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1. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

Bu birleşimde üç oturum yapan Genel Ku
rulda : 

Başkan; 1969 yılı Bütçe kanunu tasarısının 
görüşülmesine başlanması münasebetiyle bir 
açış konuşması yaptı. 

1969 yılı Bütçe kanunu tasarısının tümü 
üzerindeki görüşmeler bitirilerek maddelere ge
çildi ve 1 nci madde okundu. 

toplanılmak üzere Birleşime, aynı gün saat 
02,17 de son verildi. 

Başkan 
ibrahim Şevki Atasağun 

Kâtip 
Eskişehir 

Ömer Ucuzal 
Kâtip 
Denizli 

Başkan 
Başkanvekili 

Mehmet Ünaldı 
Kâtip 

Cumhurbaşkanınca S. Ü. 
Âdil Ünlü 

Kâtip 
Mardin 

29 Ocak 1969 Çarşamba günü saat 10,00 da ; Hüseyin Atmaca Abdülkerim Saraçoğlu 

2. — GELEN KÂĞITLAR 
Raporlar 

1. — 26 Şubat 1968 tarihinde Bern'de im
zalanan yolcuların ölmeleri ve yaralanmaları 
halinde Demiryollarının sorumluluğu ile ilgili 
25 Şubat 1961 tarihli 539 sayılı Kanunla kabul 
edilen Demiryolları ile yolcu ve bagaj taşıma
larına mütaallik Milletlerarası Andlaşmaya 
(CIV) ek Andlaşmanm Protokollerin ve Nihai 
Andlaşmanın onaylanmasının uygun bulundu
ğu hakkındaki kanun tasarısının Millet Mec

lisince kabul olunan metni ve Cumhuriyet Se
natosu Dışişleri, Turizm ve Tanıtma, Bayındır
lık, Ulaştırma ve imar - iskân komisyonları 

.raporları (Millet Meclisi 1/423; Cumhuriyet 
Senatosu 1/938) (S. Sayısı : 1204) 

2. — Tekel Genel Müdürlüp 1968 yılı Büt
çe Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik ya
pılması hakkında kanun tasarısı ve Bütçe Kar
ma Komisyonu raporu (Millet Meclisi 1/604; 
Cumhuriyet Senatosu 1/965) (S. Sayısı : 1205) 

•s*#< 

BİRİNCİ OTURUM 
Açılma saa:i : 10=00 

BAŞKAN — Başkanvakili Lûtfi Tokoğlu. 
KÂTİPLER : Âdil Ünlü (Cumhurbaşkanınca C. Ü.), Zerin Tüzün (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) 

BAŞKAN — 26 ncı Birleşimi açıyorum, bü t^ müzakerelerine devam ediyoruz efendim. 

3. — GÖRÜŞÜLEN İSLER 

1. — 1969 yılı Bütçe kanunu tasarısı ve Kar
ma Bütçe Komisyonu- raporu (Millet Meclisi 
1/567, Cumhuriyet Senatosu 1/955) (S. Sayısı : 
1162 ve 1162 ye ek) (1) 

(1) 1162 ve 1162 ye ek S. Sayılı basmayazı
lar 28 . 1 . 1965 tarihli 25 nci Birleşim tutana
ğı sonundadır. 

A) CUMHURİYET SENATOSU BÜTÇE
Sİ 

B) MİLLET MECLİSİ BÜTÇESİ 

BAŞKAN — Gündem gereğince, Yasama 
Meclislerinin bütçeleri müzakere edilecektir, sa
yın Cumhuriyet Senatosu temsilcisi? (Burada 
sesleri). Buradalar. 
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Sayın Komisyon?. (Burada sesleri) Burada
lar, 

Sayın Millet Meclisi temsilcisi?. (Burada 
sesleri), buradalar, 

BAŞKAN — Muhterem senatörler, Yasama 
Meclisleri bütçeleri üzerinde söz alan sayın üye
leri sırasiyle okuyorum. 

Grupları adına söz talebeden sayın üyeler : 
Sadık Artukmaç (0. H. P.), Sayın Necip 

Seyhan (G. P.), Sayın Muzaffer Yurdakuler 
(M. B.), Sayın Adnan Karaküçük (A. P.) Gru-
pu adına söz almış bulunmaktadırlar. 

Şahısları adına söz alan sayın üyeler : Sa
yın Salim Hazerdağlı, Sayın Hüsnü Dikeçligii, 
Sayın Nahit Altan, Sayın Mehmet Hazer. Sayın 
Fehmi Alpaslan. 

Sayın Sadık Artukmaç, buyurunuz efendim. 

Sayın Artukmaç, zamanımız mukayyettir, o 
sebepten aramızda bir ihtilâf husul bulmasın 
diye saati arz ediyorum; saat İO u 10 geçiyor, 
karşımızdaki saat bizim için muteber oluyor 
efendim. 

C. H. P. GPJJPU ADINA SADIK ARTUK
MAÇ (Yozgat) — Peki efendim. 

Saym Başkan, muhterem arkadaşlarım; 
Cumhuriyet Senatosu ve Millet Meclisi 1969 yılı 
bütçesi münasebetiyle, G. H. P. si Senato Gru-
pu adına, maruzatta bulanacağım. Hepinizi 
şahsım ve grupum adına saygı ile selâmlarım. 

Muhterem arkadaşlarım; Anayasamız, Par
lâmentomuzun yetkilerini belirtmiş ve diğer or
ganlarla ve özellikle icra organı ile ilişkilerini 
açıklamıştır. Anayasamız, Parlâmentomuza, her 
alanda genel bir düzenleme yetkisi vermiş ve bu 
yasama yetkisinin devredilemez olduğunu da be
lirtmiştir. Bu bakımdan, Türkiye Büyük Millet 
Meclisi, her çeşit yurt sorunlarına eğilmek ve 
gerekli tedbirleri almak mevkiindedir. Ancak, 
toplum sorunlarını çözme bakımından her tür
lü yetkiye sahip Parlâmentonun; toplum olayla
rı ile daha yakın ilişki kurması, kanun tasarı 
ve tekliflerinin mevcudiyetine bağlı bulunmak
tadır. Halbuki iktidar, Anayasanın öngördüğü 
toplum düzenini değiştirici nitelikteki reform 
kanunlarını hazırlayıp Parlâmentoya bugüne 
kadar sevk etmemiş ve bu sebeple Meclisleri 
Anayasanın emrettiği hamleleri gerçekleştirme 
olanağından yoksun bırakmıştır. 

Şu halde iktidar; toplum yapısında köklü 
bir reformun gerçekleştirilmesi hedefini güden, 
sosyal düzendeki adaletsizlikleri ve eşitsizlikleri 
gideren, yurttaşları daha iyi yaşama şartlarına 
kavuşturma' ı amaç edinen ve sağiıyan, kısaca, 
Anayasamızın getirdiği ve istediği yeni düzeni 
kuran kanun tasarılarını en kısa zamanda par
lâmentoya sevk etmeli ve bu tasarıların kanun
laşmasını sağlamalıdır. 

Parlâmento üyeleri ise, mensuboldukları 
partileri, bu sorarTara eğilmeyi zorlayıcı davra
nışlar içine girmelidirler. Başka bir deyimle, 
Parlâmento üyeleri; iktidarın yapmaktan sakın
dığı görevlerin ifası için, partilerini harekete 
getirecek bir tutum içerisine girmelidirler. 

Diğer taraftan, Meclisler de., dinamik bir ça
lışma temposu içerisine girmek zorunluğunda-
dırlar. Bunun için; gerek komisyonlara ve gerek 
Meclislere devamı sağlamaya ve kanunları en 
kısa zamanda çıkarmaya matuf tedbirlerin alın
ması zarureti aşikârdır. Ayrıca, üyelerin, Par
lâmentonun itibarına gölge düşürecek söz ve 
hareketlerden titizlikle sakınmaları da lâzım
dır, 

Bu hususları, parlömanter hayatın bekası ve 
halkın parlömanter sisteme itibar ve güveninin 
sağlanması açılarından çok önemli saymaktayız 
ve yüce huzurlarınızda böylece tesbit ve tescil 
etmiş bulunmaktayız. 

Değerli senatörler; Meclis kürsüleri, gerçek
lerin konuşulduğu kin ve ihtirastan uzak bir 
vasıta olarak kullanılmalıdır. Kararların selâ
meti ve isabeti buna bağlıdır. Her hangi bir 
grupun, yanlış bir fikri bile bile savunması ve 
bu peşin hükümle oya katılması da Parlâmen
to itibarı ile ilgili bir konudur. Bu şekilde alın
mış bir kararın veya çıkarılmış bir kanunun 
Anayasa Mahkemesince iptal edilmesi üzücü bir 
olay olarak mütalâa edilmelidir. 

Muhterem arkadaşlarım; yeri gelmişken, hu
zurlarınızda, Bütçe ve Plân Karma Komisyo
nundaki eleştirmeleri dolayısiyle bir milletve
kili arkadaşımıza yapılan çirkin ve üzücü teca
vüz olayına da değinmek isterim. 

Olay, Parlâmento üyelerinin görevlerini se
lâmetle yapabilmelerine karşı bir tehdit ve sal
dırı niteliğindedir. 

Arkadaşımız, İstanbul Milletvekili Sayın Re
şit Ülker, Bütçe Plân Karma Komisyonunda 
Devlet Demiryolları Genel Müdürlüğünde bir 
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ayakkabı satmalmması işi üzerinde çıkan söy
lentilerin içyüzünü öğrenmek istemiş ve bu ko
nuda eleştiride bulunmuştur. 

Bu eleştiriye ve ayakkabı ihalesinde yapılan 
yolsuzluk iddialarına sinirlenen Devlet Demir
yolları Genel Müdürü Vedat unsal, milletveki
line dil ile saldırmış ve el ile saldırıya yelten
miştir. 

Yapılan hakaret ve uzanan el, hiç şüphe yok 
ki, hâdiseye muhatabolan milletvekili kadar di
ğer parlömanterlere ve Parlâmentomuzun mâ
nevi şahsiyetine ağır bir tecavüz niteliğindedir. 
Bu hareketi, Yüksek huzurularınızda bir kere 
daha şiddetle ve nefretle takbih ederiz . 

Bir milletvekilinin eleştirileri karşısında, 
ona dil ile saldıran ve el ile de saldırmaya yel
tenen ve bu çirkin işi Parlâmento içinde yap
mak cüretini gösteren Devlet Demiryolları Ge
nel Müdürü hakkında, gerekli idari ve cezai 
işlemin Hükümetimizce yapılacağı ve kısa za
manda sonuçlandırılacağı umudu içinde bulun
duğumuzu belirtmek isterim. 

Sayın senatörler; Yasama Meclislerinin ic
rayı denetleme yollarından birisi olan soru mü
essesesi, gerektiği şekilde işlememekte ve sözlü 
sorular, yüksek malûmları olduğu üzere. Cum
huriyet Senatosu gündeminde aylarca, Millet 
Meclisi gündeminde ise yıllarca beklemektedir. 
Yazılı sorulara, icranın, belirli süre içerisinde 
cevap vermediği de bir gerçektir. Bu aksaklık
ların giderilmesi ve soru müessesesinin tesirli ve 

İşler bir hale getirilmesi için gerekli tedbirlerin 
alınması icabetmektedir, 

Yukarda belirttiğim sebepler dolayısiyle söz
lü ve hattâ yazılı soru mevzuu olabilecek mese
leler, bazan gündem dışı olarak kürsüye getiril
mektedir. Halbuki gündem dışı konuşmaların, 
âcil ve önemli konulara taallûk etmesi gerek
mektedir. Başkanların, bu gibi anormal durum
lara meydan vermemek üzere, takdir haklarını 
belirli ölçüler içerisinde kullanmalarını temen
ni ederiz. 

Muhterem arkadaşlar; yeni Anayasamız, 
63 ncü maddesi ile çift Meclis esasını getirmiş 
ve mütaakıp maddeleri ile de Meclislerin görev 
ve yetkilerini belirtmiştir. Buna göre gerek 
Cumhuriyet Senatosu ve gerek Millet Meclisi; 
tüzel kişiliğe sahip, bağımsız müesseselerdir ve 
her Meclis; çalışmasını, kendi yaptığı İçtüzük 

I hükümlerine göre yürütecek ve teşkilâtını ken-
I ii teşkilât kanunlarına göre kuracaktır. 

Gerçek bu olduğu halde, Cumhuriyet Sena-
I tosunun; müstakil bir Meclis olmadığı kanaati-
I nin milletvekillerimizin çoğunluğunda yer et-
I miş bulunduğu esefle görülmektedir. Bu kanaat, 
I her yıl, bütçe müzakerelerinde de izhar edil-
I mekte ve tutanak dergilerinde yer almış buîun-
I maktadır. 
I Şu durumu bir kez daha açıklamak zorun-

luğıı vardır. Türkiye Büyük Millet Meclisi de
yimi; sadece Parlâmentoyu ifade etmekte, yani 
her iki Meclisi kapsamakta olan bir terim nite-

I ligini taşımaktadır. Her iki Meclisin birleşme
sinden birleşik toplantı meydana gelmektedir. 
Anayasamıza göre, birleşik toplantı başkanı, 
Millet Meclisi Başkanıdır. Şu halde Türkiye Bü
yük Millet Meclisi Başkanı adı ile, bir başkan 

I mevcut değildir. Sadece Millet Meclisi Başkanı 
I vardır. Eeza Türkiye Büyük Millet Meclisi Ge-
I nel Sekreteri de mevcut değildir, Millet Mec

lisi Genel Sekreteri vardır. Sayın senatörlerin 
I hatırlıyacakları veçhile, Anayasa Mahkemesi, 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkam unvanı
na sahip bir makamın bulunmadığını karara 
-ağlamış, ve Cumhuriyet Senatosu Başkanlık 
Divanının görüşünü kabul etmiş buiunmakta-

I dır. 
Bu halde, Cumhuriyet Senatosunun; Millet 

Meclisinden ayrı ve müstakil hüviyeti göz önün
de tutularak, bütün ihtiyaçlarını içine atacak 
h{v bütçeve sahibohnası gerekmektedir. Halbu
ki, tetkiklerinize arz edilmiş bulunan Cumhuri-
vet Senatosu bütçesi bu hüviyete sahip değil
dir. Çünkü bütçenin birçok kısım, fasıl ve mad
deleri ve bunlara bağlı hizmetler müşterektir 
ve bu müşterek fasılları Millet Meclisi bütçe
sinde yer almıştır. 

Bu hal, bağımsız iki Anayasa müessesesinin 
sık sık ihtilâfa düşmesine ve hizmetlerin aksa
masına sebebolmakta ve Başkanlık Divanların
dan birini diğerine bağlı bir duruma sokmakta
dır, 

Görülüyor ki, Cumhuriyet Senatosu Teşki
lât Kanununa şiddetle ihtiyaç vardır. Gerçi.bu 
kanun, Başkanlık Divanımızca iki sene önce 
hazırlanmış ve Millet Meclisine sunulmuştur. 
Fakat, yukarda arz ettiğim psikolojik durum 

| saiki ile olsa gerektir ki, bu tasarı iki seneye 
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yakın bir zamandan beri Millet Meclisinde bek
letilmektedir. Bu tasarının kısa zamanda Mil
let Meclisi gündemine alınması hususunun sağ
lanmasını her iki Meclisin Başkanlık Divanla
rından rica etmekteyiz. 

Değerli arkadaşlarım; Cumhuriyet Senatosu 
İçtüzüğü yapılmış ve 27 Aralık 1963 tarihinde 
yürürlüğe girmiştir. Birledik Toplantı İçtüzüğü 
de 17 Şubat 1965 tarihinde kabul edilmiştir. 
Millet Meclisi İçtüzüğü ise, maalesef, 1981 yı
lından bu yana tedvin edilememiştir. 

Tek Meclis ve çoğunluk sistemine göre ha
zırlanmış bulunan ve Anayasanın geçici 3 ncü 
maddesine göre halen Millet Meclisinde uygu
lanmakta olan 2 Mayıs 1927 tarihli Dahilî Ni
zamname, günün ihtiyaçlarını karşılıyamanıak-
ta ve Millet Meclisinde sık sık çıkan usul mü
zakerelerinin ve çeşitli anlaşmazlıkların kayna
ğı olmaktadır. Bunlar ise, iç huzuru bozmakta 
ve Meclis çalışmalarım aksatmaktadır. Bu se
beplerle, Millet Meclisi İçtüzüğünün tedvin 
edilmesi zarureti aşikârdır. Halen Meclis gün
deminde bulunduğunu öğrendiğimiz Tüzük ta
sarısının kısa zamanda kabul edilmesini temen
ni ederiz. 

Muhterem arkadaşlarım; düzensizliklere son 
vermek ve tasarruf sağlamak durumunda olan 
Meclislerimizin, kendi bünyeleri içerisinde bu 
ilkelere riayet etmemiş olduklarını görmek 
üzücüdür. Gerçekten, Meclislerimizde aşırı de
recede bir personel kalabalığı vardır. Yapılan 
memur ve hizmetli tâyinlerinde; belirli bir öl
çüye dayanılmadığı, adama göre değil, adamına 
göre iş verildiği ve mevki ve ödenekler arasın
da adaletsizliklerin bulunduğu, bâzı görevlerin 
ehil kimselere verilmediği dikkati çekmektedir. 
Bu konular üzerinde Yüce Senatoya bâzı bilgi
ler vermek isterim:" 

Millet Meclisinde bir Teknik İşler Müdür
lüğü vardır. Bu müdürlük, muvakkat müddet
lerle ifası icabetmiyen ve daimîlik arz eden bir 
hizmet yeridir. Şu halde bu müdürlüğe tâyin 
edilen kişinin daimî bir kadroyu işgal etmesi 
gekekmektedir. Halbuki halen görev başında 
bulunan müdüre, 1968 bütçesinde olduğu gibi, 
1989 bütçesinde de, (E) cetveline göre 12 ay 
yani bir sene müddetle 165 lira yevmiye veril
miştir ve verilecektir. 

Bu durum 3656 sayılı Kanunun 9 ncu mad
desine aykırıdır. Sözü geçen maddede aynen 

şöyle denilmektedir : «Alelûmum maaşlı veya 
daimî ücretli hizmetlilere ait kadroların teşki
lât kanunlarına bağlanması şarttır. Ancak, mu
vakkat müddetlerle ifası icabeden ve daimî 
mahiyet arz etmiyen hizmetlilerin bütçe ka-
nunlanna bağlı (E) cetvellerine dâhil tertip
lerden alınacak kadrolarla idaresi caizdir.» Ka
nun aynen böyle demektedir. 

Şu halde görevleri daimî mahiyet arz eden 
İşletme Müdürüne maaş veya (D) cetvelinden 
ücret verilmesi lâzımdır. Nitekim, 1969 yılı büt
çesine bağlı (D) cetvelinde; Teknik İşler Mü
dürü için 1 709 lira aylık ücret kadrosu da 
tesbit edilmiştir. Ayrıca bir orada, bir orada 
(E) cetvelinde birer sene müddetle 165, 132, 120 
lira yevmiye verilmesi derpiş edilmiş olan ve ha
len görev başında bulunan diğer teknik perso
nelin durumu da aynıdır. 

Şimdi ilgililerden soruyorum; Teknik İşler 
Müdürüne ve diğer personele neye müsteniden 
(E) cetvelinden devamlı surette yevmiye veril
mektedir? Bu durum 3656 sayılı Kanunun 9 ncu 
maddesi ile ne şekilde bağdaştırılmaktadır? 

Bu konuda bir cihete daha dokunmak iste
rim. Bugünkü Teknik İşler Müdürü, 1 Ağustos 
1967 tarihinde 145 lira yevmiye ile işe başla
mıştır. 11 ay sonra, yani 8 Temmuz 1968 tari
hinde yevmiyesi 160 liraya, bu tarihten 1 ay 
sonra da yevmiyesi 165 liraya yükseltilmiştir. 
Böyle çok kısa sürelerle yevmiye artırılmasının 
mesnedi ve ölçüsü nedir? 

Sayın senatörler; Türkiye Büyük Millet 
Meclisi personelinin ücretleri arasında denge
sizlik de mevcuttur. Şöyle ki, (D) cetvelinde 
910 ıı Meclise ve ve 140 ı Senatoya aidolmak 
üzere ceman 1 050 aded müstahdem vardır. Bu
nun 126 sı Meclise ve 51 i Senatoya aidolmak 
üzere ceman 177 adedi hademedir. Hademe üc
retleri ile memur durumunda olanların ücret
leri arasında hakiki bir denge tesis edilmemiş 
ve bu sebeple maiyette bulunanlar daha üst ka-
demedekilerden çok para alır duruma gelmiş
lerdir. Meselâ Millet Meclisi Daire Müdürlüğü
nü tedvire memur şahıs (ki 24 senelik hizmeti 
de vardır.) 950 lira kadroludur. Buna mukabil 
(D) cetvelinden ücret alan ve başhacleme gö
revini yapan yönetim memurunun kadrosu ise 
1 100 liradır. 1960 yılında 600 lira asli kadro 
ile işe başlıyan bir memur 9 yıl sonra hâlâ 600 
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lirada beklerken, aynı tarihte (D) cetvelindeki 
450 lira ile işe başhyan bir müstahdem, başlan
gıçta olduğu gibi üç dereceyi muhafaza etmek 
suretiyle, 700 lira alabilmektedir. Oysaki bun
lara elbise, ayakkabı, gömlek, kıra vat gibi eşya 
da verilmektedir. 

Başka bir misal de arz etmek isterim, Mec
lis Doktorluğu emrinde çalışan bir laboranta 
(D) cetvelinden 1 500 lira kadro verilmiştir. 
Bu derece fazla bir ücreti, ancak yüksek dere
celi memurlar ve o seviyedeki doktorlar alabil
mektedir, bu aşırılığın sebebini çözmek müşkül
dür. 

Görülüyor ki, ücretler görev ve sorumluluk 
göz önünde tutulmaksızın, tesbit edilmiştir. Bu 
ise, bugünkü adaletsiz ve dengesiz rejimi mey
dana getirmiştir. Şu halde, Meclislerce, âdil bir 
ücret ayarlaması yoluna gitmek zarureti vardır. 
Ayrıca Cumhuriyet Senatosu İçtüzüğünün 172 
nci maddesinde bahsedilen ve «Bütün memur 
ve ücretlilerin işe alınmasına, işten çıkarılması
na, görev ve yetkilerine ait nizami kaideler bü
tün memur ve hizmetlilerin haklarındaki disip
lin kovuşturmalarına ait hükümleri» ihtiva 
eden «Cumhuriyet Senatosu îç İdaresi Yönet
meliği» nin Başkanlık Divanı tarafından kısa 
zamanda düzenlenmesi gerekmektedir. 

Değerli arkadaşlarım; Türkiye Büyük Mil
let Meclisi bünyesindeki mevzuata aykırı tutum
lar hakkında Yüce Senatoya birkaç misâl daha 
vermek isterim. 

Klima ile kazan dairesinde çalışan personele, 
ayda 400 lira fazla mesai ücreti verilmelıtedir. 
Halbuki bu personel, vardiya usuli ile çalıştı
rılmaktadır. Şu halde bunlara, fazla mesai adı 
ile ücret verilmesi mümkün değildir. Çünkü 
ortada fazla bir mesai yoktur. Esas görevin ifa
sı vardır. Meselâ gece bekçisini ele alalım, gece 
bekçisi akşam 18,00 de nöbete girer, sabahleyin 
7 de işten çıkar. Şu düşünceye göre bunlara, 
fazla mesai adı ile ücret verilmesi mümkün de
ğildir. Çünkü ortada fazla bir mesai yoktur. 
Esas görevin ifası vardır. Şu düşünceye göre 
bunlara da fazla mesai verilmesi lâzımdır. Hal
buki verilmemektedir. 

Diğer taraftan, şoförlere Yaz ve Kış her ay 
muntazaman 350 ilâ 500 lira arasında fazla me
sai ücreti verilmektedir. Halbuki 5509 sayılı 
Kanunla bütün Meclis personeline, fazla mesaiye 

matuf olmak üzere, ikramiye adı altında bir 
para verilebilmektedir ve şoförler de bundan ya
rarlanmaktadır. Şu halde bunun haricinde ikin
ci bir fazla mesai ücreti verilmesi kanuna aykı
rıdır. Sonra, fazla mesainin kıstası nedir? Han
gi ölçülere dayanılarak bunlara fazla mesai üc
reti verilmektedir? 

Ayrıca; 1968 de 10 şoför kadrosu mevcudol-
duğu halde 1969 yılı bütçesine 500 ilâ 950 lira 
arasında 14 şoför kadrosu konulmuştur. Bu ar
tışı gerektiren sebepler nelerdir? 

Muhterem arkadaşlar; müzakere etmekte ol
duğumuz bütçe ile, kendi kendimizi tenMd du
rumundayız. iç bünyemizi ve bu bünye içinde 
yapılan işleri bilmemiz ve gereken tedbirleri al
mamız icabetmektedir. Bu düşüncelerle mâru
zâtıma devam edeceğim. 

Millet Meclisi elektrik servisindeki teknik ele
man adedi 24 tür. Böyle personel bolluğuna 
rağmen Türkiye Büyük Millet Meclisinin bahçe 
tenviratındaki tadilât ve onarım işi ihale ile 
yapılmış ve buna 47 000 küsur lira ödenmiştir. 
Meclisin önündeki iki bayrak direğine civa bu
harlı lâmbalar taktırılmış ve fakat, bizce bilin-
miyen nedenlerle, bu lâmbalar iki gün sonra 
söktürülmüştür. Asansörlerin bakım ve tamiri 
için, 800 lira ücretli bir asansör teknisyeni is
tihdam edildiği halde, asansörlerin bakım ve 
tamir işleri, başka firmalara yaptırılmakta ve 
bunlara büyük asansörler için ayda 1 000, küçük 
asansörler için ayda 300 lira ki, cem'an her 
ay 1 300 lira ödenmektedir. Bu durum, asansör 
teknisyeninin görevi nedir sorusunu akla getir
mektedir. Eğer dış firmaya yaptırmak zarureti 
varsa, bu kadronun kaldırılması lâzımdır. 

Telefon teknisyeni kadrosunun mevcudolma-
sma rağmen, telefon işlerinin ve konuşmalarının 
düzenli bir şekilde yürümediği ve bu konuda fu
zuli masraflar yapıldığı görülmektedir. Nitekim 
santralin kontrol ve tamir işleri dışarıdan getiri
len uzmanlara yaptırılmakta ve bunlara da büt
çeden munzam ücretler ödenmektedir. Şu du
ruma göre ya telefon teknisyeni kadrosu kaldı
rılmalıdır veya işler dış firmaya yaptırılmalıdır. 

Meclisin inşaat servisinde 36 kişi istihdam 
edilmektedir. Bunlardan 8 i marangozdur ve 
hepsi de (D) cetvelinden 500 ilâ 1100 lira arasın
da ücret almaktadır. Ayrıca bunlara, palto, 
gömlek, ayakkabı, çorap, kravat ve elbise de 
verilmektedir. 
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Marangoz adedi dikkat çekicidir. 8 maran
goz vardır. Bunlar ne iş yapar? Bu sayıdaki 
bir marangoz grupu ile, dışarda ve meselâ site
lerde, bir marangoz fabrikası atelyesi kurmak ve 
reasyonel çalışmak mümkündür. Nitekim site
lerde bunun emsali vardır. 

Bu duruma göre, Mecliste 8 aded marangozun 
ne gibi işler yaptığının bilinmesi, tereddütleri 
izale edecektir. Eğer yaptıkları işler hakikaten 
bir fabrikanın yaptığı işler mesabesinde ise, bun
ların gözle görülmesi gerekir. Halbuki ortada 
gözle görünür bir şey yoktur. Şu duruma göre 
bu 8 kişilik marangoz kadrosundan en azından, 
5 inin kaldırılması lâzımdır. 

Meclisin bir de terzihanesi vardır. Buranın 
esas kadrosunda 600 lira ücretli iki terzi mev
cuttur. Bunların vazifeleri, lavabolara konan el 
peçetelerini dikmekten ibarettir. Bu kişilere sa
dece peçte diktirilmesi, ve Millet Meclisine ait 
perdelerin, elbiselerin ve gömlekliklerin ihale 
ile dışarıda yaptırılması düpedüz bir israftır. 
Ya bu işlerin hepsi dışarıda yaptırılarak perso
nel istihdam edilmemeli, veya personel istihdam 
edilecekse, işler artık dışarıda yaptınlmamalıdır. 
Durum böylle olduğu halde bu terzi kadrosunda 
ilâveten ve terzilikle ilgisi olmayan 4 - 5 kişi 
daha çalıştırılmaktadır. Bu da üzerinde önemle 
durulacak noktalardan birisidir. 

Millet Meclisi çamaşırhane kadrosunda (D) 
cetvelinden 500 ve 600 lira ücret alan üç çama
şırcı var. Bunlar, kendilerine veritlen işi yapmak
tadırlar. Ancak, bunların yanında, çamaşırcı 
olarak çalıştırılmakta gösterilen ve fakat Üni
versiteye devam etmekte olan lise mezunları ve 
diğer kişiler de vardır. Bunların himaye gördük
leri ve fakat bu sebeple devlet bütçesine yük ol
dukları ortadadır. 

Değerli arkadaşlarım; israfa ve düzensizliğe 
başka bir misal olmak üzere berberlerle kundu
ra boyacılarından da bahsetmek isterim. 1968 
bütçesinde iki aded 600 liralık ve 5 aded 500 lira
lık berber kadrosu mevcut olduğu halde 1969 
bütçesinde 6 aded 600 ve bir aded 500 lira berber 
kadrosu verilmiştir. Bu terfi ile ilgili bir husus 
olsa gerektir. Fakat miktarı dikkati çekicidir ve 
bizce önemlidir. Diğer taraftan bir aded 600 ve 1 
aded 500 liralık, boyacı kadrosu da tesbit edil
miştir. Bu personelle diğer personelde olduğu 
gibi elbise, ayakkabı, gömlek, kravat ve palto da 

verilmektedir. Ayrıca, Salon tahsis edilmekte 
ve mefruşat ve lâvazımat da Meclisçe verilmek
tedir. Bunlar müşterilerinden, ayrıca ve tatmin 
edici bir şekilde ücret de almaktadırlar. Sadece 
müşterilerden aldığı ücret karşılığında bu işi ya
pacak ve hatta münasip bir miktar kira bedeli 
dahi ödeyecek kimseleri her an bulmak mümkün 
olduğu halde memur durumundaki kimseler 
çalıştırılmasının ne dereceye kadar doğru oldu
ğunu Yüce heyetnizin takdirlerine bırakıyorum. 

Sayın üyeler; Meclis Bahçeler Müdürlüğün
de 1968 de 61 kişi istihdam edilmiştir. 1969 büt
çesinde bunların adedi 76 ya çıkarılmış ve ücret
leri de 450 ilâ 1 100 lira arasında tesbit edilmiş
tir. Bu kadar kişi ne yapar, bilinemez. Meclis 
bahçesinin bu günkü bakımsız hali ise yüksek 
malûmlarıdır. 

Değerli senatörler; arz ettiğim kadrolar ve 
harcamalar vesilesiyle, Meclislerimizin malî de
netimi üzerinde de durmak isterim. 

Anayasamızın 127 nci maddesinde: «Sayış
tay, Genel ve Katma bütçeli dairelerin bütün 
gellir ve giderleri ile mallarını Türkiye Büyük 
Millet Meclisi adına denetlemek ve sorumlula
rın hesap ve işlemlerini kesin hükme bağlamak 
ve kanunlarla verilen inceleme, denetleme ve 
hükme bağlamak işlerini yapmakla görevlidir.» 
Şeklinde bir âmir hüküm vardır. Buna rağmen 
harcamalarımızın denetimi hakkında İçtüzüğü
müzün 175 nci madesinde hükümler konulmuş
tur. 175 nci maddede: «Harcamaların denetimi
ni Cumhuriyet Senatosu Hesapları İnceleme 
Komisyonu yapar. Komisyon inceleme sonucunu 
rapor halinde Genel Kurula sunar. Komisyon 
her malî yılın sonunda kesin hesap raporunu ha-
zırlıyarak başkanlığa verir. Başkanlık, kesin 
hesap raporunu G-enel Kurulun bilgisine arz 
eder. Rapor bundan sonra hazine genel hesabı
na eklenmek üzere Hükümete gönderilir.» Tü
zükte bu hüküm aynen böyledir. Bu fikrimizce 
Anayasanın bahis konusu ettiğimiz 127 nci mad
desine aykırıdır. Ve Parlâmento gelir ve gider
leri ile malların Türkiye Büyük Millet Meclisi 
adına Sayıştay'ca denetlenmesi gerekmektedir. 
Ve buna biraz önce misallerini vermiş cdduğumuz 
usulsüzlükler de göz önünde tutulursa, lüzum 
ve zaruret vardır. Gerçekten teknik elemanları 
sinesinde toplamış olan Sayıştay'ın; Sözü geçen 
denetimi siyasi bir teşekkül olan hesapları ince
leme komisyonundan daha sıhhatli yapacağına 
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şüphe edilemez. Esasen Anayasamızın maksat 
ve gayesi de budur. Bu sebeple, Sayıştay Kanu
nunda ve İçtüzükte gerekli değişiklikler yapıl
masını ve Parlâmento hesaplarının Sayıştay 
denetimine bırakılmasını önemli bir konu ola
rak mütalâa etmekteyiz. 

Sayın üyeler; Millî Saraylara da değinmek 
isterim. Mililî sarayların idaresi halen Millet 
Meclisine verilmiş bulunmaktadır. Halbuki sa
rayların idaresinin icra organı uhdesinde bulun
ması ve parlâmentonun saraylar vesilesiyle yöne
tim işine karışmaması gerekir. Aksi hal rejimi
mizin kuvvetler ayniliği esasına aykırı düşer. 
Bu sebeple Millî Sarayların, Parlâmento bün
yesinden alınarak, Millî Eğitim Bakanlığına dev
rini ve buraların müze haline getirilerek Tu
ristlerin istifadesini ve bu vesile ile hazineye 
gelir sağlamak imkânına kavuşturulmasını her 
yönü ile uygun görmekteyiz. Bu hususta gere
ken teşebbüslere geçilmesini Başkanlık divan
larından rica ederiz. 

Her ne kadar, Millet Meclisi, bir iki yıldan 
beri Millî Sarayları ücretle gezdirme yoluna 
gitmiş ise de kanaatimizce bu iş, gereği gibi 
yürütülememekte ve Millî Saraylar, daha ziya
de, Meclisten tetkik için giden kişilerle, ida
reci üyelere otel vazifesini görmektedir. 

BAŞKAN — Saym Artukmaç affmızı rica 
ederim, iki dakika kaldığını ikaz ederim. 

C.H.P. SENATO GRUPU ADINA SADIK 
ARTUKMAÇ (Devamla) — Peki efendim. 

Değerli arkadaşlarım, Parlâmento dostluk 
gruplarının gerek kuruluşu ve gerekse dış ül
kelere seyahatler tertipleyişi makanizmasının; 
ne şekilde işlediği, daha doğrusu işletilmekte 
bulunduğu, seyahat kafilelerine katılacaklar 
seçimlerinde uygulanmakta olan taktik Yüce 
Heyetinizce bilinmiş olsa gerektir. Seyahat ka
filelerine katılmak için tutulan yol ziyadesiyle 
dikkati çekmektedir. Buna, mevzuat yolu ile 
çareler bulunması zarureti vardır. Başkanlık 
divanlarından, bu konuda, gereken ilginin gös
terilmesini rica etmekteyiz. 

Sayın senatörler; son olarak, Tutanak Der
gisinden bahsetmek isterim. Millet Meclisine 
ve Cumhuriyet Senatosuna ait tutanak dergile
ri, zamanında basılmamakta ve bundan dolayı 
senatörler Meclis müzakerelerini milletvekilleri 
ise Senato müzakerelerini günü gününe tetkik 

j ve takihedememektedirler. Bu duruma son 
verilmeli ve tutanak dergilerinin zamanında 
basılması sağlanmalıdır. 

Değerli arkadaşlarım; mâruzâtıma burada 
son veriyorum, 

Parlâmentomuzun 1969 bütçesinin milleti
mize ve memleketimize hayırlı ve uğurlu olma
sını temenni ederim. Beni dinlemek lûtfunda 
bulunan Yüce Heyetinize teşekkür eder ve hepi
nize saygılar sunarım. (Şiddetli alkışlar). 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Ar
tukmaç. 

Saym Necip Seyhan, buyurunuz efendim. 

BÜTÇE VE PLÂN KOMİSYONU BAŞKAN-
VüîKİLÎ İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — 
Bir noktanın tavzihi için söz istemiştim efen
dim. 

BAŞKAN — Saym Ege, bir talebiniz var, 
yalnız bunu komisyon adına tasrih etmediğiniz 
için sâtıalinize söz veremedim, Sayın Seyhan'
dan sonra müsaade ederseniz kendilerini davet 
etmiş bulundum, kendileri konuşsunlar, aka
binde hemen za,tıâlinize söz verilecektir efen
dim. 

BÜTÇE VE PLÂN KOMİSYONU BAŞKAN-
VEKİLİ İSKENDER CENAP EGE (Devamla) 
— Çok ilgili olduğu için söz istiyorum. 

BAŞKAN — Saym Seyhan müsaade eder 
misiniz? Verecekleri bilgi itibariyle belki zâtı-
âliniz de müstefidolursunuz, konuşmanızı ona 
göre tanzim edersiniz, sayın komisyona söz ve
riyorum. 

Buyurunuz efendim. 
BÜTÇE VE PLÂN KOMİSYONU BAŞKAN-

VEKÎLÎ İSKENDER CENAP EGE <DevamIa) 
Sayın Başkan, teşekkür ederim. 

Muhterem arkadaşlarım, bir noktanın tav
zihi için huzurunuza çıkmış bulunuyorum. Cum
huriyet Halk Partisi Sayın Sözcüsü Sadık Ar
tukmaç konuşmaları esnasında «Karma Bütçe 
Komisyonunda cereyan ettiği cihetle» diye Sa
yın Reşit Ülker'in İstanbul Milletvekili ile Ulaş
tırma Bütçesi konuşulurken Türkiye Cumhuri
yeti Devlet Demiryolları Genel Müdürü Vedat 
Unsal arasındaki bir olaya temas buyurdular. 
Muhterem arkadaşlarım komisyon ve bilhassa 
Divan olarak Karma Komisyon, bu mevzu üze
rinde büyük üzüntü duymuştur. Yalnız burada 

I tavzih edilmesi lâzımgelen husus şudur : Bu 
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olay komisyonda cereyan etmemiştir. Bu olay, 
komisyon salonunun dışında cereyan etmiştir 
ve komisyon divanı ve komisyon üyelerinin 
hiçbir dahli yoktur ve cereyan tara da Sayın 
Kemal Demir tarafından komisyona intikal et
tirilmiştir. Komisyon Başkanı, titizlikle mese
le üzerine eğilmiş ve üzüntülünü beyan etmiş 
vs zabıtlara da geçmiştir. Biz şunu iftiharla 
ifade ederiz İd, senelerdir komisyonumuzun, 
Karma Komisyonumuzun içmde hiç bir mües
sif hâdise cereyan etmemiştir, inşallah şimdi
den sonra da etmiyecektir ve bunun neticesi 
olarak ta Başkanlık Divanı Karma Komisyonu 
meseleyi bir rapor halinde Millet Meclisi Baş
kanlığına intikal ettirmiştir. Durum komis
yonda Sayın Kemal Demir ve Sayın Reşit Ül
ker'in ifadeleri neticesinde muttali olduğumuz 
nispette Millet Meclisi Başkanlığına intikal 
ettirilmiş, üzüntülerimizle rapora ilâve edilmiş
tir. Bu hususu tavzih için huzurunuza çıktım, 
teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim, Sayın Ege. 
Sayın Seyhan buyurunuz efendim. Sayın 

Seyhan 10 u 45 geçiyor 
G. P. GRUPU ADINA N3CÎP SEYHAN 

(Hakkâri) — Sayın Başkan zaten yarım saati 
alacak değilim. 

Muhterem Başkan, değerli arkadaşlarını.; 
Cumhuriyet Sen^osu ve Millet Meclisinim 1939 
malî yılı bütçeleri üzerinde Güven Partisi Se
nato Grupunun görüşünü arz etmek için huzu
runuza çıkmış bulunmaktayım. 

Demokrasi ile yönetilen memleketlerde Par
lâmentolar bu düşenin sembolü haline gelmiş
lerdir. Büyük Milletimizden aldığımız şerefli 
ve o nisbette mssuliyetli temsil vazifelerimizi 
ifaya çalışırken Milletin itimadına yaraşır bir 
tutum içerisinde bulunmamız icabeder. 

Demokratik rejimin Memleketimiz bünye ve 
ihtiyaçlarına uymadığı, memleketin iktisadi ve 
sosyal dâvalarına bu rejim içinde çözüm yolu 
bulıınamıyacağı tarzındaki yıkıcı ve inkarcı 
iddia ve propagandaları onları hüsrana uğra
tacak en büyük silâhımız Parlâmentoların den
geli ve düzenli çalışması olacaktır. 

Değerli senatörler; kuvvetli hükümetler, 
kuvvetli parlâmentolardan çıkar. İktidar ve 
muhalefet gruplarının niteliği, Parlâmentonun 
değer ve seviyesine vücut verir. Cemiyetimizin 

temel 'inançlarını yıkmak istiyen aşın akımla
ra mâni olacak hükümetler, bu Parlâmento
nun içinden çıkmaktadır. Anayasa düzenini ve 
bu düzenin temeli olan demokratik rejimi, ka
nun hâkimiyetini, dinî inançları, mülkiyeti, şe
ref ve itibarları, saldırganlara karşı azimle sa
vunmak Millî Birlik ve beraberliği, karşılıklı 
sevgi ve saygı hislerini teinin etmek, iktidar ve 
muhalefet olarak, hepimizin en kudsi vazifesi
dir. Bütün davranışlarımızda Millete örnek ol
mak zorundayız. «Egemenlik kayıtsız şartsız 
Milletindir» gerçeğini kabul etmeyenlerle ve 
ve bunu şeklsn kabul etmiş görünenlerle mü
cadele etmek de bizim ödevimizdir. 

Bu asli görevimizi yapabilmek için Parlâ
mentomuzun itibar ve haysiyetini daima gö
zetmek zorunda olduğumuzu unutmamak lâ
zımdır. Cemiyet nazarında Parlâmentonun iti
barı lâyık olduğu yerde tutulmazsa yıkıcı ve 
inkarcıların at oynattıkları zemin kuvvetlenir 
ve memleket, sonu karanlık maceralara sü
rüklenir. 

Parlâmentomuzu itibarlı veya itibarsız hale 
getirecek başlıca âmil, demokrasinin vazge
çilmez unsurları olarak vasıflandırılan siyasi 
partilerin ve bu siyasi partilere mensubolan 
Parlâmento üyelerinin, tutum ve davranışıdır. 
Bu sebeple muhalefet, iktidarın memleketi yö
netme hakkına, belli çerçeveler içinde saygılı 
olmak, iktidar da muhalefetin denetleme ve 
tenkid hakkını kullanmasına aynı derecede 
saygılı ve tahammüllü olmak zorundadır. 

Meclislerimiz bu şerefli vazifeyi yaparken, 
Meclis kürsülerinin kin ve ihtirasların dile ge
tirildiği, gerçeklerin tahrif ve inkâr edildiği 
bir vasıta olarak kullanılmaması, kullanmak 
istiyenler hakkında Başkanlık Divanının mü
samaha göstermemesi lüzumuna da samimî 
olarak inanıyoruz. 

Bu temel görüşümüzü özet olarak şöyle ifa
de edebiliriz. Her siyasi partinin iktidara gel
meyi düşünmesi ve bu yolda çaba sarf etmesi 
tabiî ve meşru hakkıdır. Ancak bu çaba ve 
çalışmalar memlekete, millete en iyi hizmet yo
lunda yarış mahiyetini aşmamak, karşılıklı 
iftira ve tezvir yoluna sapılmamalıdır. 

Değerli senatörler; temel görüşlerimizi bu 
suretle ifadeden sonra Meclislerin iç bünyesi 
ile alâkalı temennilerimizi de kısaca belirtmek 
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isteriz. 1961 tarihli Anayasamız çift Meclis sis
temini getirmiştir. Cumhuriyet Senatosunun 
İçtüzüğü 27 Aralık 1963 tarihinde kabul edile
rek tatbikata konulmuş, Anayasamızın geçici 
3 ncü maddesindeki âmir hükme rağmen Millet 
Meclisi içtüzüğü hâlâ Meclis Umumi Heyetine 
getirilmemiştir. Yeni Anayasanın ışığı altında 
düzenlenen Cumhuriyet Senatosu Teşkilât Ka
nunu 27 . 1 . 1961 tarihinde Millet Meclisi Baş
kanlığına verilmiş, çeşitli komisyonlardan geç
miş Meclis gündemine girmiş, 1965 genel se
çiminde kadük olmuştur. Yeniden düzenlenen 
ve 15 . 5 . 1967 tarihinde Meclis Başkanlığına 
tevdi olunan ikinci Teşkilât Kanunu ise hâlâ 
Meclis gündeminde beklemektedir. Kendi Teş
kilât kanunlarının hazırlanmasına kadar gün
demde bekletileceği ve belki de ikinci defa ka
dük olacağı tahmin edilen Teşkilât Kanunu
muzun çıkmasına ve Cumhuriyet Senatosunun 
istikrarlı bir düzene kavuşturulmasına ne za
man müsaade edeceklerini Millet Meclisi Baş
kanlık Divanından öğrenmek isteriz. 

Değerli arkadaşlarım; bir hususu açıkla
makta fayda mülâhaza ediyoruz. 

Anayasamızda, Türkiye Büyük Millet Mec
lisi Başkanlığı, Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlık Divanı adını taşıyan bir makam bu
lunmadığı ve Anayasa Mahkemesinin 8.2.1966 
tarih ve 1965/38 esas sayılı Kararı da bunu te-
yidetmesine rağmen bu sıfatların devamlı ola
rak kullanıldığına şahidolmaktayız. 

Malûm olduğu üzere Türkiye Büyük Millet 
Meclisinin toplantıları, Millet Meclisi ile Cum
huriyet ^Senatosunun birleşik olarak yaptıkları 
toplantılardan ibarettir. Bu toplantılar için 
ayrı bir Başkan ve Başkanlık Divanı seçilme
miş, bu vazife Millet Meclisi Başkanlık Diva
nına verilmiştir. Bu Anayasa hükmü bundan 
mülhem olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığı veya Divanı diye makamlar ihdas 
etmek Anayasaya aykırı bir tutum olur. 

Meclislerde gündem dışı konuşmaların ke
safet peydah ettiği, âcil ve önemli mevzuların 
dışında, İçtüzüğün maksadını aşan, seçmene 
selâm, niteliğinde olan konuşmalara sık, sık şa
hidolmaktayız. ürelerin dinleme sabrını zorlı-
yan bu gibi konuşmalara Başkanlık Divanının 
fırsat vermemesini temenni ederiz. 

Sözlü sorulara gereken alâkanın gösteril
mediği, aylarca ve hattâ yıllarca sonra cevap 

verilmek suretiyle, Hükümeti denetleme yolla
rından birisinin işlemez hale getirildiği hepi
mizin malûmudur. Sayın Hükümet Erkânın
dan, sözlü soruları ihmal etmemelerini rica ve 
temenni ederiz. 

Parlâmentoya gelen misafirlerin yasaklara 
uymadan, her tarafa girip çıkmaları, üyelerin 
huzurunu ihlâl eder derecede serbest dolaşma
ları, önemli iç meselelerimizden birini teşkil 
eder hale gelmiştir. Eski zabıtlar tetkik edile
cek olursa, bütün hatiplerin bu durumdan itti
fak halinde müşteki oldukları kolayca görülür. 
Sabahleyin Meclise gelinerek Kütüpanede gün
lük gazeteleri okumak, telefon kulübelerinden 
istediği yerle konuşmak, üyelere ait lokantada 
öğle yemeğini yemek, kordiplomatik locasın
dan müzakereleri takibetmek, her istiyen va
tandaş için mümkün hale gelmiştir. Bu mevzu
da bütün kabahati Başkanlık Divanlarına ve 
özellikle idareci üyelere yüklemek hatalı bir 
görüş olur. Misafirlerin, binaya girmesine mâ
ni olmak istiyen vazifelilere üyelerin çıkışması, 
kulislerde sere serpe oturan kadın ve erkek mi
safirlere yasakları hatırlatan sivil polislere üye
lerin hakaret etmesi, yakînen müşahede ettiği
miz vakıalardır. 

Üyelerin lokantada yemek yiyecek masa, 
kulislerde oturacak koltuk bulamadıklarını her 
gün görmekteyiz. Durum bu hale geldiğine gö
re buna çare bulmak, Başkanlık Divanına 
yardımcı olmak bütün üyelerin başlıca vazifesi 
olmalıdır. Yasakları ihlâl eden de ve bundan 
müşteki olan da bizleriz. 

Kulislerdeki siyah tahtalarda haftalar ev
vel yazılmış bir ilân var, bugünlerde silindi 
galiba; özel arabaların muayyen yerler dışın
da park edilmemesi rica ediliyor. Binanın 
önündeki şimdiki hali görünce bu ricaya ar
kadaşlarımızın ne şekilde icabet ettiğini anla
mak mümkün olacaktır. 

Değerli arkadaşlarım, kendimizin yaptığı ya
salara kendimiz uymazsak, vatandaşı yasalara 
uymaya zorlama haklılığından uzak kalırız. 

Sözlerime son vermeden evvel komisyonlara 
ve Umumi Heyet toplantılarına devam mevzu
una da kısaca temas edeyim. 

Komisyon çalışmaları, yasama faaliyetinin 
temel unsurudur. Yeni seçilen komisyonların 
günlerce Başkanlık Divanını dahi seçememesi, 
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kanun tasarı ve tekliflerinin komisyonlarda lâyi-
kı veçhile tetkik edilememesi, birçok hallerde 
Umumi Heyet salonunun girişindeki küçük oda
da ayaküstü müzakereye fırsat verilmesi çeşitli 
mahzurları tevlidetmektedir, Umumi Heyet top
lantılarına devam durumu da hepinizin malûmu
dur. Meclislerde ekseriyeti elinde bulunduran 
(A. P.) nin devam meselesinde özel bir çaba gös
termesi zamanının geldiğine inanmaktayız. De
vamsızlığı itiyat haline getiren üyeler hakkında 
Başkanlık Divanlarının tedbir alma zamanının 
geldiğine kaani bulunmaktayız. 

Bu arada Türkiye Büyük Millet Meclisi tara
fından seçilen muhtelif bakanlar hakkındaki so
ruşturma hazırlık komisyonlarının hiçbirisinin, 
kendisine tevdi edilen soruşturmayı senelerdir 
intacetmemiş olduuğnu da üzülerek ifade et
mek isteriz. 

Değerli arkadaşlarımız, benden evvel konu
şan Sayın Artukmaç arkadaşımız birçok mevzu
larda geniş bilgi verdi, bilhassa müstahdem 
mevzuunda. Bu sebeple bendeniz bu mevzulara 
temas etmiyeceğim. 

Sözlerime son verirken 1969 bütçesinin Mec
lislerimize hayırlı olmasını temenni eder, hepi
nizi grupum adına saygı ile selâmlarım. (Alkış
lar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. Sayın Sey
han. 

Sayın Yurdakuler?.. (Yoklar) 

Sayın Adnan Karaküçük, 11,00 e beş var. 

A. P. GRUPU ADINA ADNAN KARAKÜ
ÇÜK (Maraş) — Sayın Başkan, Cumhuriyet 
Senatosunun pek sayın üyeleri; Meclislerimizin 
1969 bütçesi üzerinde Adalet Partisi Grupımun 
fikirlerini, tenkid ve düşüncelerini arz etmek 
üzere yüksek huzurlarınıza çıkmış bulunuyorum. 

Anayasanın 63 ncü maddesi «T. B. M. Mec
lisi, Millet Meclisi ve Cumhuriyet Senatosundan 
kuruludur» demek suretiyle iki Meclisli bir 
Parlömanter sistemin, kuvvetler ayrılığı prensip
lerine göre bizim yasama organımızı teşkil ede
ceğini beyan eylemiştir. Cumhuriyet Senatomuz 
ise yeni Anayasanın Parlâmanter sistemine ge
tirdiği bir yasama organıdır. Millî iradenin 
temsil edildiği yerler olan bu iki mümtaz mües
sesenin seçimleri, teşekkül tarzları ve fonksiyon
ları itibariyle birbirlerinden farklı ve müstakil 
müesseselerdir. 

Müstakil olma her türlü şüpheden, iddia ve 
düşüncelerden âri olmasına rağmen, Meclislerin 
Teşkilât kanunlarının bugüne kadar çıkarılama
mış olması hasebiyle bir kısım bütçe fasılları ve 
hizmetler müşterek halde bulunmaktadır. 1961 
yılından beri faaliyetlerine ve teşriî görevlerine 
devam eden Meclisler iç bünyelerini tek Meclis 
zamanından kalma Teşkilât kanunlariyle idare 
etmekte, fiilî ve kanuni duruma göre kadrolar 
kesin ölçülerle ve kıstaslarla birbirlerinden ayrı
lamamaktadırlar. 

Diğer taraftan, iki Meclisin bir bina içinde 
faaliyette bulunması bir kısım hizmetlerin müş
terek yürütülmesini icabettirirken, müşterek 
hizmetlerle ilgili daire ve kuruluşların hemen 
hemen hepsi de Millet Meclisine bağlı bulun
maktadır. Bu hizmetlerde çalışan personelin bir 
kısmı Senato kadrosunda yer alıp mütevazi kad
roları işgal etmektedir. Bu cümleden olarak, 
Senato kadrosunda çalışan memur ve hizmetli
lerin Millet Meclisi kadrosundaldlere nazaran 
altıda bir nisbetle noksan olduğunu beyan etmek 
isteriz. 

Muhterem senatörler, Senatonun Teşkilât 
Kanununun şimdiye kadar çıkarılamamış ol
ması dolayısiyle istikrarlı bir çalışma düzenine 
giremediğimiz sizlerin de yüksek malûmlarıdır. 
Senatonun kurulduğu ve faaliyete geçtiği gün
den bugüne kadar, çeşitli vesilelerle her yıl 
dile getirilen bu mevzuun artık son bulmasını 
en halisane temenni olarak arz eder, ıSayın Baş
kanlık Divanımızın Millet Meclisi gündeminde
ki Teşkilât Kanununun biran evvel çıkarılması 
yolundaki gayretlerinin devamını arzu ederiz. 

Parlömanter sistemin, dolayısiyle demokra
simizin yaşaması ve müesseriyeti her şeyden 
evvel çalışmalarımızın verimliliğine bağlıdır. 
Başkanlık Divanı bir taraftan !bu verimliliği 
temine çalışırken; Meclislerin üyeleri de kendi
lerine düşen vazifeyi hassasiyetle takilbetmeye 
mecburdurlar. 

Meclislerin birbirlerine tevafukunu önliyen 
tedbirlerin alınması ve mücadelesinin yapılma
sı, mevzuatın getirilmesi, bizatihi bizleri alâ
kadar ettiği cihetle; yapılacak bütün tenkidle-
rin de bize yöneltileceği aşikârdır. Bütçe mü
zakerelerinde Meclislerin kendi bütçelerindeki 
görüşü, kendi kendilerinin tenkidi ve otokriti
ğidir. Yeni Anayasamızın getirdiği Senato mü
essesesi yasama faaliyetlerinin dikkatli ve ol-
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gıııı bir şekilde cereyan edebilmesini teminen 
konmuştur. Millet Meclisinden bir kanun tek
lif ve tasarısı, icabında gözden kaçan kusur
larla hattâ noksan olarak çıkmış olabilir. Ken
disine gelen kanunu yeniden incelemeye tâbi 
tutan Senatonun 'hassasiyeti, yerinde müdaha
leleri en büyük teminat olmak lâzımgelir. Se
nato bu görevini bugüne kadar lâyikıyle yap
mayı, yeni kurulan bir müessese olmasına rağ
men başarabilmiştir. Kanunların geç çıktığı 
ve yasama faaliyetlerinin yavaş yürüdüğü yo
lundaki iddialar kavli mücerrette kalmaya 
mahkûmdur. Parlâmentoyu seri Ihalde kanun 
imal eden bir fabrika olarak düşünmek, en ha
fif tâbiri ile, hatadır, üzerinde emek sarf edi
len eserler daimiyet arz eder ve nesilden nesle 
kalır ve gün geçtikçe kıymet kazanır. 

Sosyal hayatımızın beka ve idamesini dü-
zenliyen kanunlar çift Meclisli Parlâmentonun 
faaliyete geçtiği günden beri daha uzun ömür
lü olduğunu ispatlamış durumdadır. Sekiz yıl
dan beri çıkartılmış olan kanunlarda pek az de
ğişiklik yapılmıştır. Senatonun bu mevzuda ve
rimli çalışmaları hiç kimsenin inkâr edemiye-
ccği kadar büyük kıymetler ifade eder. 

Anayasaya aykırılık iddiaları yeni sistemde 
büyük ölçüde azalmıştır. Anayasa Mahkeme
si bu iddiaları çözümliyecek son bir merci oldu
ğuna göre, rejimimizin her tarafa itimat tel
kin eder mahiyette teessüs eylediğine kaaniiz. 
Bütün bunlara rağmen Parlâmento ve dolayı-
siyle demokratik nizamımıza darbeler indirmek 
istiyen betbaht fikirler ve dikta heveslileri her 
vesile ile huzuru bozmıya devam etmekte ve 
balık avlıyacak bulanık sn aramaktadır. 

Bu şenî ve çok çirkin âdi iftiralara muha-
tabolan imanlı ve inançlı Parlamentomuz, her 
zaman o menfur zihniyet sahiplerini, millî ira
deden aldığı kuvvetle, susturacak kudrettedir. 
Biz o kanaattayız ki, Parlâmentomuz hürriyet 
ve açıklığın timsali olarak kanunsuzluk ve zul
mün karsısında bir kale gibi münakaşa kabul 
etmez yerini daima muhafaza edecektir. 

Muhterem arkadaşlarım; kendi bünyemizi 
alâkadar eden önemli bâzı noktalara değinmek 
lüzumunu 'hissetmekteyim. Başkanlık Divan
larının yekdiğerleri ile bâzı konularda çatışma 
halinde olduğu ve mer'i mevzuattan istifade 
eden Millet Meclisinin daha fazla otoriter gö
züktüğü yolunda senelerce devam eden müna-
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kasalar, bu bütçe vesilesiyle de tarafımızdan 
üzerinde durulmaya değer bir konu olarak 
ehemmiyetini muhafaza ediyor. Pek sevgili 
Millet Meclisimizin sayın idareci ve sayın üye
lerinde hissedilen, yanılmış olmayı çok arzu
ladığımız, Senatoyu vesayetleri altında gör
me gibi bir zihniyeti Senatomuzun kabul ede-
miyeceğmi bu vesileyle hatırlatmak isteriz. Va
kıa Anayasamız böyle bir hatırlatmaya lüzum 
göstermiyecek derecede sarihtir. 

Sayın senatörler, protokol kaidelerinde ya-
]3ilan hatalar hepimizin üzüntülerini mucibol-
maktadır. Hariciye Vekâleti Protokol Umum 
Müdürlüğünce vâki temasların artık son bul
masını en iyi niyetlerimizle arzu ederiz. Bu 
cümleden olarak Cumhuriyet Bayramı gibi mil
lî bayramımızda parlömanterlerimize ayrılan 
yerlerin ahar şahıslar tarafından işgal edildiği, 
bâzı sayın üyelerin resmî kıyafetleriyle dahi 
ayakta kaldıkları, yabancı misyonun vâki da
vetlerinde hiyerarşiye riayet edilmediği üzün
tülerimizle tesbit ettiğimiz hususlardan birisi
dir, ki bu hususta da Sayın Başkanlık Divanın
dan hassasiyet beklememiz tabiî hakkımızdır 
•sanırız. 

Senato, Anayasamıza göre daimiyet arz 
elen bir müessesedir. Millî Sarayların ve Mu
hafız Taburunun Senatonun emrinde bulunma
sı lüzumuna kaaniiz. işte bu sebeplerle, şikâ
yet ve tenkid sebeplerimiz olan Millet Meclisi ile 
salâhiyet çatışmalarının önlenmesi, Millî Saray
ların, Muhafız Taburunun hangi müessesede 
kaldığının belirtilmesi, çıkarılması istenen teş
kilât kanunumuzla çok yakinen ilgilidir. 

Cumhuriyet Senatosu; yetkilerinin kısıtlı ve 
nâMfi olmasına rağmen sekiz yıllık çalışmala
rıyla icrai murakabede ve teşrii faaliyette 
kendisine düşeni fazlasiyle yapmış ve bu gayre
ti tescil edilmiştir. 

Demokratik nizam içinde yasama, icra ve 
yargı organları birbirleri üzerinde üstünlük id
diasına yer verilmeksizin belirli sınırlar içeri
sinde murakabeli olarak çalışmaya devam et
mektedirler. Açık rejim icabı, her yönü ile gü
ven telkin eden Devlet nizamımız hiçbir şekil
de kontroldan âri değildir. Demokratik düzeni 
tercih eden memleketlerde parlâmentolar bu dü
zenin koruyucusu ve temsilcisi sıfatiyle büyük 
itibar görürler ve dolayısiyle de sorumluluk-
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lan da o derecede büyük olur. Millî iradenin 
ağır mükellefiyetini taşıyan Parlâmentoların 
itibarları da çok mühimdir. Şurası muhakkak 
ki, Parlâmentomuzun itibarı bizlerin tutum, 
davranış ve çalısmalariyle yakinen ilgilidir. 
Parlâmentoda bulunan siyasi partilerin mesu
liyetleri aynı ölçüdedir. Muhalefette veya ik
tidarda olmaları müessesenin itibarının ko
runması bahsinde birini diğerinden daha yet
kili kılmaz ve bu mevzuda hassasiyet gösteren 
siyasi teşekkülün itibarı da o nisbete yücelmiş 
olur. Yani, Parlâmento itibarını muhafaza et
tiği müddetçe siyasi partiler itibarlıdır. 

Dar bir particilik zihniyeti ile iktidarı yıp
ratma hevesi, farkında olunmıyarak, rejimi
mize zarar verir. Bilhassa bu çatı altında böyle 
mülâhazalara hiçbir suretle yer verilmemesi en 
halisane temennilerimiz cümlesindendir. Muha
lefet, muhakkak ki tenkid edecektir. Bu onla
rın en tabiî hakkıdır. Fakat, tenkid ve muraka
bede ölçünün iyi ayarlanması elzemdir. Rad
yoları basında bizleri dinliyen milyonlarca va
tandaşı huzursuz kılmaya ve onları nevmidiye 
sevk etmeye hakkımız olmadığı kanaatindeyiz. 

Senatoda, faydasız ve neticesiz münakaşa
lardan daha çok kanunların şekil, ruh ve me
tin bakımından arzu edilen seviye ve mükem
meliyette çıkabilmesini temin yolunda faali
yetlerimize devam ettiğimiz, icrai murakabede 
de yıkıcı olmaktan çok fikriyata dayalı ça
lışmalarda bulunduğumuz sürece Senatomu
zun itibarına daha çok katkıda bulunacağımız 
inkâr kabul etmez bir hakikattir. 

Gündem dışı konuşmalarda, sual takrirle
rinde ve diğer murakabe yollarında da ayni 
kıstaslarla hareket etmeye mecburuz. 

Her iki Meclis üyelerimizin kendilerine dü
şen vazifeleri vardır. 'Başkanlık Divanlarının 
devamı temin hususunda gösterdiği çabalara 
müzahir olmak, bilhassa yüce milletimizi ya
kinen alâkadar eden mühim kanunların Ko
misyon ve Meclis çalışmalarında hazır bulun
mak, her sayın üyenin aslî vazifeleri cümlesin
dendir. 

Şurası da asla hatırdan çıkmamalıdır ki, her 
gün bu çatı altında haşır - neşir olduğumuz, 
acı ve tatlı günleri birlikte yaşadığımız muh
terem basın mensupları her türlü yazı ve ma
kaleleri ile bizi halka yansıtan bir ayna vazi
fesi görmektedirler. Demokratik rejimin yer-
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leşmesinde bize en yakın yardımcı telâkki et
tiğimiz basınımızdan âzami istifade yollarını 
araştırmalıyız. Halk vicdanında mâkesini bulan 
matbuat sayfaları bizlerin olumsuz çalışmaları
na sahne olmamalıdır. 

Kendi aramızda samimi anlaşış, karşılıklı 
sevgi, hürmet ve kardeşçe davranışlara yer 
verdiğimiz müddetçe içteki istikrarımızı, fikrî 
çalışma nizamına girdiğimiz sürece de dış iti
barımızı artırmış oluruz. Ve dolayısiyle demok
rasimize en büyük hizmeti vereceğimiz kanaa
tindeyiz. 

Sayın senatörler, yıllardır uzun eleştirme
leri yapılan bâzı hususlar vardır ki, bir müs
pet neticeye bağlanmadan bu bütçeye kadar 
gelmiş ve son olması temennilerimizle yeniden 
ifadeye bizleri mecbur bırakmıştır. Çalışmala
rımızı kolaylaştıracak hususlarda seçen ve se
çilen münasebetlerini maalesef henüz bir niza
ma sokmuş değiliz. Demokratik nizam icabı 
seçmenin temsilcisi ile konuşması, bâzı husus
ları görüşmesi bu rejimi benimsemiş her ül
kede olduğu gibi bizde de en tabiî hakkıdır. 
Misafir kabul salonlarının kifayetsiz olması se
bebiyle üyeleri ziyarete gelen vatandaşlar bin-
bir müşkülâtla karşılaşmakta ve bu husus ulvî 
müessesenin mehabetiyle bağdaşamamaktadır. 

Senatör ve milletvekillerinin misafirlerini 
bilmecbunye kabul salonundaki hücrelerde ka
bul etmiyerek salonlara getirdikleri, Meclis içe
risinde oturacak yerlerin ihtiyaca cevap vere
cek durumda olmaması nazara alınarak bu hale 
idarece bir tedbir alınması, yerleşme plânının 
gerekiyorsa yeniden tanzimi kanaatimizce lü-
snmludur. Bir taraftan sayın üyelerin çalış
malarına daha fazla yer ayrılmış, diğer ta
raftan ziyarete gelen vatandaşlarımız müşkü
lât çekmemiş olurlar. Bu cümleden olarak par
tilerin büyük kongrelerine müsaait zamanlar
da Meclisin istiab hacmini aşan fiilî durum 
hepimizin malûmudur. Ayrıca Meclis binasının 
senatör ve milletvekillerince seçmen vatandaş
lara ve sair gruplara gezdirilmesi Meclis faali
yetlerinin bulunmadığı bir zamana raslatıhr-
sa, hem vazifelilere daha rahat çalışma im
kânı verilmiş, hem de kontrollerin müesseriyet 
kazanmasına imkân hazırlamış oluruz. 

Esasen kifayetsizliğine kaani olduğumuz te
lefon kabinlerinin üye olmıyan kimseler ta-
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rafından devamlı işgallerine mâni olunmalı
dır. 

Parlömanterler için meclislerde satışı ya
pılan sigaraların vatandaşlarımız nezdinde had
dinden fazla iltifat bulması bizi şöyle bir tek
life zorluyor: Bu sigaraların serbest piyasada 
satışı imkân dâhilinde ise, Bakanlık nezdinde 
teşebbüse geçilerek temini hususu rica edilme
lidir. 

Tasarrufa itina ile eğilmeye mecburuz, Mec
lis tutanaklarının ve sair parlâmento neşriya
tının arzu ve ihtiyaç duyan sayın üyelere ve
rilmesi kanaatimizce en doğru yoldur. Bugün
kü fiilî durum, maalesef fazla miktarda isra
fı mucibolmaktadır. 

Gündemlere giren tasarı ve tekliflerin hiç 
olmazsa bir gün önce hazırlanmaya imkân ve
rebilmek bakımından sayın üyelere dağıtılma
sı temin edilmelidir. 

Daha önceki bütçelerde gerek grup sözcü-
İerimizce ve gerekse sayın üyeler tarafından 
üzerinde durulan Millî Saraylar mevzuu he
nüz halledilememiştir. Aynı görüşü muhafaza 
ederek, iç ve dış turizme hizmet edeceği dü
şüncesiyle bu sarayların müze haline getiril
mesini iştiyakla arzulamaktayız. Başkanlık Di
vanının İL: yöndeki çalışmalarını destekliyece-
ğimizi beyan etmek isteriz. 

Sayın senatörler kıymetli arkadaşlarım; par
lâmento çalışmalarının verimli bir şekilde sey
retmesi, defaatle belirttiğimiz gibi, bizzat reji
mimizin kaderi ile ilgilidir. Kanun yapmak 
başta gelen görevi olmakla beraber, çıkarttığı 
kanunların tatbikatını kontrol etmek de par
lâmentoların asli vazifeleri cümlesindedir. Ka
nunlara ruh veren ve beyan edilen fikirler, 
aynı zamanda icraya yol gösterici niteliktedir. 
Sosyal, kültürel, iktisadi hayatımızda önemli ro
lü olan faaliyetlerimizin, memleket severliği-
mis ölçüsünde, rasyonel çalışma sistemlerine, 
disiplinli, metodlu, teknik ve ilmî esaslara uy
gun bir şekilde cereyanına sağlamak ve ka
nunlarımızı bu ruhla çıkartılarak devamlılı
ğını temin etmek, görevlerimizin esasını teş
kil eder. 

Hepinizin yüksek malûmları olduğu üze
re, bu yıl Millet Meclisi genel seçimi yapıla
caktır. Parlâmentonun bir kanadının seçimi, 
çalışmalarımızda bizi de meşgul edecek nitelik

tedir. Millet Meclisi gündeminde bulunan te
mel kanunların Senatomuza intikalini bek
lerken, hazırlıklı olmaya ve burada inkîtaına 
sebebiyet vermemeye mecburuz. Bütün bu se
beplerle Senatonun kendisine düşen görevi ifa 
edeceğinden emin bulunmaktayız. 

Muhterem senatörler; 
Umumi hatlariyle, faaliyetlerini dile ge

tirerek eleştirdiğimiz Meclislerimiz 1969 büt
çesinin ödenekleri, fasıl ve maddeleri üzerin
de ayrıca durmak niyetinde değiliz. Serde-
dilecek kıymetli fikirlerin ışığı altında her me
sul makamın tasarruf zihniyeti ile kendi büt
çesini realize edeceğinden hiç şüphemiz yok
tur. 

Bütçemizin vatanımıza ve demokratik reji
mimize hayırlı ve uğurlu olmasını canü gönül
den temenni eder, Yüce Senatoyu A. P. Gru-
pu adına saygılarla selâmlarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Kara-
küçük. 

Grupları adına konuşan sayın üyelerin ko
nuşmaları bitmiştir. Şimdi şahısları adına ko
nuşacak sayın üyelerin konuşmalarına geçiyo
ruz. Yalnız bu arada yeni talepler olması ha
sebiyle söz sırasını arz ediyorum: Sayın Salim 
Hazerdağlı, Sayın Hüsnü Dikeçligil, Sayın Na-
hit Altan, Sayın Mehmet Hazer, Sayın Fehmi 
Alpaslan, Sayın Nusret Tuna, Sayın Osman 
Koksal, Sayın Rendeci, Sayın Salihoğlu, Sayın 
Özdilek, Sayın Özmen, Sayın Karavelioğlu, Sa
yın Alihocagil'dir. 

Sayın Salim Hazerdağlı, buyurunuz. 

FAHRİ ÖZDİLEK (Tabiî Üye) — Ben söz 
istemedim, Sayın Başkan. 

KÂMİL KARAVELİOĞLU (Tabiî Üye) — 
Ben de söz hakkımdan sarfınazar ediyorum. 
Ama, bir tek şartla, sual sormama müsaade edi
niz, lütfen. 

BAŞKAN — Müsaade ederseniz silerim efen
dim. 

Sual hakkınız mevcuttur, efendim. 
SALİM HAZERDAĞLI (Elâzığ) — Sayın 

Başkan, sayın senatörler, yurt içinde hastala
nan parlâmento üyelerinin tedavi ve ilâç mas
raflarını T. B. M. M. bütçesinden ödemekteyiz. 
Yurt içinde hastalanmış da tedavisi Türkiye'de 
mümkün olmayan bâzı hastaların yetkili mer
cilerce raporları verildiği takdirde tedavileri-
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nin yabancı memleketlerde yapılması gerektiği 
zaman yine bunların da tedavi masraflarının, 
yolluklarının da T. B. M. M. bütçesinden veri
leceğine dair hükümler var. Ancak, bir görev 
ile yurt dışına çıkan, veya görgü veya bilgi
sini artırmak için yurt dışına gezmeye çıkmış 
olanlara veya da turizm sebebiyle çıkmış olan
lara orada hastalandıkları takdirde ne yapı
lacağına, tedavi ve ilâç masraflarının verile
ceğine dair gerek İçtüzükte, gerekse diğer mev
zuatımızda açık hükümler yoktur. 

Muhterem arkadaşlarım, bu yüzden Hesap
lan inceleme Komisyonu da büyük güçlükler
le karşı karşıya kalıyor. Şimdi, yurt dışına çık
mış bir arkadaşımız var, orada hastalanmış. 
Diyor ki, benim bütün tedavi masraflarını ve
receksiniz, Bu, suiistimal edilir, edilmez; bu, 
ayrı bir konu. Fakat, mühim olan, önemli olan 
bu konuda bir mevzuat yoktur. Bir yönetme
lik çıkarılması gerekiyor, bu hususta, içtüzü
ğümüzün 162 nci maddesinde Başkanlık Diva
nı Cumhuriyet Senatosu üyelerinin yurt dışın
da ve içinde tedavileri için gerekli ve lüzumlu 
tedbirleri alır, diyor. Ama, bu hüküm T. B. M. 
Meclisi Muhasebesi tarafından yurt dışında has
talanmış bir parlâmento üyesinin tedavi ve 
ilâç masraflarını ve yolluklarım vermeye yeter 
bir hüküm ifade etmiyor. Bunun için Sayın 
Başkanlık Divanının bu husus üzerine önemle 
eğilmesini ve bir yönetmelik çıkarmasını ve 
tatbikatta gerek muhasebenin ve gerekse He
sapları inceleme Komisyonunun bu müşkülât
tan kurtarılması için gayret sarf etmesini is
tirham ediyorum. 

Muhterem senatörler, sözlerim bundan iba
ret olacaktır. Bir de bir soru sormak sureti ile 
huzurlarınızdan ayrılacağım. 

Cumhuriyet Senatosu Genel Sekreteri, bil
diğiniz gibi, emekliye ayrılmıştır. Danıştay bu 
karara bozmuştur. Danıştaym bu karan bir ka
nun hükmünü yerine getirmesi lâzımgelen Cum
huriyet Senatosu Başkanlığı Divanı tarafından 
yerine getirilmemiştir. Yerine getirilmemesi se
bebinin bütün aynntılan ile Başkanlık Divanı 
tarafından izah edilmesini bir soru olarak is
tirham ediyorum. 

Saygılar sunanm. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim, Sayın Hazer-

dağlı. Sayın Dikeçliğil .. Yok. Sayın Altan, bu
yurunuz. 

NAHİT ALTAN (Çanakkale) — Sayın Baş
kan, muhterem senatörler, demokratik rejimin 
temel müessesesi yasama organıdır. Bu mües
sesenin itibarımı1 sarsılmaması, itibanna göl
ge düsürülmemesi demokratik rejimin atisi için 
elzemdir. Bugün memleketimizde bu hususa 
gereken ehemmiyet verilmemiş ve verilmemek
tedir. Yasama Meclisinin ve üyelerinin itibarı
nın sarsılması ve itibanna gölge düşürülmesi 
için bilerek veya bilmiyerek hizmet edilmek
tedir. Bu iddiamızı Anayasanın bâzı hüküm
leri, yasama organı dışındaki şahıs, zümre ve 
teşekküllerin faliyet, yazı ve sözleri bizzat ya
sama organının çalışma tarzı ve üyelerin muh
telif zamanlarda bu kürsülerden vâki konuş-
malan teyidetmektedir. 

Önce Anayasamızın bâzı hükümlerini arz 
edeceğim. Anayasanın 145 nci maddesi gere
ğince kurulan Anayasa Mahkemesine Millet 
Meclisi 3, Cumhuriyet Senatosu 2 üye seçmek
tedir. 145 nci maddenin 4 ncü fıkrsı Anayasa 
Mahkemesine kimlerin üye seçilebileceklerini 
göstermiştir Bununla Anayasa Mahkemesi rük
nüne üye seçilecek organlara gereken yolu 
Anayasa sarahaten belirtmiştir. 

"-3 

Hal böyle iken 145 nci maddenin 3 ncü fık
rasında, yasama meclislerince, demek suretiy
le, yasama organı tarafından seçilecek üye
lerin, yasama organları sanki isabetle seçemez-
miş gibi ve onun üstünde daha isabetle hare
ket eden bir müessese olarak öğretim „ üyele
ri topluluğunu yol gösterici bir duruma getir
miştir. Müsadenizle bu maddeyi kısaca arz edi
yorum. 3 ncü fıkra, yasama meclislerince seçi
lecek üyelerden bir kişinin üniversitelerin hu
kuk, iktisat ve siyasi bilimler öğretim üyele
rinin birlikte toplanarak açık üyeliklerden üç 
katı tutannda ve gizli oyla gösterecekleri aday
lar arasından olması gerekir, hükmünü koy
makla; yasama organlarının seçimlerinde isa
bet derecesini aynca böyle bir müesseseye bağ
lamış bulunmaktadır. Bu da bizzat Anayasanın, 
yasama organına gereken itiban göstermediği
nin bir delilidir. 

Yine Anayasanın 149 ncu maddesi, Anayasa 
Mahkemesine iptal dâvası açma hakkı olan şa
hıs, kurul ve kurumları saymıştır. Buna göre 
Millet Meclisi üyelerinin dâva açabilmesi için 
75 ve Cumhuriyet Senatosu üyelerinin 31 üye-
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sinin bu dâvayı açma için imzada bulunması 
lâzımdır. 

Anayasanın 151 nci maddesine göre diğer 
mahkemelerde Anayasaya aykırılık iddiasının 
ileriye sürülebileceğini dercederken, bir hâki
min bunu nazarı itibara alarak dâ vavı aça
bileceğini, daha ileri giderek, Anayasa Mahke
mesi üç ay içerisinde karar vermezse, hâki
min, Anayasaya aykırılık iddiasını kendi ka
naatine g'öre çözümleyeceğini kabul etmiştir. 
Anayasa gereğince millete ait hâkimiyeti kul-
lanmıya yetkili ve onun temsilcisi olan 
T. B. M. M. her nevi suç için umumi af çıkara
bilmektedir. Malûmları olduğu veçhile biz 
buradan bir casusu, ecnebi bir casusu bile af
fetmiş durumdaydık. Mahkûm olmuştu ve af-
fetmiştik. Ama, çoluk - çocuğunun nafakasını 
temin için kışta kıyamette saatlerce yürüye 
rek bir kuru odunu şehre indiren şahsı affet 
mekten âciz duruma sokmaktadır, bizi. Bu 
da millî hâkimiyetle bağdaştırılamaz ve yasa
ma organının salâhiyetlerine, vâki, daha evvelki 
her hangi bir suiistimalin veya vazifesini iyi 
yapmadığı kanaatinin aksülâmeli neticesi, bu 
şekilde bir madde koymakla, yine yasama orga
nının durumu Anayasa ile bizzat sarsılmıştır. 

Anayasamızın tetkikinde saikanda arz etti
ğim gibi birçok hükümlere daha raslamak 
mümkündür. Bunların en mühimmi de bu reak-
yonel Anayasanın 82 nci maddesidir. Bu mad
de gereğince; malûmuâliniz, yasama organı 
üyelerinin aylık ve ödenekleri en büyük Devlet 
memuru aylık ve ödeneklerini geçemez, gibi 
bir hüküm koymuştur. Halbuki, bu hüküm 
Anayasanın tedvini sırasında gösterilen esbabı 
mucibe ile de kabili telif değildir. Anayasa
mızın esbabı mucibe lâyihasının 81 nci maddesi 
olarak zikredilen hususta üç faktör ileri sü
rülmüştür : 

1. Üye ödeneklerinin gerçek bir geçim 
sağlıyacak seviyede olması lâzımdır, üyelerin 
özel iş görme imkânları mahduttur. Parlâ
mento çalışmalanna ayrılan vakit, başka ça
lışma imkânını daraltmaktadır. 

2. üyelerin zaruri masrafları Devlet me
murlarının masraflarının çok üstündedir. Ga-
miyet içindeki çeşitli münasebetleri sebebiyle 
doğrudan doğruya şahsı ve ailesi ile ilgili 
olmıyan masrafları büyük bir yekûna baliğ 
olmaktadır. 
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3. ödeneklerin düşük tutulması, siyasi ha
yata duyulan ilgiyi azaltacaktır. Ayrıca, geliri 
olmıyan şahıslar Parlâmentoya girmeyi istemi 
yecekler. Meclisler, maddi durumu müsaidolan 
insanlara mahsus olacaktır. Demokratik hejim 
bakımından bunun arz edeceği tehlike aşikâr
dır. 

Şimdi, bu esbabı nıucibeye rağmen 82 nci 
maddenin bu şekilde tedvin edilmiş olması da 
calibi dikkattir. 

Muhterem arkadaşlarım, bu, Anayasanın 
bizatihi Parlâmentoya tanınan haklarını kısıt
lamak ve Anayasanın Parlâmentoyu bir kenara 
atar duruma getirmesini gösterir birkaç mad
dedir, Burada bendeniz ayrıca dışardaki şa
hıs, zümre ve müesseselerin Anayasanın ken
disine bütün haklan tanıdığı parlâmentonun 
manevî şahsiyetini ve gerekse Parlâmento üye-
brinin şahsiyetini küçültücü hareketlerine, söz
lerine, yazılanına fazla dokuıımıyaeağım. Bu 
hepinizce malûmdur. Maalesef biz bu hususda 
da birlik değiliz. Bugün parlâmentoların hay
siyetini, şahıslarının haysiyeti korunmadığı 
müddetçe ve bu hususda hepimiz titiz davran
madığımız müddetçe korumak mümkün olmaya
cak ve bu hareket devam edecektir. Dışarıda 
iâlottâyin birisinin dövülmesi, bir polis tarafın
dan tartaklanması veya şu şekilde bir hareke
te maruz kalması bu kürsüye getirildiği halde, 
maalesef hiçbir arkadaşımız buna benzer bir ha
reket Parlâmento üyesine vaki olduğu zaman şu 
kürsüden çıkıp gereken şekilde beyanda bulun
mamakta ve hiçbir makama da bu hususda te
masa geçerek, gerekenin yapılması hususunda 
harekete geçmesini temin edecek bir teşebbüs
te bulunmamaktadır. Demin arkadaşlanmızm 
bir tanesi burada, ne olursa olsun, bir bütçe 
müzakeresi münasebetiyle, vâki münakaşanın 
bir münakaşa ve tenkid sınırını aşarak ileriye 
götürüldüğünü beyan etmiş, bir teşebbüs ha
linde kalsa bile, ağır olan bu hareketi müda
faa edecek şekilde hiç kimsenin konuşmaması 
iktiza eder. Buna benzer birçok hareketler da
ha olmuştur. Meselâ, burada, salonda bir millet
vekili arkadaşımızı bir avukat da dövmüştür, 
Bunun dışında, da bir başka milletvekilini baş
ka bir şahıs dövmüştür. Bunların hiçbirine hiç
birimiz dikkat etmiyoruz, "dışarıdaki her hangi 
bir şahsın birisi tarafından dövülmesini, bir 
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gençlik hareketinde iki tane talebenin dövül
mesini büyük bir mesele yapıp, birbirimize çat
mak için bir vesile arıyoruz. Biz evvelâ şu yasa
ma organının haysiyetini kurtarmazsak, re
jimin haysiyetini hiçbir zaman koruyanlayız. 

Muhterem arkadaşlarım, şimdi bizzat ya
sama organının çalışma tarzı ve üyelerin duru
muna temas edeceğim. Buraya temas etmeden 
evvel iki yasama organının arasındaki bir far
kı da tebarüz ettirmek mecburiyetindeyim. Bu 
da Anayasanın hükümleri icabıdır. Bugün maa
lesef Senatonun durumu bir komisyondan ile
ri gitmemektedir. Anayasanın vâki hükümleri 
bizi bu duruma sokmuş gibidir. Biz de hare
ketlerimizle bunu teşvik eder mahiyetteyiz. 
Kanunların her türlü çıkarılmış şekline göre, 
nihai sözü Millet Meclisi söylemektedir. Biz, 
itimat oyundan mahrumuz, bütçe müzakere
lerinde verdiğimiz reylerin Anayasa ve kanun
lar çerçevesinde hiçbir hükmü yoktur, esasın
da. Biz burada Hükümetin getirdiği bütçeyi 
kabul etmezsek ne olur? Anayasada bir hüküm 
var mıdır? Yoktur. Öyle ise bizim günlerdir 
burada mücadele etmemizin hiçbir hukukî de
ğeri olmamakta, Anayasa muvacehesinde hiç
bir kıymeti olmamakta, ancak karşılıklı müna
kaşalar şeklinde geçmekte ve bunlara, bir ışık 
tutma bakımından eğer Hükümet kendisine 
pay çıkarırsa ve bunu icra safhasına koyarsa 
ancak dahlimiz bu kadar olmaktadır. 

Üstelik biz Senato olarak kendimizi de, 
maalesef verilen işleri bile tam mânasiyle yap-
mıyarak göstermemekteyiz. Meselâ, bizim İç
tüzüğümüzün 92 nci maddesi Millet Meclisin
ce kabul edilmiş olan tasarı veya teklifler Cum
huriyet Senatosunca değişiklik yapılmadan ka
bul edilirse, bu metin kanunlaşır ve Cumhuri
yet Senatosu Başkanı Cumhurbaşkanına gön
derir, âmir hükmünü koyduğu halde şimdiye 
kadar bu mahiyetteki kanunların hiçbirisi Cum
huriyet Senatosu Başkanının imzası ile Cum
hurbaşkanına gitmemiş, sırf kayıt münase
betiyle Millet Meclisi Başkanlığına gönderil
miş ve Millet Meclisi Başkanlığı imzası ile git
miştir. 

Muhterem arkadaşlarım; madem ki kanun
ları tam tatbik edeceğiz, verilen haklarımızı 
da evvelâ parlömanter olarak kendimiz tam 
kullanmak mecburiyetindeyiz. Bu da bizim hay
siyetimiz meselesidir. 

Diğer hususları Millet Meclisi ile bizim ara-
ıızdaki ihtilâfa konu olan mevzuları arka
daşlarım burada dile getirdiler. Maalesef kaç 
ydır hazırlanmış bir teşkilât kanunumuzu bi-

'e Millet Meclisi, ne sebeptense, gündeme aldı-
71 halde bir türlü çıkarmamaktadır. 

İki Meclisin doktoru vardır; bizim dokto
rumuzun bir odası, bir masası bile yoktur. Biz 
bunu Divan olarak da getirememişizdir ve ona 
bir masa tahsis edememişizdir. Bizim doktor, 
yani Senato doktoru namiyle adlandırılan, 
Senato Başkanlığının imzası ile alman doktor 
masasız, memursuz, odacısız bir korkuluk gibi 
orada vazife görmektedir. 

Muhterem arkadaşlarım; protokol mevzuu, 
yine arkadaşlarımın' temas ettiği gibi, halle
dilmemiştir. Protokol Dairesi o kadar gaf 1 bir 
durumdadır ki, bir gün bir davet münasebe
tiyle telefon eden idare Âmiri arkadaşımıza, 
Parlâmentoların İdare Âmirleri, Divan üyeleri 
hakikaten milletvekili, senatör müdür, diyecek 
kadar gafletin içine düşmüştür. 

Maalesef bir rosetemiz yapılmamıştır, me
murların kendileri bir rozet tanzim etmişler
dir, üstü «Cumhuriyet Senatosu» yazar ve bu
nu memur ve müstahdem takar, piyasada bu
nunla dolaşır. Biz bunu da maalesef 7 - 8 sene
dir halledememişiz. Terzi kendi söküğünü dik-
mezmiş, maalesef yasama organlarımız kendi
lerine ait kanunları ve tedbirleri almıyor ve 
milletin kaderinde rol oynamanın gayreti içine 
düşüyor. 

Yine protokol mevzuunda bir hususu daha 
arz edeceğim. Burada Protokol Dairesinin ku
suru olduğu gibi, bizzat arkadaşlarımızın 
çok büyük kusurları vardır. Kendilerine her 
hangi bir bayram münasebetiyle gönderilen 
davetiyelerde, üzerinde tasrih edildiği ve ka 
palı tribün olduğu yazılı bulunduğu halde, bun
ları oraya gelmesi imkânı olmıyan ve gel
mesi doğru bulunmıyan buradaki müstahdem, 
garson vayahut da apartmanın kapıcısına veri
yor ve o arkadaşlar sabahın saat 7 sinde ço
luk - çocuğu ile oraya geldiği halde, efendim, 
bizim gibi durumumuz itibariyle geç gelme 
mecburiyetinde kalan arkadaşlarımız oraya 
geldiği zaman kendisine hizmet eden arkada
şın orada, kapalı trübünde bütün milletve
killerine ve senatörlere ayrılan yerlerde otu-
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rup, kendilerine müstehzi, müstehzi baktık
larını da görmektedirler. Bunun kusuru bi
zim arkadaşlarıımzdadır. Bu bakımdan da 
Divanlarımız maalesef uyarmalarımıza rağmsn 
buna hiçbir çare arama yoluna gitmemiştir. 
Bendeniz kendilerine şunu teklif etmişimdir. 
Bize, senatör ve milletvekillerine davet iye sföü-
der meşinler. İlân kâfidir, yer ayırsınlar, hüvi
yetlerimiz bizatihi davettir, davet için kâfidir. 
O vakit bu gibi hallere hiçbir zaman düşmeyiz 
ve bu bakımdan da parlömanterlerin haysiyeti 
korunmuş olur. 

Muhterem arkadaşlarım; burada maalesef 
yine kendi beyanlarımız da bizleri daima kü
çük düşürmektedir. Tutuyoruz, burada bir 
arkadaşımız biraz evvel ele bir beyanda bu
lundu, Parlâmentolarda, yani yasama organ
larında hissi kararlar alınmamalıdır, dedi. 
Hiçbir saman bir parlömanterin hissi karar 
aldığını iddia etmiyorum. Beklemelidir, mut
laka buradaki müzakerenin ışığı altında ka
rar verildiği bir hareket noktasından işi ele 
almalıdır. Yoksa, Parlâmentoları hissi hare
ketle hareket eden şahıslardan müteşekkil bir 
topluluk olarak evvelâ kendimiz kabul eder
sek, bunun dışarıdaki aksülâmelini düşünmemiz 
iktiza eder. 

Keza biz kendi aramızda şu veya bu devam
sızlıktan, ve saireden dolayı bedbin olup, Se
natonun lüzumsuzluğu üzerinde kendimiz be
yanda bulunursak, Millet Meclisi kanadı da 
zaten aşağı - yukarı bu fikirde olursa, etrafta, 
kendi aramızda, şunun bunun yanında bunu 
konuşursak, evet Parlâmentolar bu şekle dü
şer ve her zaman itibarı sarsılır. Evvelâ bi,3, 
kendi hakkımızı kendimiz almalıyız, kendi hay
siyetimizi kendimiz korumalıyız. Hattâ bunun 
için Anayasada değişiklik yapılması lazımsa el 
birliği ile bunlara tevessül etmeliyiz. 

Benim maruzatım bundan ibarettir. Bütçe
nin hayırlı ve uğurlu olmasını diler, hürmetle
rimi sunarım. (Alkışlar.) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim, Sayın Altan. 
Sayın Hazer, buyurunuz. 

MEHMET HAZER (Kars) — Sayın Başkan,, 
nıuhterem arkadaşlar, ben, müşterek divânlara 
rnüteveccih bir - iki noktaya dokunacağını. Her 
iki Meclisin Başkanlık Divanlarının hazır bu
lunduğu bu oturumda evvelâ Bütçe ve Plân Ko

misyonunda devam edegelen yanlış bir tatbika
tın düzeltilmesini istirham edeceğim. 

Bütçe ve Plân Komisyonu, bütçe müzakere
leri sırasında, âdeta Bütçe Komisyonu üyeleri
ne bir imtiyaz tanıyarak, söz hakkını omlara 
tahsis etmekte ve onlardan fırsat, imkân bulu
nurca o komisyona üye olmıyan arkadaşlara söz 
hakkı tanınmaktadır. Halbuki, bugün yürürlük
te bulun rai ve öteden beri tatbik edilegelen iç
tüzüğe göre, komisyon üyesi olmıyan parlamen
terler ancak iki hususta, oy verme hususunda 
komisyonun faaliyetine iştirak etmez ve bir de 
usule dair olan tekliflerde, bunun dışında par-
lânıaniterîer arasında bir tefrik yapmaya hiçbir 
mülâhaza ile mahal ve imkân yoktur. Bu yan
lışlığı yeni tüzük, ne hal alacak bilmiyorum, 
müşterek tüzük hazırlanıyormuş, iki başkanlık 
divanı bir araya gelerek halletmelidir. Aksi tak
dirde komisyonda, Bütçe ve Plân Komisyonun
da üyeler bu mevzuda ihtilâfa düşmekte ve mü
nakaşalar açılmaktadır. Bunu halletmek müm
kündür. Müşterek Başkanlık Divanı toplantıla
rında bu mesele bir şekle bağlanabilir ve bağ
lanmalıdır da. 

Muhterem arkadaşlarım, ikinci konu. Parlâ
mentonun haysiyeti, itibarı çok hassas bulun
duğumuz bir konu. Fakat, yine bu iki Meclisin 
Başkanlık Divanı maalesef bu konuda lüzumlu 
olduğu yerde ve lüzumlu olduğu zaman gerekli 
'hassasiyeti göstermemektedir. Bir misal olarak 
arz edeyim, bu yılki bütçe konuşmalarında, Büt
çe Komisyonumda, üyelerden bâzıları parlaman-
terlerden bir kısmının ilâç ticareti yaptığını, 
bir kısmının nüfus ticareti yaptığını aracılık 
yaptığını iddia etmiştir. Bunun karşısında ne 
Millet Meclisi Başkanlık Divanı, ne de Senato 
Başkanlık Divanı kendisine düsen vazifeyi yap
mamıştır. Yani, eğer böyleleri varsa bunların 
kimler olduğunu teşhir etmeli, yoksa bu fikir
leri cerh ve tekzibetmeli idi. Bunlar yapılma
dan haysiyet meselesi, itibar meselesi boşuna bir 
münakaşadır. Yani. sadece basında çıkan haber
lere hücum etmekle bu mesele halledilmez. Bu 
iki organ; Millet Meclisi Başkanlığı ve Senato 
Başkanlığı bu konuda vazifeli ve yetkilidirler. 
Hakikaten iddia edildiği gibi haller varsa teş
hir mahiyetinde de olsa bunların kim olduğunu 
millet huzurunda açıklanmalı ki, diğer arkadaş
lar da bu ithamdan 'kurtarılmalıdırlar. Aksi tak
dirde yoksa onu da cesaretle, açıklıkla tavzih 
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ederekten demelidirler ki, parlâmanterler ara
sında böyle bir kimse yoktur. 

Teferruata geçmiyorum. Yanii, meseleler ga
yet basittir, basit olarak da takdim ediyorum, 
bu konuda Başkanlık Divanları kendilerine dü
şen vazifeleri yapmazsa kimse bu meselede ken
disimi yetkili göremez. Bir arkadaşımız kalkıp 
basın toplantısı yaparak veya bir makale ya
zarak bu meseleyi halledemez. Onun için Baş
kanlık Divanlarını bu konuda hassas olmaya ve 
görev yapmaya davet ediyorum, geç de kalın
mış olsa bile şimdi bu vesile ile bu açıklanma
lıdır. 

Bir başka nokta daha, muhterem arkadaşlar; 
bu da bir bakıma icraya taallûk eden bir konu
dur, ama Başkanlık Divanlarının teması ile dü
zeltilmesi lâzımolan ve mümkün olan bir konu
dur. 

Kanunların neşri maalesef gecikmektedir. 
Yani, kanunlar Meclisi erdeki muameleler ta
mamlandıktan sonra hemen neşredilmesi lâzım-
gelirken birçok kere gecikmektedir. Bu, icraya 
taallûk eden bir konudur. Ama Meclis Başkan
lık Divanları bu meseleyi Hükümetle temas 
ederek bir hal yoluna koymalıdırlar. Aksi tak
dirde kanunların gecikmesi parîömaaıterlerjn ve 
Parlâmentonun itibariyle de ilgili bir konu ol
duğu gibi, vatandaşları da tereddüde düşürmek
tedir. Meclisten çıkmış, Senatoda kabul edilmiş, 
muamelesi tamamlanmış bir kanunun uzun müd
det gecikmesi acaba bu kanun tekrar bozuldu 
mu, bir yere mi gitti, veto mu edildi? Gibi te
reddütler doğurmaktadır. Bu noktaya da Baş
kanlık Divanlarının dikkat nazarlarını çeke
rim. 

Muhterem arkadaşlarım, diğer konuları arka-
daşlanim tefemıatiyle anlattılar. Bunlar halle
dilecek konulardır. Hem kolay halledilecek ko-
nuliar'dır. Hepimiz bu mevzuda parti farkı gözet
meksizin beraber hareket etmeye mecbnraz ve 
böyle bir ihtiyaç içerisindeyiz. Arttk Türkiye'
de millet tsrnsilcöiği yapan adamın aracılık yap
tığı, ilâç sattığı nüfuz ticareti yaptığı iddiala
rının, şüphesinin gölgesini daihi vatandaşın zih
ninden silmeye mecburuz, arkadaşlar. Böyleler! 
varsa, bunlar hangi partide olursa olsun, hangi 
mevtkiide ve hangi makatında olursa olsunlar, 
bunları da içimizden atmalı ve bunları da mil
letin teşhirine arz etmeliyiz. Bunu yaptığımız 

takdirde Parlâmentonun itibarına dair olan va
zifelerimizi yapmış oluruz. 

Konuşmalarımı bu kadarla bitiriyorum. Te
şekkür ederim. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim, Sayın Hazer. 
Sayın Alpaslan, buyurunuz. 

FEHMİ ALPASLAN (Artvin) — Çok muh
terem arkadaşlarını, Anayasamızın vücut verdi
ği ve fakat Anayasaya da vücut veren bir mües
sesesinin bütçesi üzerinde görüşüyoruz. Hemen 
arz edeyim ki, bu bütçe müzakereleri Anayasa
da bir değişildik yapılmasını zaruri kılacak 
mahiyetini her yıl biraz daha artırdığı şiddetle 
ortaya koymaktadır. Nedir, bu Bütçe gibi bir 
milletin bir yıllık hayatında tesiri olan bir mev
zuu görüşeceğiz, halimize herkes bakıyor, biz 
de bakacağız. Muayyen kadrodur, her yıl böy
ledir, gecenin saat 3 üne kadar muayyen arka
daşlarımız oturur, ertesi günü sabahleyin yine 
uykusuz, filân yine muayyen arkadaşlarımız 
gelir, üst tarafı hiçbir zaman yoktur. Eğer usu
le riayet edersek, içtüzüğe riayet edersek top
lantıların açılmaması lüzumu ile daima karşı 
karşıya bulununuz. Bu, komisyonda aylarca 
devam eden müzakereler yorgunluktur, Sena
toda bir nevi geçit resmî halindeki müzakere
ler, arkasından Millet Meclisinde. O halde bu 
müzakereleri bir derleyip, toparlamak sureti 
ile hem parlamenterlerin şahsiyetlerim ortaya 
koyabilecek, fikirlerini değerlendirebilecek 
faaliyet imkânına kavuşturulması, hem de bu 
dağınık manzaradan kendi kendimizi kurtar
manın lüzumu, zannediyorum ki, artık ortaya 
çıkmıştır. 

Aziz arkadaşlarım, bir büyük müessesenin 
bütçesi üzerinde görüşürken bilhassa Cumhu
riyet Senatosu bakımından talihsiz bir bütçeyi 
görüştüğümüzü ifade etmeden kendimi alamı-
yacağım. Yıllardır bir teşkilât kanunumuzu çı
karamadık, arkadaşlar. Cidden üzülecek, esef 
edilecek bir haldir. Kanunların yapılmasındaki 
sistem, Millet Meclisinden meseleler geçtikten 
sonra bize gelmek suretiyle tekevvün etmekte
dir, ama ben yürekten inanıyorum ve çok defa 
söylemişimdir ki, eğer benim bu Cumhuriyet 
Senatom ve bilhassa onu temsil eden Başkan, 
Başkanlık Divanı istese Millet Meclisinin bu 
kanunları bir gün içerisinde çıkarması işten 
bile değildir. Gösterelim kendimizi. İki ayrı 
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Meclis sistemi içerisinde meselelerin halledile
ceği görüsünü, Anayasadan kuvvet almak su
retiyle, ortaya koyalım, buna riayet etmiyen 
bir başka Meclis ortaya çıkarsa onun bize gön
dereceği başka kanunları elimizin tersi ile bir 
itelim, partiyi, martiyi bir tarafa bırakmak 
suretiyle ve Anayasa Mahkemesine meseleyi 
götürmek suretiyle kendisine düşen birinci va
zifeyi yapanıyan bir Meclisin bu şekilde getir
diği teklifleri bu Senato tescil etmekle mü
kellef değildir, diyelim, aklını başına getirelim 
ve o zaman mesele halledilir. 

Yine icraya taallûk eden bâzı meseleler var
dır. Efendim, ne yapalım, bu Hükümetin işi, 
gelmiyorlar. E., neyiz biz, arkadaşlar, Meclis
ler olarak? Yani, meclisler isterse en kudretli 
hükümet olsun, iktidarın başı Başbakan olsun, 
Hükümeti her zaman, istediği gibi hizmete 
sevk etmiye kaadir olabilir. O, açık, açık hem 
mümkündür, hem de tatbikatta da görülmüştür. 

Arkadaşlar, demin arkadaşlarım, dert yan
dı, protokol meselesi. Ben, geçen sene de kür
süye getirdim. Ve buradan Sayın Başkana bir 
hayli de tarizkâr konuştum. Başkan, efendim, 
bu iş için Millet Meclisi Başkanı ile görüşüyo
rum; işte, Hükümetle görüşüyorum, olmuyor, 
olmuyor, filân.. O halde, o olmuyor; bu olmu
yor; Reisicumhurdan sonra onun yerine kaim 
olan Başkanın da hiç olmaması yerinde olur, 
diyorum ben. 

Arkadaşlar, 1963 senesinde ben meseleyi o 
zaman Hükümete intikal ettirdim. Yeni gelen 
arkadaşlarıma hatırlatayım, söyliyeyim. İstan-
bulda Türk Rus güreş müsabakası vardı, da
vet almıştım, oraya gitmiştim. Dışarısı çok ka
labalık, içeriye bir hailen girdik. İçeriye girdi
ğimiz zaman üç tane böyle sıra. Her sırada en 
azından 30 tane sandalye. Birinci sırada; vali, 
komutanlar, muavinler, vesaire ,vesaire, ikinci 
sırada; istişare kurulu üyeleri. İstişare kurulu 
üyeleri deyince kim? Benim o zaman görüp ta
nıdığım, Dahiliye Vekâletinde Bakanın yaver
liğini yapan bir Osman Bey vardı, binbaşı, o, 
Misal olarak arz ediyorum istanbul'da bir em
niyet şube müdür muavini, tanıyorum, Talib 
Tbümem ne, o; filân, bunlar yani, bu, bu. On
dan sonra, ondan arkadaki sırada Parlâmento 
üyeleri, Cumhuriyet Senatosu ve Millet Meclisi 
üyeleri. Bunu gördüm, o zaman, Cumhuriyet 

I Senatosu Başkanlığı eli ile meseleyi Hükümete 
intikal ettirdim. Ben o vakit C. H. P. sinde 
idim, C. H. P. nin Parti Meclisi üyesi ve Hükü
met Başkanı da ismet Paşa. Aradan birkaç 
gün geçti, Başkanlık intikal ettirmiş Hüküme
te. Başbakandan bir cevap aldım. Diyor ki, 
protokol meselesinin tanzimi Dışişleri Bakanlı
ğına verilmiştir, zatî mesele üzerinde gerekli 
soruşturmanın yapılması da Devlet Bakanlığı
na havale edilmiştir. Devlet Bakanı da Malik 
Yolaç. Aradan birkaç gün geçti, Malik Yolaç 
imzası ile bir yazı alıyorum. Efendim, çok iz
diham olmuş, polis kendisine düşen vazifeyi 
yapmamış, onun için bu karışıklık meydana 
gelmiş. Ben polisi değil, arkada levhalar yapış
tırılmak suretiyle o, hani istişare kurulu üyele
rinden de daha arkaya atılan ve oraya da lev
ha yapıştırılmak suretiyle yerleri tesbit edilen 
Cumhuriyet Senatosu ve Millet Meclisi 
üyeleri için, parlâmento üyeleri için bu
raya nasıl münasip gördünüz, diye sor
duğum halde bana; böyle bir cevap verdiği 
için ben o zamanın vekiline, mensubolduğum 
partinin iktidarındaki vekile; seni, herşeyden 
evvel milletvekilliği haysiyetine davet ediyo-
rum, bu kadar haysiyetsizlik nasıl yapıyorsun, 
diye yazı yazdım. Yine Başkanlık Divanı eliy
le yazdım. Sene 1963. Düşününüz siz, 1963 ün 
sonlan. Şimdi geldik 1969 a. Yani, ayıp canım, 
efendim; ayıp yani. Ve* ondan sonra şahsiyet. 
mahsiyet. Yani, biz kendisine Başkanlık veri
yoruz muhterem Başkanlarımıza, ona bir şeref 
mevkii veriyoruz, haa merasim olur kurulur, 
ondan sonra kendisi gibi yüz tanesini buradan 
çıkarmak kabil, hangisi olursa olsun. Bugünkü 
Başkan veya bundan sonraki gelecek olan baş
kan, geçmiş başkanlar, ama buradaki arkadaş
larının kendisine verdikleri bu şerefi lâyıkı 
veçhile kullanamadıktan sonra yazıklar olsun 
böyle Başkanlık makamına da, böyle Başkanlık 
Divanına da. 

Arkadaşlar, yazıklar olsun, arkadaşım.. 

BAŞKAN — Sayın Alpaslan, sizin tecrübe
niz, zekânız ve ilmî irfanınız tenkidi lâfzı iti
bariyle, üslûbu beyan itibariyle daha yumuşak 
hale sokmaya, ve fakat mânâ itibariyle daha 
ileriye gotürmiye müsaittir. O sebepten burada 
muhataplarımızı rencide etmemeye ve haysiye-

I tini muhafaza ve müdafaa için gayret etmiş ol-
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duğumuz makamları hataları sebebiyle müşkül 
vaziyete sokmamaya gayret etmenizi istirham 
ediyorum. Buyurunuz efendim. 

FEHMİ ALPASLAN (Devamla) — Pek na
zik, pek değerli Başkan, altı sene Senatoda ida
re amirliği yaptığım zaman dâhil bir meselenin 
mücadelesini yaparım, Cumhuriyet Senatosunun 
o zamanki Başkanı tarafsız olarak daha ziyade 
A. P. Grupunun ekseriyetiyle seçilmiş zat, Suat 
Hayri Ürgüplü, Millet Meclisinin Başkanı benim 
partime mensup Fuat Sirmen, ben, Fuat Sir-
men'e karşı amansız mücadele ederim, ama bu 
müessesenin gerçekten lâyık: olduğu mevkii ye
rine getirme mevzuunda yapılabileceği, yapıl
ması lâzımgeleni bulamam, böylesine bir halde 
en azından «yazıklar olsun» tabirini kullanmam 
benim için vazife. 

Arkadaşlar, huzurunuzda söylüyeyim, uzun 
yıllar Parlâmento içerisinde kalmanın niyetin
de olan bir adam değilim. Seçime şansımı da 
terkedecek kadar bu heves içerisinde de bulun
muyorum. Ve müddetim dolduğu zaman kesin 
kararım, kendi hayatıma dönmek. Ama, bu 
Parlâmentoyu hakikaten tarih içerisindeki ye
rine oturtmak için her birimizin üzerine düşen 
vazifeyi yapmamız gerekmektedir. («Bravo» 
sesleri) Yani, mesele bu; mesele bu. Ben olsam, 
sizi temin, ediyorum, ben Başkan olsam bu kadar-
cık bir işi yapamadığım takdirde derhal bırakı
rım bu işi. Ve bırakmıya kalktığım saman «bıra
kırım değil» bırakmıya kalktığım zaman işte bu 
işler ve meseleler de rahatlıkla halledilir. Ne 
varmış bunda Sayın Başkan? Siz üzülmeyiniz, 
siz de beraberce mücadele ettiğimiz arkadaşı
mızsınız ve bunun ıstıraplarını hep beraber çek
tik, parti - marti farkı düşünmeksizin. Hizaya 
getirelim bu işi diye dert yanıyorum, onun için 
söylüyorum, yani başka birşey değildir. Burada 
elbette ki, makamlar muhteremdir, elbette ki, 
şahıslara hürmet ederiz. Ama bir şeyi bilmek 
lâzımdır. Reisicumhur dâhil hepsine vücut ve
ren bizzat bizleriz. Türk Milleti adına bizleriz. 
O halde en az bizim itibarımızı, haysiyetimizi 
koruma mevkiinde olan insanları daha da şid
detli dille tenkidetmek hakkımız değil, büyük 
vazifemizdir. Bizden sonrakiler için vazifemiz
dir. Bunu bu kürsüde söylüyorum. 

Aziz arkadaşlarım, Meclisin, Meclislerin 
kadro şişkinlikleri, lüzumsuz israfları üzerinde 

Sayın Artukmaç arkadaşım hakikaten ne güzel 
hazırlık yapmış. Neyiz arkadaşlar? Yani, Par
lâmento, ihtişam, vesaire, vesaire. Biz bu Türk 
Milletinin içinden gelmiş, onun ıstırapları ile 
dolu olan insanlar değil miyiz? Bu Meclisdeki 
israf zannediyor muyuz ki, milletin gözünden 
kaçıyor? Yani, bunu bir şekle bağlamak lâzım
dır. Bu hercümerç nereye kadar varacaktır, bu 
ne kadrodur, beyefendiler, bu ne kadrodur? 
1 500 e varan istihdam kadrosu. 600 Parlâmen
to üyesi, 1 500 - 2 500 e varan istihdam kadrosu. 
Ondan sonra da uydurma bilmem görevler, ek 
saatler, bilmem neler, neler, neler. Rica ederim, 
yani biraz kendimize gelelim. 

Arkadaşlar, Türkİyenin şikâyet ettiği me
sele şu; Türkiyede rejim düşmanları vardır, Tür-
kiyede maksatlarına uygun şekilde neticeye var
mak için meseleleri istismar ederek rejimi kun
daklamak istiyen insanlara çok rastlanmaktadır. 
Bâzıları da bilmeden, güya ilericilik fikri al
tında solculuklarını getirmek suretiyle ortaya, 
bu rejimi baltalamanın peşindedir. Efendim, 
birşey yapamazlar, filân. Birşey yapamazlar, 
demeyiniz arkadaşlarım. Birşeyler yapılabilir. 
Eğer aklımızı başımıza almazsak birşeyler ya
pılabilir. Hiç birimizin bilemediği, anlıyamadığı 
bir zaman birşeyler yapılabilir. Çünkü, alın et
rafımızdaki ülkeleri, oralarda birşeyler böyle 
yapılmıştır. Bilerek yapılmamıştır. Bugün ko
münizmin esiri halinde bulunan Bulgaristan'da 
komünistlerin sayısı nüfusun yüzde 5 i. Ama o 
yüzde 5 göz açtırmıyor,-nefes aldırmıyor insan
lara. O rejimin altına sokmuş. Nasıl sokmuş? 
işgal olmuş, bilmem ne olmuş, filân bir zaman
lar. Fakat, bir kadro dikilip bir çalışma ile bir 
meseleyi hallediyor. Tabiî ki büyük vaitlerle 
geliyor. 

Şimdi, milletin şikâyetçi olduğu şey; 

1. Bu millet lükse karşı şikâyetçidir, arka
daşlar. Lüksten uzaklaşmıya mecburuz. Bundan 
uzaklaşmaya mecburuz. 

2. İsraftan şikâyetçidir, 
3. Eşitsizlikten şikâyetçidir. 
Eğer hepimiz meseleler üzerinde aynı hak ve 

aynı mükellefiyetlerle davransak benim aziz mil
letim hakikaten çok anlayışlıdır. Hepimizden, he
pinizden daha insaflı, daha aklıselim sahibi, daha 
hissî selim sahibidir. Yani o bilir ki, Devlet ha
yatında bir anda büyük mesafeleri almak kabil 

— 141 — 



O. Senatosu B : 26 29 . 1 . 1969 O : 1 

değildir. İyiye gidiyoruz, hiç olmazsa çocukla
rımıza salim bir vatan bırakmanın yolundayız 
diye o zaman hem huzur meydana gelir, hem iş
ler daha iyi yürür. Demin arkadaşım Mehmet 
Hazer burada işte komisyonda dile getirildi, ara
cılar maracılar filân... Arkadaşlar bir defa bu 
Devlet mekanizmasının laçkalığını kabul edelim. 
Biz mebus olarak, senatör olarak Allanın günü 
bir kapıda iş takibediyoruz. Niye ediyoruz? Va
tandaş en haklı dâvasını gönderiyor bir daireye, 
sumenin altında yatıyor. Ben gittiğim zaman ay
larca cevapsız kalan o dilekçeyi çıkartıyor, beş 
dakikada cevap verdiriyorum. Devlet böyle dav
ranırsa, milleti temsil eden parlömanter olarak 
ve bana da düşen iş gidip iş takibetmekten iba
ret oluyor. Şimdi bir defa bu iş takibi başladı 
mı idi bunun altında menfaatlerle alâkalı vazi
yetler de oluyor ve hiç de birbirimizi aldatmıya-
lım arkadaşlar. İktidar hangi partide ise o par
tiden görünmek suretiyle marifet çeviren insan
lar vardır, ben şahsan tanıyorum. Halk Partisi 
iktidarda iken benden çok ilerde çok Halk Par
tili olan, fakat Halk Partisi düştüğü zaman bir 
de bakıyorum, Adalet Partisinin kapısında yu
valanan haysiyetsiz insanlar bu memlekette var
dır ve maalesef Devlet kapılarında bunlar iti
bar görmektedir. O halde cemiyetimizin hasta
lıklarını kabul edelim. 

Yine arkadaşlarım; Hazer'in sözlerini teyi-
den söylüyorum, üzülerek ifade ediyorum. 
% 99 u, hatta geçim sıkıntısı içerisinde kendi 
namusu ve haysiyeti ile ayakta duran çok şerefli 
Parlâmento üyelerini lekeliyecek şekilde, % 1 de 
olsa menfaat uğruna iş takibeden elemanlar 
vardır, maalesef, bunlar vardır, bunlların üzerin
de eğer mücadele etmezsek bunun neticesi nere
ye varacak düşünün. («Kimdir bunlar» sesleri) 

Ha, kim imiş bunlar? Evellâ Devlet daire
lerinde gerekli tedbiri almak istiyorsa Sayın 
Başbakan lütfen çağırsın beni, isim vereyim ken
disine. Huzurunda söyliyeyim, isim vereyim. Ne
reden, hangi işten, ne miktarda zıkkımlandığını 
da, ne kadar alçaldığını da göstermek suretiyle 
isim vereyim. Vardır tedbirleri, bunları önleyici 
tedbiri almaya mecburuz arkadaşlar. Yaşamak 
istiyorsak, rejimi yaşatmak istiyorsak, çocukla
rımıza sağlam, emin bir vatan bırakmak istiyor
sak bu vatanın kurtulması için kanlarını vermiş 
olan ecdadımıza lâyık olmak istiyorsak, bunu 

yapmaya mecburuz. Hepinize saygılarımı suna
rım. (Şiddetli alkışlar, «bravo» sesleri) 

HALİL ÖZMEN (Kırşehir) — Seni bu mem
leket başında taç edecek kardeşim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Alp
aslan. 

Sayın Tuna, buyurunuz efendim. 

A. NUSEET TUNA (Kastamonu) — Muh
terem arkadaşlar, programımız yüklü, daha 
birinci mevzuu halledemedik. Bendeniz münfe
rit bâzı hâdiselere kısa temas etmek suretiyle 
sözlerimi bitireceğim. 

Muhterem arkadaşlar, çift Meclis sistemi ye
ni Anayasamızın kabul ettiği ve tatbikatına yeni 
başladığımız Meclis. Bu çift Meclisten lâyıki 
veçhile istifade edebilmek ve ondan beklediği
miz gayenin tahussülü için bâzı noktalara riayet 
etmekliğimiz lâzım. Tatbikatta, ne oluyor? Bir 
tasarı veya teklif Millet Meclisinde konuşuluyor, 
aradan aylar ve yıllar geçtikten sonra şu zabıt
lar basılıyor, o zamana kadar Cumhuriyet Sena-
tosundaki müzakere çoktan bitmiştir ve bu 
suretle çift Meclisin, çift Meclisten beklenen 
gayelerin tahassülüne imkân hâsıl olmıyor. Bu
gün Cumhuriyet Senatosunda bir mevzu konu
şulurken Millet Meclisindeki arkadaşlarımız o 
madde üzerinde ne düşünmüşler? Ne gibi mü
zakere geçmiş, neye bağlanmış, hangi fıkralar 
niçin eklenmiş, niçin çıkarılmış; bunları zabıt
ları tetkik etmek suretiyle kemaliyle bilirsek, 
elimizdeki kanunu bir merhale daha ileriye gö
türme ve daha olgun bir hale getirme imkânı 
doğar. Maalesef bu böyle olmamaktadır. Tek 
Meclis, Millet Meclisinde çalışmaktadır, o orada 
bitmektedir. Ara yerde irtibat yoktur. Cumhu
riyet Senatosu da yine tek Meclis halinde daha 
evvelki müzakerelerden bihaber ikinci bir Mec
lis olarak çalışmaktadır. Şimdi bu mevzular 
daha evvelde dile getirildi. Matbaanın kâfi ol
madığı söylendi. Baskıların zamanında yetişti-
rilsmediği söylendi. Arkadaşlar bu kadar mas
raf yapıp ikinci bir Meclis kuran bu millet bir 
matbaayı da islâh etme, ihtiyaca cevap verecek 
hale getirme masrafına seve seve katlanır, ida
recilerden şunu rica ediyorum; biz bugün çift 
Meclis değiliz, ayrı ayrı İM Meclisiz. Oradaki 
müzakereden bizim haberimiz yok. Hangi fık
ralar, ne kaldı bunu bilmiyoruz. Elimize kanun 
gelip tetkik ettiğimiz zaman o Mecliste neler 
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cereyan etti, bundan bihaberiz. Biz yeni baş- j 
tan buradan başlıyoruz. Bu itibarla çift Mee- j 
listen beklenen gaye tahassül etmiyor, bunu | 
rica ediyoruz. Bu, bütçe zamanı söyleniyor bi- I 
lâhara takibedilmiyor, matbaayı, gününde baskı I 
yapacak, zabıt tanzim edebilecek, hiçolmazsa 
haftasına bu zabıtları verebilecek hale getirme- j 
miz şarttır. Biz bunu arz ediyoruz. 

İkincisi, muhterem arkadaşlar; hakikaten 
Mecliste büyük bir israf göze çarpmaktadır. He
men günaşırı bütün gözler kâğıtlarla, çeşitli za
bıtlarla çeşitli önergelerle Millet Meclisindeki I 
şeylerle dolar. Maalesef bunlar zaman saman 
hiç tetkikat yapılamadan boşaltılmaktan ibaret 
olur. Bu devam eden bir israftır. Bunun önlen
mesi için şöyle bir teklif tavsiye etmiştik. Dedik 
ki; vestiyerlerde birer masa bulunsun. Bu ma
sanın üzerine Millet Meclisinin zabıtları, Millet 
Meclisindeki basılmış metinler, o zaptın üzerine 
konur, Resmî Gazete bırakılır, istiyen, bun
larla alâkadar olmak istiyen üye oradan alır 
ve tetkik eder. Göreceğiz ki, her göze atılma
sının çok azında bunlardan kullanılacaktır. 
Bunlar doğrudan doğruya oradan alınıp gö
türülmektedir. Fakat Cumhuriyet Senaiosu 
bir metni müzakereye başladığı zaman Millet 
Meclisindeki metnin beraber olması lâzımdır. 
Biz neticelere bakıyoruz, raporlara, Komis
yon raporlarına o mevzuun neye aidolduğu dahi 
mealinden anlaşılamıyor. Şekil su : işte Esyet 
toplandı, Millet Meclisinde serd edilen müta
lâaların ve gösterilen gerçeklerin varidolduğu 
görüldü, Komisyonumuzca aynen kabul edildi; 
altta imzalar. Gerekçe yok. Meclisteki müza
kerelerden vazgeçtik Meclisten daha evvelki 
metin yok. Bunun için masrafsız yapılması 
mümkündür. Başkanlık Divanının arkadaşları 
ve hemen hemen hepsi buradalar. Millet Mec
lisindeki metinler bir yere konabilir. Arşivin 
bir tarafında durabilir. Bizim Komisyonumuz
dan rapor çıktığı zaman, Millet Meclis'nin 
raporu ile bizim raporumuz birlikte verilebi
lir. Bunun için ne masrafa ihtiyaç var, no de 
fazla mesaiye ihtiyaç var. Bunun temin edil
mesi takdirinde Hükümetten gelen metnin ge
rekçesi ne imiş; Millet Meclisi hangilerini de
ğiştirmiş, ve bizim komisyonlarımız ne istika
mete doğru gitmiş; bunları tetkik etmemiz 
ve daha isabetli ve daha ömürlü kanunlar çı
karmamız mümkün olur. öyle değil de böyle | 

] olursa kanun çıkar, haftasına tadiller peşin-
! den gelir. 

| Şimdi muhterem arkadaşlar, bunların dışın
da bir küçük noktaya daha temas edeceğim, 

| Geçici Komisyonlar Anayasanın istediği isti
kamette ve isteğine uygun istikâmette kurula-

j mamaktadır. Anayasamızın bir 85 nci maddesi 
I var. Bu 85 nci madde diyor ki; Meclis mesaisi -
] ne bütün partiler kuvvetleri oranında iştirak 

eder. Bu Anayasa hükmünü hepimiz tatbik et
meye mecburuz. Her teşekkül, her Meclis, 

I hattâ idare tatbik edebilir. Bize bir önerge 
geliyor, deniyor ki; geçici bir komisyon kurul
sun, üç komisyondan beşer kişi alınsın, geçici 
bir komisyon kurulsun, oylanıyor. Başkanlık 
Divanından bir yazı geliyor, Anayasa ve Ada
let Komisyonundan beş üyenin bildirilmesi rica 
olunur. Diğer komisyonlara gidiyor. Şimdi ar
kadaşlar bu yazı bize geldiği zaman yapaca
ğımız nedir? Partilerin kuvvet oranları ma
lûm, bu beş kişiyi üç A. P. sindan; 2 O, H. P. 
sinden doldurmak suretiyle, doldurmak zaru
reti var. Şimdi rakamlar... Üç komisyon da bu-
xıit DU şekilde göndermektedir. GÖnaercııgı z-d 
man ne oluyor? A. P. sinden 9, C. H. P. sin
den 6, altı dokuz daha onbeş. Bu rakam mey
dana gelmektedir. Bu Anayasanın 85 nci mad
desine muhaliftir. Çeşitli kanunlar dolayı-
siyle de Anayasa Mahkemesi de bunun hatalı 
olduğunu, bir bozma sebebi bulunduğunu ka
rarlarında belirtmektedir. Bundan dolayı ben
deniz Anayasa ve Adalet Komisyonu Başka
nı sıfatiyle beş üye istendiği zaman Başkan
lık Divanına bir yazı yazdım. Hangi partiler
den ne miktar göndereceğiz, bunun bildirilme
sini rica ederim dedim. Bu talemibizin Baş
kanlık Divanında tebessümle karşılandığını 
üzüntü ile öğrendim. Arkadaşlar, Başkanlık 
Divanı her parti ve grupu ile ne miktarda 
15 kişiyi teşkil etmektedir? Her yerden beşer 
kişi alınacaktır. Fakat topyekûn 15 kişi Mec
lis namına hizmet etme mevkiine geldiği za
man, partilerin kuvvet oranlarının muhafaza 
edilmiş olması şarttır. Aksine bir tutuma lü
zum hâsıl olduğu zaman bu çıkan kanunun 
iptaline müncer olabilir. Başkanlık Divanı
mızın muhterem üyeleri buradadır. Benim hangi 
partiden ne miktar üye gönderilecektir, bunu 
bildirin demekteki kastim bu idi. Binaenaleyh 

I bundan sonraki tatbikatın böyle bir geçici bir 
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komisyon kurulduğu zaman şu 15 kişilik he 
yette bütün partilerimizi ve gruplarımızı kuv
vetleri oranında temsil edecek bir listenin 
de bu komisyonlara gönderilen yazıya eklen
mesini rica ve istirham etmekteyim. 

Bu suretle Anayasanın 85 nci maddesi ne
deni de tahakkuk eder. 

Diğer mevzulara arkadaşlarım temas etti, 
vakit gecikti, beni dinleme zahmetinde bulun
dunuz, hepinize teşekkürler ve hürmetler ede
rim. (Alkışlar.) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Tuna. 
Sayın Osman Koksal. 
OSMAN KOKSAL (Cumhurbaşkanınca S. 

Ü.) — Efendim, konuşmam bir soru mahiye
tinde çok kısa olacaktır. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı bir memu
ru emekliye ayırıyor, bu memur Danıştaya baş
vuruyor, emekliliği iptal ediliyor ve bu safha 
kapanıyor. Ondan sonra bu memur Danıştay-
dan aldığı bu iptal kararı karşısında bir yere 
tâyin edilmiyor, yani Danıştay kararı yapılmı
yor. Şimdi benim sormak istediğim, niçin Da
nıştay karan yapılmadığının ilgililerin şu kür
süden açıklama yapmasıdır. Yani arz etmek is
tediğim, emekliye ayrılmış şu veya bu sebeple, 
Danıştaya başvurmuş, Danıştay karar vermiş, 
bu safha kapanmıştır, bitmiştir. Danıştay ka
rarının yapılmaması hususunda sebepler neler
dir, ayrıca bu memur Cumhurbaşkanlığına da 
başvurmuş, elinde Cumhurbaşkanlığının yazısı 
var. Senato Başkanlığına diyor ki; Anayasanın 
132 nci maddesine uygun olarak bu kararı ye
rine getirmeniz gerekmektedir. Sorum budur, 
saygılarımı sunarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim, Sayın Kok
sal. 

Sayın Rendeci buyurunuz efendim. 
REFET RENDECİ (Samsun) — Sayın Baş

kan, muhterem arkadaşlarım, ben komisyon 
çalışmaları ile ilgili bir mevzua temas edece
ğim. Gerek Senatoda, gerekse Millet Meclisin
deki komisyon çalışmalarının tatmin edici ol
madığı kanaatindeyim. Bana göre Komisyon
lar arkadaşlarım, ilkokul mezunu, Mecliste bir 
kaç sene çalışmış, bir kaç kâtibin elinde kal
maktadır. Komisyon toplanır, Millet Meeclisin-
den gelen metin yahutta bir evvelki komisyon
dan gelen metin natamamdır, sadece kanun met-

ı ni ile, yahutta Millet Meclisinden gelmiş basılı 
bir kaç tezkereyi o raporda görmek mümkün, 
mevzu hakkında bilgi verecek, komisyonu ay
dınlatacak kimseler yok, dokuman yok, şimdi 
arz etmek istediğim husus şu; bu kadar kadro 
var Meclisin içerisinde. Her mevzuda mütehas
sıs elemanları almak mümkün. Bir Anayasa 
Komisyonunun bir raportörü olması lâzım, hu
kuk mezunu, tatbikattan gelmiş, yetişmiş, ka
nunun ne olduğunu bilir, teklifin, tasarının ne 
olduğunu bilir hukukun ne olduğunu, bir dos
yanın nasıl hazırlanması lâzım geldiğini bilir 
bir raportörü olması lâzım ki komisyon toplan
madan evvel bütün malzemeyi Millet Meclisin
de geçen metinleri, zabıtları, bütün doküman
lar, getirsin, hazırlasın ve komisyon çalışmaya 
başladığı zaman hakikaten hazırlanmış bir dos
ya ile ayrıca o mevzuda bilgi verecek bir mü
tehassısın da komisyona iştiraki ile yardımcı 
olarak tabiî, iştiraki ile komisyonların çalış-

I maları, kanunların anladığı çalışma esprisi içe-
j risinde tanzim edilsin. Onun için demin ar-
| kadaşlarım burada beyan ettiler. Bahçıvanlar 
j için 76 tane kadro, berberler için 6 tane, yedi 
i tane kadro veriliyor da nihayet bu komisyon-
• lann hepsine de gerekmez, bellibaşlı esaslı ko

misyonlar var, bu komisyonlara mütehassıs 
Bütçe Komisyonuna maliyecilerden, Anayasa 

1 Komisyonuna, Adalet Komisyonuna hukukçu
lardan, yetişmiş elemanlardan raportör kadro
ları verilerek komisyon çalışmalarının daha iyi 
hale getirilmesi lâzımdır kanaatimce bu rapor-

I törler mevzuunda ben daha önce arkadaşların 
| bir kısmı ile de görüşmüştüm. Bu sene bu iş 
I geçmiştir, teklif yoktur falan dediler. Biz bu-
j nu temenni olarak arz ediyoruz, hakikaten 

böyle bu şekilde kadroların komisyonlara ve-
| rilerek komisyon çalışmalarının daha iyi hale 
! getirilmesinin faydalı olacağı kanaatindeyim. 

Muhterem arkadaşlarım, yine arkadaşlarım 
temas ettiler, Cumhuriyet Senatosunun Teşki
lât Kanunu bugüne kadar çıkmamıştır, çıka
mamıştır, çıkarılamamıştır. Ama bu bir eksik
liktir, hakikaten çıkması lâzımdır. İdareci ar
kadaşlarımızdan; bazen koridorlarda, bazen 
kendi odalarında gördüğümüz yerlerde bir çok 
şikâyetler dinleriz. İşte efendim Meclis binası 
Millet Meclisinindir, bunu duydum ve üzüldüm. 
Bu bina Millet Meclisinin değil arkadaşlar. 
Sanki Senato şu binanın içerisinde fuzuli şağil 
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durumunda. Senatörler, senato idarecileri hiç 
bir şeye karışmaz, karıştırılmaz.. Bu nevi şi
kâyetleri dinlediğim için arz ediyorum. Bu her 
iki Meclis bu binanın içerisinde. Eğer Senato 
bu binanın içerisinde fazla ise o zaman başka 
bir tedbir düşünelim, yeni bir yer bulalım Se
natoya, Senato bu suretle belki bir çok tesirler
den kurtulur da istiklâline kavuşmuş olur. 
Meselâ, eski Millet Meeclisi binası var, boşal
talım, restore edelim, hakikaten bir Senato bi
nası olmaya müstakil olarak Senatonun çalış
masına müsait bir yerdir, orayı düzenliyeldm, 
orada çalışalım. Eğer burada Senato olarak 
müstakil, istiklâlimizi muhafaza edecek şekil
de bir çalışmanın içerisine giremiyorsak, kad
roya bakıyorsunuz Millet Meclisinin kadrosun
da bir yere bir memur verilecek Millet Meclisi 
verirse verir, vermezse vermez. Bu nevi şikâ
yetleri çok dinledik. Hakikaten bunlar üzerin
de duralım ve düşünelim. 

Muhterem arkadaşlarım, ben sizleri daha 
fazla rahatsız etmiyeceğim, bir mevzua daha 
temas edeceğim. Bizim oturup iki satır bir şey 
yazacak yerimiz yok arkadaşlar. Bir telefon 
edeceksiniz, şu telefon kabinesinin önünde di
ziliriz, bir telefon için 30 saniyelik yahut da bir 
dakikalık bir telefon için yarım saat bekledi
ğimiz olur. Dört tane telefon, 600 tane üye, 600 
tane üyeden başka bir o kadar da dinleyici mi
safir sizin telefonla görüşmeniz mümjkün olmaz. 
Telefonlar boşaldığı zaman da görüşeceğiniz 
yerde kimsenin kalmadığını tahmin ve tasav
vur edersiniz. Bu durumda bir telefon görüş
mesi dahi bir işkence halini almaktadır. Dört 
tane telefon şu kuliste azdır, artırılması lâ
zımdır. Bir oturacak yerimiz yok. Bir satır 
mektup yazacaksınız, bir kenarda iki satır bir 
şey hazırlıyacaksmız. Kütüphane çalışma yeri
dir, kütüphanede de gidip daktilo yazacak de
ğilim, komisyona gidersiniz, komisyonda yaza
mazsınız. Böyle diyorum ki beş on arkadaşı 
içerisine alabilecek muayyen odalarda, yerler
de vilâyetleri itibariyle, yahut da alfabe sıra
sına göre sekiz on arkadaşın bir masasının, bir 
çekmecesinin, bir çalışma yerinin bulunabilece
ği bir düzenin düşünülmesi lâzımdır bu Mecli
sin içerisindeki bir çalışma hazırlığı içerisinde 
bir mektup yazma yeri, bir kendi başımıza ça
lışma ve hazırlanma yeri bulmuş olalım. 

Muhterem arkadaşlarım, benim mâruzâtım 
bundan ibaret, diğer kısımları arkadaşların 
hepsi de belirttiler. Sözlerimi burada bitirir 
hepinizi saygı ile selâmlarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim, Sayın Ren-
deci. 

Sayın Salihoğlu. 
OSMAN SALİHOĞLU (Sakarya) — Sayın 

Başkan muhterem arkadaşlar; Türkiye Büyük 
Millet Meclisi bütçesi münasebetiyle ben de 
şahsım adına düşündüklerimi tenlkid ve temen
nilerimi arz etmek üzere huzurunuza geldim. 

Arkadaşlar, üç yıldan beri Parlâmentoda
yım, şahsi ve resmî vazifeli hayatımda disiplini 
sever bir insanım. Ben Parlâmentoda disiplin
sizliğin en âlâsını görüyorum. Disiplinin eseri 
olmıyan ve çok laubali davranışları müşahede 
etmekle üzüntülerim kat kat artmıştır. Parlâ
mento Türkiye Cumhuriyetinin en alt kademe
sinden en üst kademesine kadar örnek bir mü
essese olmak mecburiyetindedir. Halbuki bu
günkü durumu ile bu örneklikte öyle kalındığı 
takdirde diğer müesseselerin de bozulacağı şek
linde bir endişe içindeyim. 

Devamsızlık had safhasındadır. Arkadaşlar 
Parlâmento üyesinin vazifesi tıpkı bir Devlet 
memurunun nasıl her gün dairesine saatinde 
gidip, saatinde çıkma şeklinde düşünülürse, 
Parlâmento üyesinin de vazifesi hiçbir mazeret 
kabul etmeksizin, hastalık müstesna, buraya 
gelmektir. Meclis toplanamaz, ekseriyet olmaz. 
Senato işte, gözünüzün önünde manzara, hem 
de hangi gün; Türkiye Cumhuriyetimin büt
çesinin görüşüldüğü anda. Bu, elem vericidir, 
esef vericidir arkadaşlar. Tedbir alınması lâ
zımdır. Gözyaşına bakılmıyacak arkadaşlar. 
Hatır, gönül, seçmen falan buraya gelince bi
tecek. Burası Türk Milleti adına işlıiyen bir 
müessese olmalıdır. Bu, bu seviyeye getirilme
miştir. Bu üzüntümü Bütçe Komisyonunda da 
söyledim. Ben tekrar ediyorum. Fikri hür, 
vicdanı hür yaşıyacağım. Bu, benim felsem-
dir, tenkid ediyorum sizi, kendim de dâhil 
olduğu halde; bunun tedbirleri alınmalıdır. Ne
dir arkadaşlar? Devam edilmez, komisyona de
vam edilmez. Komisyona devam edilmez, be
lirli kişiler Parlâmento üyesidir, ötekiler? Ce
zası yok mu bunun? Destiyi kıranla suyu geti
ren nasıl bir mütalâa edilir arkadaşlar? Çok ri-
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ca ediyorum ilgililerden, en zecri tedbirlerin 
alınması lâzımdır? 

Bir de; Anayasa diye, her yerde Demekle
sin kılıcı gibi karşımıza çıkar. Anayasalda iş
te şu vardır. Arkadaşlar Anayasayı halletmek 
lâzım. Anayasanın esas ruhu ve esprisinde 
ben de sizinle beraberim. Ama Parlâmento 
vaktaki işlemiyor, bunu gelin de, Parlâmento 
üyelerine oturumlara katılma sayısına göre öde
nek para verilir şekline sokalım. Bakın o za
man devam ne oluyor? Şurada tek insanı dı
şarı çıkmış görmiyeceksiniz. Niçin bunu göre 
göre halletmiyelim? Yani kendi kendimize bir 
fasit dairedir döndürüyoruz. Haysiyet ve şe
refi korumak ancak o topluluğun mensupları
nın davranışı ile mümkündür. 

Şimdi Alpaslan arkadaşım burada ihbar 
telâkki edilecek vahim bir şey ortaya koydu; 
zifleniycr dedi Parlâmento üyesi ve Başbakanı 
ikaz etti. Aynen iştirak ediyorum ona. Başba
kan bir saat geçirmeden bunun üzerinde dur
mak ve derhal sigaya çekilmeli, kimdir bu? Bir 
Parlâmento üyesi bu etiketten haysiyetsizce, 
ahlâksızca Devlet dairelerinden ve o sıfattan is
tifade ederek bu seviyeye varırsa biz burada 
olmıyalım. Gelsinler bunu ortaya koysunlar. 
O zaman ne işimiz var bu topluluğun içinde. 
Halledilmelidir bunlar, en kısa zamanda halle
dilmelidir ve Savcının da harekete geçmesi lâ
zım kanaatindeyim. Bir ihbardır, bu aleni kür
süden söyleniyor, ispat edeceğim diyor. Zift-
lenenleri, miktarı ile söyliyeceğim diyor. Ben 
öyle duydum, bilmiyorum doğruluğunu, 

Meclisin içinde lâubalilik had safhada. Per
sonel ile Parlâmento üyesi farkını ben göreme
dim. Kim personeldir, kim Parlâmento üyesi
dir? Saygısızlık koridorların en hücra köşe
sinden en aleni, en umumi yerine kadar orta
dadır. Arkadaşlar biz ananelerimizi de atmı-
yacağız. Bir hanımla sarmaşdolaş koridorda, 
Meclisimin koridorunda gezilemez, bu ahlâk
sızlıktır. Bunun ilgililer derhal gereğini yap
malıdır. Çok rica ediyorum Başkanlık Divan
ları ben Meclisle Senatoyu ayrı mütalâa etmi
yorum. Ne demek Türkiye Cumhuriyeti Hü
kümetinin ve Türk Milletinin bir müessesesi
dir burası. Hiçbir mazeret kabul etmeksizin 
mutlak surette disipline girmek lâzımdır. Da
ha dün, dün arkadaşlar, dün saat 11 de zanne

diyorum, bir memurun, bizim Parlâmentonun 
bir memuru Parlâmentoda vazife gören bir 
polisi dövdüğünü duydum. Bu ne demektir, 
nasıl oluyor? Bunlar çok düşünmeyi icabetti-
ren şeylerdir. Böyle memura, efendim soruyo
rum' idarecilere disiplin talimatnamemiz yok, 
disiplin cezası verme imkânı yok, en basit dai
rede olan şeyler, burada yok ise bunun günahı 
her halde millete ait değildir. 

Giriş kapısı, ben mühendisim, persfektifi 
gayet iyi anlarım. Şu Parlâmentoyu göz önü
ne getirdiğiniz zaman dört yerden girişi varadır. 
Lütfetsin de Başkanlık Divanı, idare Âmirleri 
bir kapıyı yalnız Parlâmento üyelerinin girişi
ne tahsis etsinler, Parlâmento üyesinin girer
ken, oradaki memurun lâubaliliği, çok çirkin 
şekildeki duruş ve davranışları ile karşılaşması 
kısmen önlenmiş olur, Bunlar basit tedbirler
dir. Nasıl alınmaz, niçin alınmaz, nedir. -San
ki Devlet idare ediyorlar, alt tarafı şurada iki-
bin kişiyi ihtiva eden basit bir idaredir. Nasıl 
yapamıyorlar anlamıyorum Bir birine atmak
tan başka bir şey duymuyorum. 

Bayın Ar'tukrnaç'la Alpaslan'ın tenMdlerine 
aynen iştirak ediyorum. İstihdam politikası 
mühimdir arkadaşlar. Hakikaten adama iş de
ğil işe adam meselesini mutlak surette gerçek
leştirmek lâzımdır. Sekiş tane marangoz var 
dediler, biliniyorum, sekiz tane marangoz şu 
bina:1a ne yapar, ne eder. Bu, çözülmesi güç 
bir problem, üstelik tersi var, isler ihaleye gi--
der. Bunlar sakat şeylerdir, doğruluk dere
cesini bilmem. Arkadaşlar Başkanlık Diva-
mndadır. Kendisini de suçluyorum, kendisi
nin esas görevi o bulunduğu yerde, yürütemi
yor musun? istifa edersin arkadaş, istifaya 
kimse gelemiyor. Oraya geldi mi masaya ya
pışıyoruz. Olmaz bu... 

MEHMET HAESE (Kars) — İktidar sizde 
nasıl istifa edebilir. 

OSMAN SALİHOĞLU (Devamla) — istifa 
eder vazifesinden kardeşim. Sebebini gelir kür
süden anlatır. 

Rozet meselesi üzerinde durmak lâzım, arka
daşlar. Tüzükte vardır, bu; halledilememiştir. 
Parlâmentonun memuru Senatonun rozetini ta
kıyormuş. Saygısızlığın tâ kendisi. Yani, çözül
dükçe, konuştukça saygısızlıklar büsbütün bü
yüyor. Bunun tedbirleri vardır. Bir fakülteden 
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mezun olan arkadaşın rozetini başkası takamaz 
iken, Parlâmentoya ait rozeti Parlâmentonun 
memuru takıyorsa, o Parlâmentonun halini artık 
izaJhtan vareste buluyorum. (Sağ sıralardan 
«Rozet çıkmadı ki taksınlar, o sendikalarının 
rozetidir» sesleri) Demin birisi söyledi, burada. 

Sonra arkadaşlar, geçen seneki bütçe müza
kerelerinde zabıtları tetkik ettim Aynı tenkid-
ler, buna paralel, buna yakın, belki daha ağır
ları da olmuştur. Ama, hiçbiri halledilmiş de
ğildir. Yine çıkacak, Başkanlık Divanı, şunu de
dik, Meclis Başkanına bunu yazdık, o bize bu
nu dedi, falan. Bunlar hale çaresi değildir. İda
rede zecri ve kararlı hareket etmek mecburiye
ti vardır. İdarei maslahat idaresine son veril
mesini istirham eder, bütçenin hayırlı olmasını 
dilerim. 

Saygılarımla. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim, Sayın Saiih-
oğlu. Sayın özmen, buyurunuz. 

HALÎL ÖZMEN (Kırşehir) — Muhterem ar
kadaşlar, çok fazla konuşmıyacağım. Yalnız mü
him gördüğüm bir - iki hususu Yüce Heyetinize 
arz edeceğim. 

Komisyonda, Karma Komisyonda Türkiye 
Büyük Millet Meclisi bütçeleri görüşülürken 
orada hazır idim, bütçeyi takibediyordum. Ko
misyon üyeleri ve milletvekili arkadaşlarım, 
şimdi huzurunuzda olduğu gibi, gayet acı bir 
şekilde bu bütçelerin görüşülmesi esnasında her 
iki Başkanlık Divanını tenkit ettiler ve kendi
lerinden bâzı temennilerde bulundular. Biraz 
evvel arkadaşımın Yüce Heyetinize arz ettiği 
meselelerden bir tanesi şu koridorda milletve
kili kimdir, senatör kimdir, ziyaretçi kimdir, 
memur kimdir, bunu bir türlü anlıyamıyoruz, 
dedi. Daha bâzı meseleler münakaşa edildi. Ara
dan bir saat mi geçti, iki saat mi geçti, baktım 
koridorda bir ilân, idare Amirliğinden ilân edil
miştir, muhterem üye arkadaşlarımızın misafir
lerini koridorlara almamaları ve gezdirmeme
leri... Biraz sonra bir ilân daha, aynı vaziyette, 
idare Amirliğinden ilân edilmiştir, diyor. 

Değerli arkadaşlar; ben fazla acı konuşmı
yacağım, acı konuşmak şiarım değildir. Yalnız, 
sizlerden istirham ediyorum ve sizlerden çok bü
yük bir ciddiyet bekliyorum. Her iki Başkanlık 
Divanından ve her iki Başkandan büyük bir 
ciddiyet bekliyorum. Eğer bu ciddiyetin içine 

girmezseniz bir gün bu Mecliste hemen şuraya, 
bir misafir arkadaşımız gelip oturacak. Bunu 
bilin. («Geldiydi zaten» sesleri) Bunda hiç şüp
heniz olmasın arkadaşlar. 1961 de geldik bura
ya, Kurucu Meclis zamanında geldik buraya, 
görmedim arkadaşlar böyle bir... («Rezalet, re
zalet» sesleri) Rezalet diyemiyeceğim, çünkü 
huzurunuzda bu kelimeyi söylerken teeddübede-
rim; böyle bir şey görmedim, arkadaşlar. Kuru
cu Mecliste çalıştık, işler tıkır tıkır görüldü. 
Rahmet olsun canına Kâzım Orbay'ın, rahmetle 
anarım kendisini, ben onu her an, her dakika 
rahmetle anıyorum; ben görmedim böyle bir şey, 
arkadaşlar. Ondan sonra T.B.M. Meclisi 1961 de 
bin güçlüklerle açıldı, devam etti, şerefle vazi
femizi yaptık, ben böyle bir şey görmedim, ar
kadaşlar. (Sağ sıralardan «O zaman seçmen 
yoktu, şimdi seçmen var» sesleri) 1961 senesin
den bahsediyorum, muhterem arkadaşım. Böyle 
bir şey görmedim. 

Değerli arkadaşlarım, buna gücenmeyiniz, 
bunlara darılmayınız, ben de sizin bir arkadaşı
nızım, ben de sizden bir parçayım, bir tane ar
kadaşım bir misafirimi şu koridora getirdiğimi 
gördü ise bana söylesin Allah aşkına. Geliyor 
arkadaşlar, muayyen bir yerde görüşüyoruz, 
eğer dinlemek istiyorsa, arkadaşa rica ediyo
rum, yukarıya çıkıyor ve geçip gidiyor. Nedir 
bu kabinde, telefonda misafirin ne işi var, ar

kadaşlar? Hem 4 tane, 5 tane. Zaten biz konuşa
mıyoruz, kaldı ki, misafir konuşsun. Çok istir
ham ediyorum, değerli arkadaşlar; çok istirham 
ediyorum Başkanlık Divanından ve Sayın Baş
kanımdan, şu lâubaliliğe ve ciddiyetsizliğe bir 
son vermelerini çok istirham ediyorum. 

Değerli arkadaşlar, sizler çok iyi takdir 
edersiniz ve bilirsiniz. Bizim başımıza çok şey
ler geldi. 1961 senesinden itibaren yemekhane
ye bir tâyin yaptık, bir adam getirdik, bir 
müddet çalıştı, paramızı aldı ve kaçtı. Tür
kiye Büyük Millet Meclisinin içinde cereyan 
eden hâdise bu. 

Ondan sonra tabanca almak için bir adam 
tâyin ettiniz, bir memur tâyin ettiniz, binler
ce liramızı aldı, kaçtı. 

Şimdi işitiyorum, tasarruf bonolarımız da 
kaybolmuş. Tasarruf bonoları nasıl kaybolur 
arkadaşlar? Bu memurun yanındaki defteri na
sıl kaybolur arkadaşlar? Ama arkadaşlar, çok 
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rica ediyorum, bugün Türkiye Büyük Millet 
Meclisinde cereyan eden bu hâdiseler, yarın 
sizin evinizde cereyan edecektir. («O kadar da 
değil» sesleri) Buna çok dikkat etmenizi rica 
ediyorum. Evet efendim, evet. Tabancanıza 
güvenmeyiniz, muhterem arkadaşlar. Hırsız
lık o kadar çoğaldı ki, bir gün gelecek pence
reden atlıyacak, ceketinizi, gümleğinizi, efen
dim, çocuğunuzun kitabını, paranızı alıp götü
recektir. Bunları bilmiyorsanız lütfen şu en 
yakın karakollara uğrayınız da sorunuz. Tür
kiye Büyük Millet Meclisinin içerisinde tasar
ruf bonoları, 700 bin liralık tasarruf bonosu 
ve onun defteri kaybolsun, biz buna göz yu
malım. O memur orada duruyor mu? Bilmiyo
rum. Artık bilmem arkadaşlar, tedbirini siz 
alın. Ben daha fazlasını söyliyemem. Ben 
nihayet tenkid ediyorum arkadaşlarım. 

Şimdi arkadaşlar, komisyonda geçen bir 
mevzuu da Yüce Huzurunuza arz edeceğim. 
Tutum ve davranışlarımızla Türk Milletine ör
nek olmaya mecburuz. Buna evvelâ muhterem 
Başkanlarımız örnek olmalıdır Sayıştay Baş
kanımızın altında 1952 model bir araba var. 
1952 model, onunla gidip, geliyor Sayın Sayış
tay Başkanı. Bakıyorum Senato Başkanının al
tında Türk Milletinin ve Türk Milletine yakı
şır ve Senatonun haysiyetine yakışır çok güzel 
bir araba var. Güle güle kullansın, Sayın Baş
kanım. Gıcır, gıcır, bir tarafında tek bir çizi
ği yok. Saynı Başkan, biniyor, gidiyor, evine, 
geliyor. Şimdi komisyonda tekrar bu araba 
miadını doldurmuş da, yine bir araba alın
mak için ödenek isteniyor. Orada konuşan ar
kadaşlarımız tenkid ediyorlar, onların muha
lif oylan karşısında ittifakla Senato Başkanı
mızın arabasının değiştirilmesine, o güzel ara
banın, miadı dolduğundan dolayı bir tarafa 
atılmasına, yeni bir araba alınmasına karar 
verildi ve önümüzdeki bütçede bunun ödeneği 
kondu arkadaşlar. 

Değerli arkadaşlar, sizlerden istirham edi
yorum, Allah aşkına bu gibi şeylere göz yum
mayınız, vazifenizi yapınız. Benim muhterem 
Başkanım, asil Başkanım, yıllarca bu Devlete 
hizmet etmiş, paşalık makamına kadar gel
miş. Ne olur, arabası biraz daha eskimiş olsun. 
1952 model arabaya binen arkadaşlar da var 
ya. Başkanınla de başka türlü olsun. Onu 

bulamıyanlar da var. (Sağ sıralardan «nerede 
bulamıyanlar var?» sesleri) Neyse arkadaşlar, 
kesmeyiniz sözümü. 

Bir nokta daha çok garibime gitti arkadaş
lar. Sayın Başkanımıza bir köşk verilmiş. Ben 
olsaydım onun yerine kendi evimde otururdum. 
Bu millete örnek olmak bakımından, kendi 
evimde otururdum, Atasağun olarak, nerede 
ise evi orada otururdum. Bir köşk hediye edil
miş, Türk Milleti ona bir köşk vermiş. (Sağ 
sıralardan «makam evi» sesleri) işte makam 
olsun, ne olursa olsun, bırakın artık da konu
şalım şunu yahu. Efendim, bir köşk vermişler, 
otursun bu Atasağun Paşamız orada, istirahat 
buyursun diye, Senato Başkanımız. Beyefen
diler, rica ediyorum, istirham ediyorum, (Sağ 
sıralardan müdahaleler) bırakınız şunu yahu. 
Ne ise efendim, müsaade buyurunuz da anla
talım bir defa. Makamı anlatıyoruz, ben yan
lış bir şey söylemiyorum ki canım; Allah Al
lah. Makamına verilmiş. Bir köşk hediye edil
miş, verilmiş, otursun orada. O, oturduğu 
müddetçe, yani Senato Başkanlığının hitamı
na kadar, orada otursun diye makamına bir 
köşk verilmiş. 

BAŞKAN — Sayın özmen, bir dakikanızı 
rica edeceğim. 

HALİL ÖZMEN (Devamla) — Almayınız 
vaktimizi, bunu sayacağız, yalnız. 

BAŞKAN — Şüphesiz, sayıyorum, hiç me
rak etmeyiniz, o bakımdan, hesap bakımın
dan hiç merak buyurmayınız efendim. 

Muhterem senatörler, Başkanlık Divanı ola
rak bilhassa üslubu beyana dikkat etmekteyiz. 
Üslûbu beyanın hırçın olmadığı müddetçe söz
lerin söylenmesine müsaade edeceğiz ve söz 
hürriyetini bu suretle istimal edecektir, arka
daşlar. (Sağ sıralardan «Yanlış anlaşılmıya 
meydan vermeyiniz Sayın Başkan.» sesleri) Mü
saade buyurunuz, efendim. Bu suretle kendi
lerine de aynı mevzuda cevap vermesi imkânı 
hâsıl olacaktır ve böylece zihinlerde mevcudolan 
iştibahm ortadan kalkması fırsatı elde edilmiş 
olacaktır. O sebepten müsaade ediniz, sayın ha
tip konuşsunlar, icabettiği yerde, inanınız ki 
ben, sözünü kesmekte kararlıyım. Buyurunuz 
efendim. 

HALİL ÖZMEN (Devamla) — Muhterem 
arkadaşlar, Senato Başkanınızın makamına, Se-
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natoda Başkanlık yaptığı müddetçe Türk Milleti 
bir köşk vermiş. Burada buyurun, oturun, de
miş. Sayın Başkanım gitmiş oraya, oturmaya 
başlamış. Bakmış M, her taraf gayet güzel, ama 
güneş gelmiş pencereden, oturduğu koltuğun 
rengi solmuş. Şimdi ne diyor? Geliyor, bizden, 
arkadaşlarımız Yüce Senatodan, Karma Komis
yondan, biz bunları atacağız, yeni baştan buraya 
koltuk alacağız, mefruşat alacağız, döşeme yapa
cağız, diyorlar ve bunun için arkadaşların mu
halif oyu karşısında çoğunlukla karar verildi, 
önünüze getirildi, döşeme için, mefruşat için Sa
yın Başkanımızın makamına yeni baştan veri
len, şimdiki köşküne, onlar atılacak, yeni baştan 
döşemeler getirilecek. Pırıl, pırıl. 

Arkadaşlar, yapmıyalım, bir taraftan açlık
tan, susuzluktan, işsizlikten bahsediyoruz, bu
nun edebiyatını yapıyoruz; bir taraftan da israf
tan başımızı alamıyoruz. Daha biraz evvel söy
ledi, arkadaşlar. Türk Milletinin şikâyetini size 
anlattı, israf, israftan şikâyet ediyor, Türk 
Milleti, lüksten şikâyet ediyor Türk Milleti, dedi. 
E., ben de aynı şeyleri görüyorum, bunu nasıl 
tenkid etmiyelim, acı acı sizlere bunu nasıl söy-
lemiyeyim. Vebali, günâhı hem sizin omuzları
nızda, hem bizim omuzlarımızda. 

Arkadaşlar, Sayın Millet Meclisi Başkanı
mızın da çok erüzel bir arabası var. Onun da 
miadı dolmuş da. beş sene geçmiş aradan, o da 
amb asını bir tarafa bırakacak veya sattıracak, 
ona da yeni bir araba almak için muhalif oy
lara karşı ittifakla karar verildi ve huzurunuza 
geldi. 

Şimdi, hem Senato Başkanımıza fncır gıcır bir 
araba alınacak, hem de Millet Meclisi Başkanı
mıza bir araba alınacak ve Sayın Senato Başka
nımızın makamına tahsis edilen köşkün içinde 
bulunan, hiçbirimizin evinde olmıyan o güzel 
şeyler bir kenara itilecek, atılacak, çürüyecek. 
kuruyacak, onun yerine 50 bin, 100 bin lira 
verilecek yeni mekruşat alınacak. Bunlar akıl 
alacak şeyler değildir. Sayın Başbakan olsaydı 
yüzüne karşı şimdi burada haykıracaktım. Bu 
milletin bir kuruşunu harcarken düşüneceğim, 
diyor. Günlerce düşüneceğim, diyor. Islahatçı 
reform devletini kuracağım, diyor. Mağmur ve 
mürehfeh Türkiye'yi yaratacağım, diyor. Böyle 
yaratılır mı arkadaşlar? imkân yok buna, ha
yal peşinde koşmayınız. Mağmur ve mürehfeh 

I Türkiye'nin kurulabilmesi için sizlerin de, biz
lerin de, Başkanlarının da, hepimizin fedakârlık 
yapmamız lâzım. Şu fuzuli israflardan, lüks ha
yattan kurtulmamız lâzım. 

Değerli arkadaşlar, sizler hasta olduğunuz 
zaman gidiyorsunuz, doktora muayene oluyor
sunuz. Çocuklarınız hasta olduğu zaman hususi 
doktorunuza gidiyorsunuz, muayene oluyorsu
nuz.. Şurada müstahdem arkadaşları görüyo
rum, işçi arkadaşları, onları görüyorum. Doktor 
arkadaşım onları da muayne etsin., mümkün ise, 
durumları çok müsaidolmadığma göre az maaş 

I aldıklarına göre onların çocuklarına da teşmil 
edelim. Biraz evvelki israftan, lüksten kaçalım, 
işsizlere iş bulalım, müstahdem arkadaşlarımıza 
doktor muayenelerini iyi yaptıralım, ilâç vere
lim, onların çocuklarına da baktıralım, onların 
da yarınlarını teminat altına alalım. Sosyal gü
venlik, A. P. nin her gün ağzında sakız gibi çiğ
nediği sosyal güvenlik ve sosyal teminat budur 
arkadaşlar, benim anladığım. 

Efendim, sözlerime son verirken hepinizi en 
'"'erin saygı ve hürmetlerimle selâmlarım. Bu 
bütçenin Türk Milletine, Türk Vatanına ve 

I T. B. M. Meclisi üyelerine hayırlı ve uğurlu ol
masını Cenabı Haktan niyaz ederim, arkadaşla
rım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Alihocagil, buyurunuz. 
OSMAN ALİHOCAGİL (Erzurum) — Muh

terem arkadaşlar, her sene aynı sözleri söylü
yoruz, bütçemizin müzakeresi sırasında. Bu sene 
de yine biraz daha fazlası ile tekrar etmiş olduk. 

Parlâmentonun haysiyetinden çok bahsedi
yoruz. Yani, kendi şeref ve itibarımızı koruya
mıyoruz, diyoruz. Yahut, korumaya dikkat edil
miyor, etmiyorlar. 

Muhterem arkadaşlar, kendi şeref ve itibarı
mızı evvelâ kendimizin koruması lâzım. Hangi
mize taallûk ederse etsin kendimiz dikkat ede-

I ceğiz. Kendimiz bunu yaptıktan sonra başkala
rından bekliyeceğiz. Kendi kendimizin şeref 
ve itibarımızı korumazsak hiç kimse de bizim 
şeref ve itibarımızı korumaz. Çünkü, bizim 
korumadığımızı görür ve korumaz. Onun için bu 
sözler yine tahmin ediyorum ki, buradan uçup 
gidecektir. Biz yine bir şey yapamıyacağız. Ben 
bunun üzüntüsü içerisinde kürsüye çıktım. Esa
sında söylenmesi lâzımgelen sözler hep söylendi. 
Ama, yine de insan belki bir şey olur diye; yani 

I bu ümitle çıkıyoruz. 
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Cumhuriyet Senatosu Başkanı ile Millet Mec
lisi Başkanı, diğer arkadaşlarınım da ifade ettik
leri gibi, evvelâ Başkan olarak vazifelerini ya
pamıyorlar. Acaba vazifelerini yapamamaları
nın sebebi bizim kendilerine yardımcı olmayışı
mız mıdır? Tahmin ediyorum ki, vazifelerini 
yapamıyorlarsa bunda bizim kendilerine yardım
cı olamayışımız mühim bir sebeptir. Bir tali
matname verdiler, elimize; Meclise nasıl girilir, 
nasıl çıkılır, misafirlerimiz nasıl kabul edilir? 
Bunu dinlemedik arkadaşlar. Hiçbirimiz dinle
medik, kaldırdık, attık. Arkadaşlarımız izdi
hamdan bahsediyorlar, Parlâmento üyesi mi, 
memur mu, misafir mi, kim olduğu belli değil, 
diyorlar, koridorlarda. Doğru, ama, elimizde 
küçücük bir talimat var. Efendim, birkaç mad
deden ibaret. Buna riayet etmedik, arkadaş
lar. Buna riayet etmezsek şayet, tabiî ki, Baş
kanlar da, Başkanlık Divanları da idare âmir
leri de vazifelerini yapmıya kalkarlarsa, olabi
lir ki, aramızda nahoş hâdiseler de geçebilir. 
Ve oluyor da. Bir taraftan da kendileri seçim
le gelmişlerdir, buraya bir defa daha seçilme
yi arzu ederler. Hepimizde olduğu gibi, ister
ler. Millet Meclisi Başkanı ister, idare âmirle
ri ister, Divan üyelerinin hepsi ister. Ve nite
kim, çoğunluğu itibariyle de değiştirilememiş
tir. Aynı kimseler seçilir. 

Şimdi Millet Meclisi Başkanı niçin şu mü
zakere sırasında gelmez? Yani, artık hayali
mizde yaşıyor Millet Meclisi Başkanı, hayali
mizde Millet Meclisi Başkanı Saym Ferruh 
Bozbeyli. Yani, şuraya niçin gelip oturmaz? 
Şuraya gelse, otursa, bir dinlese, bizim Sayın 
Başkanımız da oturuyor. Otursa, ama, otur
mak da kâfi değil. Oturur da kafası burada 
olmaz. Yani. merasimi ikmâl için oturur. Şim
di, bakıyorum idare âmirlerimiz aynı, Millet 
Meclisinde de, bizde de; Divan, umumiyetle 
aynı. Seçiliyor, arkadaşlarımız. Demek ki, ar
tık sempatimiz var her halde ki, seçiyoruz. Fa
kat, nedense çalışamıyorlar, bir türlü çalışa
mıyorlar. Millet Meclisi Başkanı, sadece hari
ci seyahat eden bir Millet Meclisi Başkanı po
zisyonunda şimdi. Şimdi, belki içimizden di
yen olabilir ki, siz bilmiyorsunuz, canım, çok 
işleri vardır. Vardır, vardır ama arkadaşlarım 
çok da vekilleri var. Onlar da çalışıyorlar. Ya
ni, yalnız bir protokol adamı, yalnız seyahat 
eder adam durumunda görünüyor. Birgün gör

medim ki, bu koridorlarda izdihamdan geçil
miyor, bu nasıl Millet Meclisidir, bu nasıl 
T. B. M. M. dir? Karmakarışık olmuş, bir ba
kayım ki, ne var burada, demiyorlar. Ben gör
medim. Gördünüz mü? Şimdi ben diyorum ki, 
bir defa seçilen, bir devre seçilmeli, bir fasıla 
vermeli, ondan sonra seçilmelidir. («Bravo» 
sesleri) Yani bu Anayasada, yahut neyse ni
zamnamemizde olmalıdır. Sayın Başkanlarımız, 
Divan üyelerimiz bilmelidirler ki, ben iki yıl 
için, bir yıl için seçildim, ondan sonra seçilmi-
yeceğim, bir vazife yapayım. 

Şimdi muhterem arkadaşlar, seçim korku
su herkesin bütün ruhunu sarmış, işgal etmiş
tir, seçim korkusu hepimizi. Bu divan üyeleri 
de öyle, saym üyeler de öyle. Bir defa daha 
se-oümsk için bize sempatik görünmek istiyor
lar. Çünkü, biz seçeceğiz. Onun için böyle mü
teselsil vasiyette. Bu görünmiyen şeylerin se
bepleri hep bir birine bağlıdır. Şimdi birçok 
misafirlerimiz geliyor, nasıl gezdirmiyelim, ar
kadaşlar? Ben de Sayın Salihoğlu'nun dediği 
gibi, hakikaten disiplini severim, isterim ve 
çok da riayet etmek istiyorum. Seçimimizle 
ilgili, iş takibi için gelmiş arkadaşlar. Bunla
ra, sizi içeriye sokmuyoruz, yahut şunu ediyo
ruz, bunu ediyoruz demeye imkân yok. Biz 
desek bile Divan üyeleri, yani her iki Meclisin 
Divan üyeleri bunu ihlâl etmektedirler. Aşa
ğıya haber bırakıyorlar, misafirim geldiği va
kit asansörle yukarıya çıksın. Murakıplar böy-
ledirler, denetçiler, idare âmirleri böyledirler, 
hepsi böyledir. Siz riayet edersiniz, bakarsınız 
ki, asansör dolmuş, nereye gidiyor, murakıp 
beyefendinin yanma gidiyor. 

Binaenaleyh, evvelâ kendimiz riayet edece
ğiz, ama edecek miyiz, edemiyecek miyiz, bil
miyorum. Eğer, nemelâzımcılığı atarsak, ger
çekten bir vazife yapmaya gayret edersek mu
vaffak oluruz. Yani, aramızda münakaşa da ol
sa, soğuk tedbirler de olsa muvaffak olunabi
lir. 

Bu araba meselesine gelince: Arabalara lü
zum yoksa bunları çıkaralım arkadaşlar. Ha; 
bırakalım şu sevgiyi, şu hatırı, şu şeyleri fa
lan.' Birbirimizi böyle şeylerle sevmiyelim ar
kadaşlar. Yani, Sayın Başkana bir araba ver
mekle hoş görünmek, yahut onun teveccühünü, 
sempatisini kazanmaya lüzum yok. Bunlara lü-
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zum yoktur, kaldıralım arkadaşlar bunları. Sa
yın Başkanların da eğer bunlara hakikaten 
şiddetle ihtiyaçları yoksa bunları çıkaralım. 
Bu bana bir üzüntü kaynağı oldu. 

Bir ds, bizde biliyorsunuz şehirlerarası te
lefonlarla konuşma hakkımız yoktur, Türkiye 
Büyük Millet Meclisinde. Zannediyorum ki, 
mevzuat buna müsait değildir. Muhasebe mü
dürü de buradadır. Şimdi, tabiî bâzı Divan 
üyelerimizin odalarında telefonlar vardır. Şe
hirlerarası konuşabiliyorlar, imkânı var. Fa
kat mevzuatımız bunların parasının ödenmesi
ne müsait midir, değil midir? Yani ben, ama, 
vazifemle ilgili değil, vazifemle ilgili olmıya-
cak. Aklıma geldi, bir dostuma telefon açaca
ğım, açtım, konuştum. Bu, o telefona tahak
kuk ettiği takdirde bunun parasının bütçeler
den ödenmesi müsait midir? Bunu öğrenmek 
istiyorum. 

1968 senesi içerisinde şehirlerarası, mura
kıplar odasından, idare âmirlerinin odasından, 
Başkanların odasından şehirlerarası olarak te
lefonlar yapılan konuşma ücretleri ödenmiş mi
dir, miktarı ne kadardır? 

Bir de, idareyi Bakmaksızın, postahane ile 
muhatabolunan yerler varsa, 3 - 4 bin lira ka
dar tahakkuk edip, ödenmediğini duydum. Bu 
hangi odaya ve hangi vazifelilere aittir? Ya
ni, tahakkuk edip de ödenmiyen telefon para
ları. 

Muhterem arkadaşlar, bir de pek hassasi
yetle arkadaşlarımızın durduğu bir mesele üze
rinde ben de azıcık durmak istiyorum, Teşki
lât Kanunumuz, diyoruz. Teşkilât Kanunumuz 
ayrılsın, gelsin, falan. 

Muhterem arkadaşlar, ben, bunu da kendi 
kendime düşündüm. Teşkilât Kanunumuz ge
lirse, öyle anlıyorum, bir levazım müdürü Se
natonun, bir levazım müdürü Millet Meclisin 
bir muhasebe müdürü, efendim, bütün memur
ları işte ayrılacak, falan. 

Arkadaşlar, bu mühim değil. Bakınız, ben 
de çok olarak bu kürsüde huzurlarınızı işgal 
ediyorum, sözlerim oluyor, masraf mevzuunda, 
Bunlar mühim değildir, bunlar tek elden de 
idare edilir. Senatonun, Cumhuriyet Senatosu
nun Anayasadaki durumu ayrı bir meseledir. 
Yoksa bugün haddinden fazla her yerde me
mur vardır, yalnız Senatoya mahsus değildir. 
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{ Bu bir ıstıraptır, bu bir sıkıntıdır, bu halle

dilmesi lâzımıgelen bir meseledir. Fakat, o nis
pette de zor bir meseledir. Onun için, bunları 
kesin olarak ayırmıyalım. Yani, Senatonun 

I elektrik teknisyeni ile Millet MeclisininM ayrı 
olsunlar diye bunları ayrımaya lüzum yok. Dok-

I torlarda da arkadaşlarımız biraz hassasiyet 
gösteriyorlar. Bunlar mühim değildir. Senato
nun Anayasadaki durumu ise hepimizin üzerin
de duracağı, Başkanların üzerinde duracağı bir 
meseledir. Görevi, susu, busu, falan, filân, Mil
let Meclisi ile olan münasebetleri bakımın
dan. 

Arkadaşlar, Parlâmento üyelerinin benim 
kanaatime göre, Meclise devamları yönünden 
faydalı olmamaları hakikaten mevzuubahistir. 
Bu, bizim bünyemizden çıkıyor. Yani, Türk 
Devletinin, Türkiye Cumhuriyetinin, yahut 
Türk Milletinin bünyesinden çıkan bir mesele
dir. Kalkınmamış bir memlekette i§ takipçili
ği şiddetlidir, bütün şiddetiyle devam ediyor. 
Bu, seçimlerimizle de ilgili olunca artık türlü 
şekilde ölçüsünü kaybediyor. 

Esas demek istediğim şudur, işlerin men-
şeine inmeliyiz, arkadaşlar, işleri menşeinde 
halledemedikten sonra neticeleri üzerinde dur
manın bir faydası yoktur. Yani, Parlâmento 
olarak bugün bütün muhalefeti, muvafakati 
olarak bütün Parlâmento üyeleri bir iş takip
çiliği içindedirler. Bu, suni de olabilir, mecbu
ri de olabilir. Bu, Devlet çarkının, Hükümet 
çarkının işleyişinden çıkıyor. Onun için bunlar 
azaltılmadıkça, bu iş takipçiliği devam edecek
tir ve tabiî Parlâmentoda o ölçüler içerisinde 
ancak çalışabilecektir. 

Teşekkür ederini. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Aliho-
cagil. 

Efendim, bir ta,krir var, okutuyorum. 

Sayın Başkanlığa 
Müzakerenin kifayetini arz ederim. 

Bursa 
Cahit Ortaç 

BAŞKAN — Efendim, müzakerenin kifaye-
I tinden evvel Sayın Komisyon söz istediği için 

onun hakla baki kalmak üzere önergeyi oyla-
I rınıza arz ediyorum, önerge üzerinde söz isti-
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yen sayın üye? Yok. önergeyi oylarınıza arz 
ediyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Böylece yasama meclisleri bütçeleri üzerin
deki görüşme bitmiş, bölümlerin oylanmasına 
sıra gelmiştir. Bundan evvel şüphesiz M, Cum
huriyet Senatosu Başkanlık Divanını temsil 
eden arkadaşlarımız ve diğer taraftan Millet 
Meclisi Başkanlık Divanını temsil eden arka

daşlarımız tenMdlere cevap vereceklerdir. Bu 
cevaplar esnasında sayın üyelerin soru sorma 
hakları mahfuzdur, efendim. 

Programımız gereğince çalışma müddeti
miz saat 13,00 te hitam bulduğu için bugün 
saat 14,30 da toplanmak üzere Birleşime ara 
veriyorum. 

Kapanma saati : 13,00 

İKİNCİ OTURUM 
Açılma saati : 14,30 

BAŞKAN — Başkanvekili Lütfi Tokoğlu 
KÂTİPLER : Adil Ünlü (Cumhurbaşkanınca S. Ü. ), Zerin Tüzün (Cumhurbaşkanınca S.Ü.) 

BAŞKAN — Muhterem senatörler, 26 ncı Birleşimin ikinci oturumuna devam ediyoruz. 

3. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

1. — 1969 yılı Bütçe kanunu tasarısı ve Kar
ma Bütçe Komisyonu raporu (Millet Meclisi 
1/567; Cumhuriyet Senatosu 1/955) (S. Sayı
sı : 1162 ve 1162 ye ek) (1) 

A) CUMHURİYET SENATOSU BÜTÇE
Sİ : 

B) MİLLET MECLİSİ BÜTÇESİ : (De
vamı) 

BAŞKAN — Sayın Komisyon Başkanı. 

BÜTÇE VE PLÂN KOMİSYONU BAŞKA
NI MESUT EREZ (Kütahya) — Muhterem 
Başkan, muhterem senatörler, Sayın Mehmet 
Hazer arkadaşımız burada konuşurken Karma 
Komisyonda üye olmıyan, komisyon üyesi ol-
mıyan sayın senatör ve milletvekillerine söz 
verilmediği veya konuşmalarında müşkülât çı
karıldığı, veya müşkülât olduğu tarzında be
yanlarda bulundular. Huzurunuzu bu sebeple 
işgal ediyorum. 

(1) 1162 ve 1162 S. Sayılı basmayazı 
28 . 1 . 1969 tarihli 25 nci Birleşim tutanağı so-
nundadır. 

İçtüzüğün 41 nci maddesi şöyledir: «Her me
bus mensubolmadığı bir encümenin vesaikma 
ıttıla kesp ve celse gizli değilse müzakerelerine 
iştirak edebilir. Şu kadar ki orada rey vere
mez.» 

Muhterem arkadaşlar, biraz sonra arz ede
ceğim şekilde Karma Komisyonun çalışmaları 
tamamen bu maddenin esprisi içerisinde cere
yan etmiştir. Bundan önce Karma Komisyo
nun genel ollarak çalışmaları ile ilgili bâzı mâ
ruzâtta bulunmak istiyorum. Karma Komisyon
da genel olarak ister üyeler olsun, ister üye 
olmıyan sayın senatör ve milletvekilleri olsun, 
bunların konuşmaları zaman ile kısıtlanma ci
hetine genellikle gidilmek istenilmemiştir. 

İkinci olarak; Karma Komisyonda kifayet 
önergesi vermek cihetine gidilmemiştir. Ve ki
fayet müessesesi Karma Komisyonda tatbik 
olunmamıştır. Bunun sebebi şudur: Bunu de-
faatle Karma Komisyonu Başkanlık Divanı ola
rak beyan etmişizdir. Sayın senatör ve milletve
killeri umumi heyetlerde kanunların ve bütçe
nin ve bilhassa Mecliste müzakeresi sırasında, ken
di şahsi görüşlerini açıklamak imkânlarını bütçe-
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nin bilhassa Mecliste müzakeresi sırasında ken
di şahsi görüşlerini açıklamak imkânlarını ko
laylıkla bulamıyorlar. Bu sebeple hiç değilse 
Karma Komisyonda sayın senatör ve milletve
killerinin görüşlerini enine boyuna açıklamala
rını temin için komisyonumuzdaki, bir ihtisas 
komisyonu olan komisyonumuzda kifayet mü
essesesine müracaat olunmamıştır. Hattâ öyle 
vakıalar cereyan etmiştir ki sözlerin çok uza
ması karşısında bâzı arkadaşlarımız kifayet 
önergesi vermişler, Başkanlık tarafından bu ki
fayet önergelerinin geri alınması rica edildiğin
de genellikle arkadaşlarımız buna uymuşlardır. 
Bir defasında bir arkadaşımızın İsrar etmesi üze
rine kifayet önergesini oyüamamak için söz al
mış bulunan 7 - 8 arkadaşımdan teker teker ki
fayet önergesini oylamaktansa teessüs etmiş olan 
kifayete müracaat etmemek gibi teessüs etmi^ 
olan güzel bir teamülü zedelememek için söz 
almaktan, söz söylemekten sarfınazar edip et-
miyeceklerini sorduğum zaman, bu 7 - 8 arka
daşım da kifayet müessesesine müracaata mâni 
olmak için söz söylemekten sarfınazar etmişler
dir. Bu sebeple söz istiyen bütün sayın senatör 
ve milletvekillerinin konuşmaları bitinceye ka
dar Karma Komisyonda müzakereler her gün 
sabahın ilk saatlerine kadar devam etmiştir. 
Ve her söz istiyen arkadaşımıza söz verme ci
hetine gidilmiş ve bu imkân kendilerine sağ
lanmıştır. 

Burada şunu da kaydetmek isterim ki; bir 
teknik komisyon olan, bir ihtisas komisyonu 
olan Karma Komisyon parti farkı gözetmeksi
zin tam bir işbirliği havası içerisinde çalışmış 
ve vazifesini hakikaten bâzı küçük hâdiseler 
müstesna bir anlayış içerisinde, bir ahenk içe
risinde yaparak tamamlamıştır, komisyonu
muzda 664 parlömanter söz almış ve konuşmuş
tur. Bunların konuşmaları 250 saat devam et
miştir. Şimdi şu gördüğünüz defter Başkanlık 
Divanında söz sırasının kaydedildiği defterdir. 
Buradan bâzı bakanlıklarla ilgili, bâzı bakan
lık bütçeleriyle ilgili kayıtlan okumakla yeti
neceğim. 

Sanayi Bakanlığı Bütçesinde söz almış olan 
arkadaşlarımız: Kemal Palaoğlu, Kudret Bo-
suter, Cemal Külâhlı - ki komisyonumuzun üye
si değildir - Kemal Demir, Ali Rıza Uzuner, 
iskender Cenap Ege, Reşit Ülker - Komisyon 

üyesi değildir - Mehmet Ali Arsan - Komisyon 
üyesi değil - Murat Öner, Şükrü Koç, Celâl 
Sungur, Hüsnü Dikeçligil, Ahmet Şener ve 
Sayın Mehmet Hazer konuşmuşlardır. 

Sayın Mehmet Hazer 17,31 de söz almış ve 
17,40 a kadar 9 dakika müddetle komisyonu
muzda konuşmuştur. 

Çalışma Bakanlığı Bütçesinde 27 senatör 
ve milletvekili görüşmüştür. Bunun 17 si komis
yon üyesi ollmıyan arkadaşlarımızdır. Sadece 
10 u komisyon üyesi olan arkadaşlarımızdır. Bu 
defterdeki kayıtları daha uzun boylu okuyarak 
huzurunuzu işgal etmek istemiyorum. 

Bu kayıtlardan anlaşıldığına göre, 664 ar
kadaşımız konuşmuştur. Bunun hemen hemen 
yarısına yakın bir kısmı üye olmıyan arkadaş
larımızdır. Sayın Mehmet Hazer'e bu açıkla
mayı yapmak fırsatını bize verdiği için teşek
kür ederim. Saygılarımı sunarım. 

BAŞKAN — Bir dakika Sayın Komisyon 
Başkanı. Sorular var. Buyurun Sayın Erge-
neli. 

M. NAFÎZ ERGENELÎ (Edirne) — Efendim, 
bütçenin Karma Komisyonda müzakerelerinin 
bâzılarında hazır bulundum. Hazır bulunduğum 
sırada bâzı takrirler verilmiştir. Bütçenin ter
tiplerine taallûk eden, gider tertiplerine taal
lûk eden bölümleri üzerinde müzakere yapılsın, 
maddeleri okunmasın ve bu şekilde zamandan ka
zanalım diye verilen önergeler Karma Komis
yonca kabul edilmiştir. Muhasebei Umumiye 
Kanununun 35 nci maddesi der ki: Bütçeler Bü-
vük Millet Meclisi tarafından, yani hem Mec
liste, hem Senatoda bölüm bölüm müzakere edi
lir. Ama mefhumu muhalifi maddeler üzerinde 
konuşulmaz. Bu ancak Karma Komisyonda bü-
fün cetvelleri ve teferruatiyle konuşulur demek
tir. Bütçe Karma Komisyonu Divanının Muhase
bei Umumiye Kanununa muhalif olan bu usulü 
kabul etmesinin sebebi nedir, mesnedi nedir? 

BAŞKAN — Sayın Başkan, suallerin Heye
ti Umumiyesine mi cevap vermek istersiniz yok
sa teker teker mi cevap vermek istersiniz? 

KARMA BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI 
MESUT EREZ (Devamla) — Muhterem arka
daşımızın sualine cevap vermek isterim. Muh
terem Başkan komisyonumuzda genellikle tat
bik edilen usul bütçenin madde madde müzake-
si tarzındadır. Ve bütçeler madde madde mü-
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zakere edilmiş bâzan bir madde üzerinde veri
len bir önerge hakkında birbuçuk saat, iki saat 
müzakere cereyan ettiği görülmüştür. Komisyo
numuza devam eden sayın üyeler bunu hatırlar
lar. Ancak bâzı bütçelerde sayın üyeler tara
fından bütçelerin bölümlerinin müzakere edil
mesi teklif olunmuş ve bu teklif oya vazedil
miştir. Bu türlü cereyan eden müzakere yalnız 
Millî Eğitim Bakanlığı Bütçesinde vâki olmuş
tur. Ve Millî Eğitim Bakanlığı Bütçesi 31 Ara
lık tarihine tesadüf etmekte idi, o gece müzake
reler komisyonumuzda devam ediyordu. Sadece 
o gece böyle bir teklif vâki olmuş ve sayın ar
kadaşım hatırlarsa, bizler Başkanlık Divanı ola
rak, bu işin tarihi tekâmülünü anlatmış ve de
miştik ki, daima tarihte cereyan eden mücade
le icra kuvvetinin elinden böyle vergi koymak 
ve masraf yapmak yetkisini teşriî kuvvetlere 
vermek şeklinde cereyan etmiştir. Binaenaleyh, 
böyle toplam olarak Ödenekleri oylamak bu 
işin tarihi tekâmülüne de uygun düşmez tar
zında Başkanlık Divanı olarak beyanda bulun
muştuk. Ancak bu beyanlarımız 1 - 2 saat mü
zakere cereyan ettikten sonra yine bütçe ve 
maddeleri hakkında yeniden önerge verilmek 
suretiyle bu beyanlarımızdan sonra bu önerge
leri oylamışızdır ve o şekilde birkaç bölüm oy
lanmıştır. Mesele bundan ibarettir. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Baş
kan. Buyurunuz Sayın Hazer. 

MEHMET HAZER (Kars) — Sayın Başkan, 
Saym Komisyon Başkanı benim konuşmalarımı 
kendileri dinlememiş her halde, kendilerine yan
lış, not verilmiş. Ben orada diğer parlömanter-
lere söz verilmedi demedim. Böyle bir şey ko
misyonun kudreti dâhilinde değil. Komisyonun 
üyeleri tercih edilerek diğer üyelere söz veril
medi, dedim. Bu bir hakikattir. Komisyon Baş
kanı bunun üzerinde bir izahta bulunmadılar. 
Bunun dışında çok şey konuştular. Yani asıl 
mesele hakkında bir şey konuşmadılar. 

BÜTÇE VE PLÂN KOMİSYONU BAŞKA
NI MESUT EREZ (Devamla) — Muhterem 
Başkan, muhterem arkadaşlar; Sayın Mehmet 
Haser'e cevap vermek üzere huzurunuza geldi
ğim zaman, demiştim ki «Komisyon üyesi oînıı-
yan milletvekili ve senatörlere söz verilmediği 
veya bunlara komisyonda konuşmak hu
susunda müşkülât çıkarıldığı veya bu arkadaş-
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1 arımızın konuşma hususunda komisyonda müş
külât ile karşılaştıkları mânasına gelen beyanda 
bulunmuşlardır.» tarzında konuşmuştum. Sayın 
Mehmet Haser'in şu ifadesinden şimdi anlaşılı
yor ki, komisyonda, komisyon üyesi olmıyan ar
kadaşlarımızın konuşma hususunda bâzı mükü-
lât ile karşılaştıklarını ifade buyurmak istemiş
ler. Bu hususta da arzı cevabetmek isterim. 

Ticaret Bakanlığı Bütçesi 4 . 1 . 1969 da 
görüşülmüştür, ilk sözü Sayın Kemal Demir, 
2 nci sözü Sayın Turhan Feyzioğlu, 3 ncü sözü 
Sayın Turgut Cebe almıştı. Sayın Feyzioğlu 
ile Sayın Cebe komisyonumuzun üyesi değilller. 
Gümrük ve Tekel Bakanlığı bütçesi, 7 . 1 . 1969 
tarihinde görüşülmüştür, ilk sözü Sayın Ali Rı
za Uzuner, ikinci sözü Saym Mustafa Uyar al
mıştır. Sajnn Mustafa Uyar komisyonumuzun 
üyesi değildi. Demek ki, 2 nci söz kendisine ve
rilmiş. Sayın Sabri özcansan 3 ncü sözü, kendi
si üye idi. Sayın îlyas Kılıç da 4 ncü sözü al
mıştır ki, Saym Kılıç komisyonumuzun üyesi de
ğildi. 

Şimdi Saym Mehmet Hazer'in komisyonda bu
lunduğu bir oturumda cereyan eden bir usul mü
zakeresi. üzerine burada konuştuğu anlaşılmak
tadır. Saym Mehmet Hazer'in de orada yaptı
ğı konuşmalardan sonra, şimdi okuduğum isim
lerden görüldüğü üzere komisyondaki konuşma
lar daha salim bir istikamet almış bulunuyor. 
Saygılarımı sunarım, 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Saym Başkan. 
Efendim Yüce Senatonun ve Yüce Millet Mecli
sinin bütçelerinin tümü üzerindeki müzakereler 
bitmiştir. Şimdi Cumhuriyet Senatosu bütçesi 
üzerindeki tenkidlere cevap vermek üzere sayın 
vazifelileri, kürsüye davet ediyorum. Saym İmal
de buyurun efendim. 

BAŞKANLIK DİVANI ADINA BAŞKAN-
VEKİLî MEHMET ÜN ALDI (Adana) — Saym 
Başkan, Cumhuriyet Senatosunun muhterem 
üyeleri, Cumhuriyet Senatosu ve Millet Meclisi 
1969 yık bütçelerinin müzakeresi müştereken 
yapılmış olduğu için bu kürsüden her iki Mec
lis hakkında tenkid ve temennilerini serd eden 
saym üyelerin bize müteveccih olan tenkid ve 
temennileri zaptettik. Programın tatbikinin ne 

i demek olduğunu, güçlüklerini ve zamanında ye
tiştirmenin mecburiyetini bilen bir arkadaşınız 
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olarak, bu tenkid ve temennilere mümkün mer
tebe çok kısa bir şekilde arzı cevabedeceğim. 

Gerek gruplarının görüşlerini, gerek şahsi 
görüşlerini bu kürsüden dermeyan eden sayın 
üyelerin, temas ettikleri bütün meseleler bizim 
için ehemmiyetlidir. Bu meselelerin tenkid ve 
temennilerin ışığı altında muhterem bâzı üye
lerin ortaya koydukları Teşkilât Kanununun he
nüz çıkarılmamış olması sebebiyle de imkânsız
lıkları göz önünde bulunduracaklarına, şayet bâ
zı meselelerin bu açıdan yapılmamış olması ka
naati hâsıl olursa bu hususta da Divanımızı ma
zur göreceklerine emin bulunmaktayız. 

Muhterem arkadaşlarım; Teşkilât Kanunu
muz 1961 yılından beri Millet Meclisi komisyon
larından gündeme geçmiş ve bu muamele bir
kaç defa yenilenmiş ve halen Millet Meclisi gün
deminde bulunmaktadır. Bu kanunun çıkarıl
ması lüzumu bu kürsülerden mütaaddit defalar 
ileri sürülmüş olmasına rağmen, bugüne kadar 
çıkmamış olması, Yasama Meclislerinin karşılıklı 
olarak bir birlerine gösterecekleri saygı ve sev
ginin bir tezahürü olduğu kanaatimize burada 
tekraren işaret etmek isterim. Zira bundan öte 
söyliyeceğimiz bir husus mevcut değildir. 

Sayın Artukmaç'm C. H. P. Grupu adma ile
ri sürdükleri tenkidlerde «Meclislerin hesapları
nın Sayıştay tarafından murakabe edilmesi fik
rini ileri sürdüler.» Ben bunun üzerinde fazla 
konuşmayı zait addediyorum. Zira bunu sistem 

* bilmemezlik olarak telâkki ediyorum. Çünkü Sa
yıştay, Meclislerimize bağlı olarak, Meclis namı
na vazife gören bir kuruluştur. 

Yine ileri sürülen tenkidlerden en mühimi 
ve bütün üyeleri ilgilendiren bir husus: Sözlü 
soruların zamanında muamele görmemesi ve 
gündemde aylarca ve hattâ senelerce kalması 
hususudur. 

Muhterem arkadaşlarım; yek nazarda bu hu-
. susa ve bu hususu ileri süren arkadaşlara hak 
vermek durumundayız. Ancak meselenin diğer 
taraflariyle birlikte, meseleyi nazarımıza alırsak; 
görürüz ki, bu müessesenin işlememesi bir taraf
lı değil, birçok taraflıdır. Zira gündemimiz ya
pılırken Salı günleri münhasıran sözlü sorulara 
tahsis edildiği halde, o gündemde sözlü soruları 
bulunan birçok Bakan arkadaşlarımız burayı teş
rif edip saatlerce sıra bekledikleri halde, günde
me bir veya birkaç takrirle başka meselelerin 

alınması, o saym bakanların vazifelerini bıra
kıp buraya geldikleri halde saatlerce sözlü soru
yu görüşmek fırsatından mahrum bırakıldıkları 
hususunu da nazardan kaçırmamanızı istirham 
edeceğim. 

Sayın Alpaslan arkadaşım burada bâzı mese
lelere temas ettiler. Bence en mühimi ve bu mü
essesenin haysiyetiyle ilgili olanı «Meclislerin 
% 99 u temizdir, ama içinden bâzı kimselerin 
kötü ve karanlık işler takibettiği de görülmek
tedir. Eğer Sayın Başbakan arzu ederlerse be
ni çağırsınlar, ben kendilerime isim isim bunları 
veririm.» Eğer yanlış anlamaJdımisa meali bu şe
kilde idi, ileri sürdükleri hususun. Şunu Sayın 
Alpaslan arkadaşımızla birlikte bu çatı altımda 
vazife gören insanlar olarak, bu meseleyi topye-
kûn, hepimizin haysiyeti olarak telâkki ediyo
ruz ve şuna da inamyoruz ki, burada ileri sür
dükleri beyanlarını mıevcut Hükümetin Başka
nına götürürlerse, üzerinde arzu ettikleri hassa
siyeti göstereceğinden biz eminiz. Kendileıinin 
de bizim kadar emin olmasını tavsiyeye şayan 
buluruz. 

Sayın Necip Seyhan arkaJdaşıım, Güven Par
tisi Grupu adma meseleleri yakinen bilerek ve 
meselelere daha önceleri senelerce idareci üye
lik yapmış olmaları dolayısiyle vukufları bulun
duğu için meseleleri hem güaöl vaz'ettiler, hem 
de çarelerini, sebeplerini yine kemdiler! bilerek 
ortaya koydular. Biz kendilerine teşekkür et
mekten başka bir şey yapamayız. 

Adalet Partisi Grupu adına konuşan Sayın 
Adnan Karaküçük arkadaşımız da bizim Diva-
nımızca alınması lüzumlu olan meselelere temas 
ettiler ve biz bunları not aldık, imşaallah, bir da
ha bütçe devresinde aynı tenkid ve temennilere 
dönmeyecekleridir. Kendilerini biz temin ediyo
ruz. 

Bu kürsüden bilmiyorum, yeri miydi, değil 
miydi; ama imal şeklinde iradolmndu ve iki sa
yın arkadaşımız; Sayın Hazeridağlı ve Sayın 
Koksal, bir mevzuu ortaya attılar. Dediler ki, 
«Cumhuriyet Senatosu Gemel Sekreteri iken 
emekliye ayrılan bir şahsın, tekrar vazifesine 
dönmesi hususu Devlet Şûrasınca karar altına 
alındığı halde, neden bu taltbükata geçilmez, bu 
karar tatbik edilmez?» 

Muhterem arkadaşlar, bu mesele üzerinde 
saatlerce konuşmak mümkün. Bu mesele yine 
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bir sayın senatör tarafından Divandan sözlü 
soru olarak soruldu, kendilerine cevabı hazırlan
maktadır. Ama, buradan soru şeklinde meseleyi 
ortaya koyan arkadaşlarımın mutmain olmala
rını temin maksadiyle kendilerine lüzumlu bilgi
leri kısaca arz etmeyi faydalı buluyorum. 

Bu arkadaş, yani bahsedilen, eski Genel Sek
reter diye isminden bahsedilen kimse, aslında 
Temsilciler Meclisi Genel Sekreterliği kadrosu
nu işgal etmiş olan ve 1961 yılında Meclislerin 
açılmasiyle kadrosu ile birlikte istihdam edil
miş olan bir kimsedir. Yaptığı iş Cumhuriyet 
Senatosu Genel Sekreterliğini tedvir. Aslında 
kendisi emekli, kendisime yapılan muamele de 
emekliye ircadan ibarettir. Emekliliğe sevk de
ğil, emekliye irca. Sayın Hazerdağlı madem ki, 
sordunuz, tarihlerini de raptederseniz faydalı 
olur. Bu arkadaş 6 . 2.. 1961 tarihli onayla 
Temsilciler Meclisi Genel Sekreterliğine tâyin 
edilmiş. 25 . 10 . 1961 tarihinde Temsilciler 
Meclisinin hukukî varlığının sona ermesi üzeri
ne, henüz Teşkilât Kanunu ve kadrosu mevcu-
dolmıyan, halen de mevcut bulunmıyan Cumhu
riyet Senatosu Genel Sekreterliğini tedvire me
mur edilmiş. Adı geçen, Başkanlık Divanının 
müspet mütalâası da alınmak suretiyle yani, 13 
kişiden müteşekkil Başkanlık Divanının 7 tane
sinin imzası tahtında, 7 tanesi imza koyuyor, 
diyor ki; Başkanlığa hitaben, «Bu memurunuz 
Cumhuriyet Senatosu Genel Sekreterliği göre
vini yapmaya niteliği kâfi değildir.» Uzun boy
lu niteliğini de burada arz etmiyeceğim... «Ni
teliği kâfi değildir; binaenaleyh, bu kadroya 
nitelik taşıyan birinin tâyini zaruridir.» diye, 
yedi Divan üyesinin imzası ile Başkanl-ğa bir 
müracaat vâki oluyor. Başkanlık 24 . 12 . 1966 
tarihinde bu zatı emekliye irca ediyor. Zaten 
emekli olarak istihdam edilirken emekliye irca. 
Bunlar ayrı ayrı şeylerdir. Emekliye sevk ayrı
dır, emekliye irca ayrıdır. 28 . 1 . 1967 tarihli 
dilekçesiyle emekliye ircaının durdurulması ta
lebi ile, Danıştaya 10 ncu Daire Başkanlığına 
müracaat ediyor. Ve 18 . 3 . 1967 tarih ve 
1967/120 esas sayılı Kararı ile bunun müraca
atı reddediliyor. Emekliliğin iptali için Danış
tay nezdinde dâva açıyor, Danıştay Dâva Dai
releri Kurulunun 5 . 4 . 1968 günlü ve 846 Ka
rar sayılı ilâmı ile emekliye sevk işlemi iptal 
ediliyor. (C. H. P. sıralarından, «tamam», ses
leri) Müsaade buyurun; tamam, itirazımız yok. 

iptal kararı üzerine, 21 . 6 . 1968 tarihli dilek
çesi ile eski görevine atanmasını istiyor. Bu da 
tamam. 1 . 7 . 1968 tarih ve 455/1085 sayılı 
cevabi yazımızla; «Sözü geçen görevin yürütül
mesi zarureti karşısında - tabiî emekliye irca ile 
bu muameleler arasında sene geçiyor. - kadroya 
tâyin yapıldığı ve bir başkasının bu görevi ted
vire memur edildiği, halen (D) cetvelinde mün
hal» yani, o göreve bir başkası görevin zarureti 
dolayısiyle tâyin edildiği kendisine bildiriliyor. 
Ama deniyor M, «Halen (D) kadrosunda mün
hal memuriyetlerimiz vardır. Cumhuriyet Sena
tosu Teşkilât Kanununun kabulünde gereği dü
şünülmek üzere bu memuriyetlerden birine tâ
yinine muvafakat ettiğiniz takdirde, 15 gün 
zarfında yazılı olarak bize müracaatınızı bil
dirin.» deniliyor. Fakat müracaat vâki olmu
yor arkadaşlar. 

Şimdi, daha bitmedi. 29 . 6 . 1968 tarihinde 
emekliliği ile ilgili gizli tezkiye varakasının ip
tali. için, 1; 

9 . 9 . 1968 tarihinde emekliye icraı tarihin
den iptal tarihine kadar geçen süreye ait mad
dî tazminatın ödenmesi için, 2. 

Emekliye şevki dolayısiyle yine maddi ve 
mânevi tazminat olarak ödenmesi için, 3. -

Emekliliğin iptali hakkındaki Danıştay Dâ
va Daireleri Kurulunun şu tarih şu sayılı ka
rarının kaldırılması için... Bu üç noktadan dâva 
ikâme ediyorlar. Bu dâvalar halen rüyet saf
hasındadır. Neticelenmiş değildir. Bunun üze
rine Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı da, emek
liliğin iptali hakkındaki Danıştay Dâva Daire
leri kararının iptali için tashihi talebinde bu
lunuyor, bir dâvada Cumhuriyet Senatosu ikâ
me ediyor. Bu dâva da rüyet safhasında. Şu 
halde, ileri sürdüğü gibi Danıştay kararının 
tatbik edilmemesi diye bir keyfiyet ortada 
mevcut değildir. Çünkü teşkilât kanunumuz 
yok ki, elimizde mevcut bu teşkilât kanununa 
göre kadrolar bulunsun. Elimizde hepiniz bi
liyorsunuz (D) cetveli kadroları vardır. Du
rumuna uygun bir göreve tâyini kendisine tek
lif edilmiş, kendisi cevap dahi vermemiştir. Ne
yin davacısı oluyor bu arkadaşlar, burasını 
anlıyamadım özür dilerim. Bir arkadaşımız 
Senatonun hiçbir kıymeti.... 

KÂMÎL KARAVELİOĞLU (Tabiî Üye) — 
Sayın Başkan, müsaade edermisiniz acaba, ko-
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laylık olsun diye aynı konu ile ilgili bir sual 
soracağım. Konunun devamlılığına imkân ver
mek için. 

BAŞKAN — Muhterem Karavelioğlu, efen
dim müsaade ederseniz, konuşma mantık te
selsülünü suallerle bozmıyalım. Sual sormakta 
serbest olduğunuzu konuşmalarımın başında 
ifade etmiştim. Müsaade ederseniz Heyeti Umu-
miyesi konuşulsun. Bütün genişliği ile sualinizi 
sorarsanız tekrar cevaplarlar efendim. 

KÂMİL KARAVELİOĞLU (Tabiî Üye) — 
Efendim ben hatibe yardımcı olmak istiyorum. 

BAŞKAN — Sayın Karavelioğlu, mantık 
teselsülünü kaybederler. Onu muhafaaa etmek 
için müsaade ediniz efendim. Buyurunuz Sayın 
Ünaldı. 

BAŞKANLIK DİVANI ADINA BAŞKAN-
VEKİLİ MEHMET ÜNALDI (Devamla) — Sa
yın Başkan, silsilei kelâmımı kaybedeceğimi 
zannetmiyorum. Verilemiyecek bir cevabımız 
olduğunu da yine tahmin etmiyorum. Buyur
sunlar sorsunlar efendim. 

BAŞKAN — Sayın Ünaldı, müsaade eder
seniz bendenizi tekzibetmeyiniz. Bugün zatiâli-
niz bu kuvvet ve kudrete sahibolursunuz, fa
kat zatiâlinizden sonra ayni usulü tatbik et
mek mecburiyetinde kaldığım takdirde, sayın 
birçok hatibin hakkını ihlâl etmiş olurum. Bu
yurunuz efendim. 

BAŞKANLIK DİVANI ADINA BAŞKAN-
VEKİLİ MEHMET ÜNALDI (Devamla) — Te
şekkür ederim efendim, devam ediyorum. Bu 
kürsüden bir sayın arkadaşım Senatonun hiç
bir kıymeti yoktur şeklinde ve bütün salâhi
yetin Millet Meclisinde olduğu, Senatonun kıy
metinin bulunmadığı yolunda bir fikir ileri sür
düler M, bendeniz Anayasa muvacehesinde ve 
şu Mecliste senelerce vazife görmüş bir sena
tör sıfatı ile bu fikre iştirak edemiyorum. Zi
ra, Cumhuriyet Senatosunun kıymetinin olup 
olmadığı Anayasanın 92 nci maddesi dikkatle 
okunursa, pek alâ bütün vuzuhu ile ortaya 
çıkabilir. Bunun dışında yine Anayasanın ka
bul etmiş olduğu bâzı hükümler vardır. Müş
terek toplantılarda yine Cumhuriyet Senato
sunun, Millet Meclisi ile müsavi haklan vardır. 
Orada bu haklar kullanıldığı takdirde, Cumhu
riyet Senatosu kıymetinin derecesini her zaman 
göstermek kudretine sahiptir. Bu itibarla, için

de bulunduğumuz müessesenin itibarını sar
sıcı beyanlarda bulunmamız, bilhassa bu çatı 
altında vazife gören muhterem arkadaşları
mın böyle beyanlarda bulunmaları müesse
seye kendi elimizle tahribat zemini hazırlamış 
oluyoruz. Buna, dikkatle eğilelim. Ve bu kusuru 
bir daha irtikâp etmiyelim. 

Bir arkadaşım zabıtlar üzerinde konuştular. 
Tetkik ettim, gerek Millet Meclisinin, gerek 
Cumhuriyet Senatosunun zabıtları günü gününe 
matbaada basılmakta. Ancak şu günlerde bütçe 
raporlarının basılması dolayısiyle yalnız Cum
huriyet Senatosu zabıtlarında üç birleşim geri 
kalma vardır. Bütçe müzakereleri hitamında bu
nun da düzeltileceği ümit ediliyor. Bu bakım
dan, matbaada alınacak bir tedbirin olduğu ka
nısında değilim. 

Muhterem arkadaşlarım, memur ve müstah
demler üzerinde birçok arkadaşlarım görüştü
ler. Cumhuriyet Senatosu Riyaset Divanı olarak 
bizim memurumuz ve müstahdemimiz kâfi mik
tarda olduğu için, bu tenkitleri kendi üzerimize 
almadık. Şunu da bu vesile ile arz etmek isterim 
ki, Cumhuriyet Senatosu Riyaset Divanı memur 
hanımların mesai esnasında önlük giymelerini 
ve müstahdemm ve memurun vazife esnasında 
yakalarında isimlerini ve vazifelerini gösteren 
plaket taşımalarını Divan mevzuu olarak aldık 
ve numuneler bastırdık. Bu hususta Muhterem 
İdareci Üye arkadaşlarım kâfi malûmatı arz 
ederler. 

Yalnız Sayın özmen arkadaşımızın burada, 
hararetle ve heyecanla ortaya koydukları bâzı 
meseleler var. Bu meselelere hep birden elbirliği 
ile el koymamız lâzımdır. Çünkü, demin arz et
tiğim gibi, biz tenkit uğruna bindiğimiz dalı 
kesmiyelim, bu müesseselerin haysiyeti ile, şah
siyeti ile, hüviyeti ile mehabeti ile ilgili mev
zularda konuşurken çok dikkatli olalım. Bura
ya mesele diye getirdiğimiz, haddizatında, bir 
mesele olmıyan bâzı hususların, meseleymiş gibi 
efkârı umumiyeye intikalini biz kendimiz önli-
yelim, biz kendimiz ortaya atmıyalım arkadaş
lar. 

Başkanlık konutu ve mefruşatı hakkında ko
nuştular. 

Muhterem arkadaşlar, Türkiye'de müessese
ler vardır, makamlar vardır. Bu makamları ve 
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müesseseleri yaratanlar vardır, yaşatanlar var
dır. Türkiye'de gelmiş geçmiş birçok şöhretler 
vardır. Bu müesseseleri bu makamları işgal et
miştir. Ama, bakarsınız bugün hiçbirisinin is
minden dahi bahsedilmez. Yokturlar. Fânidir
ler, gitmişlerdir. Biz de fâniyiz arkadaşlar. Tem
sil ettiğimiz, işgal ettiğimiz makamlar devamlı
dır, bizler fâniyiz. Konuşurken, konuşmalara 
esas teşkil eden mevzuları iyi seçelim. Makam
larla şahısları birbirine karıştırınıyalım. Bura
da, Başkanlık konutu mevzuunu ele alırsak 
muhterem arkadaşlarım, İçtüzüğümüz bunu al
mıştır. Ben kendilerine tavsiye ederim, içtüzü
ğün 178 nci maddesini okusunlar Sayın özmen. 
Başkan, Başkanlık konutunda oturur o maddeye 
göre. Elbet, Başkan falan veya filân şahıs de
ğildir. Fânidir onlar. Başkanlık makamı bu Türk 
Milletinin temsil ettiği bir makamdır. Türk 
Milletinin şahsiyetini, haysiyetini taşır. O ma
kama, o konuta, o makamı işgal edan şahıs Mm 
olursa olsun, her zaman yabancılar gelir. O ma
kamı görürler, Türk Milletinin şahsiyetini o 
makamda, o konutta görürler. Binaenaleyh, 
Türk Milletinin haysiyetinin, şahsiyetinin ay
nası olan gerek konuta, gerek makamlara biz 
kendimiz dil uzatmıyalım muhterem arkadaş
lar. 

Sonra bunlar kanuni haklardır. Kanuni hak
lar buraya mesele diye getirilmesin. Otomobil 
de kanuni haktır, konut da kanuni haktır. Son
ra, onun mefruşatı. Ben arkadaşım mutmain ol
sun diye şu hususa temasla iktifa edeceğim. 
Oradaki mefruşat Atatürk zamanından kalma
dır. Eskimiştir. Koltuklar oturulacak durumda 
değildir. Ben gördüm, buyurun siz de gidin 
görün, Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı konutu 
deyince oraya her gün birçok yabancı misafirler 
gelmektedir, oranın haysiyetiyle mütenasip bir 
mefruşatının olmasını siz değil, bu memleketin 
en imkândan mahrum, en sade vatandaşı bile 
takdir eder. Ben öyle zannediyorum. Siz de gö
rünce takdir edeceksiniz Sayın özmen. 

Mulhterem arkadaşlarım, sözüme başlarken 
fazla zamanınızı almamak üzere girmiştim, eğer 
bu müddeti taştımsa özür dilerim. Riyaset Di
vanı adına saygılarımı sunarım. 

BAŞKAN — Sayın Karavelioğlu sualinizi 
sorun efendim. 

— 15i 

KÂMÎL KARAVELİOĞLU (Tabiî tiye) — 
Sayın Başkan, Senato Başkanlık Divanı Danış-
tayın kararını uygulıyacak mıdır, yoksa uygu-
Iamıyarak, uygulamıyan müesseselerin safında 
mı yer alacaktır? İki Anayasa müessesesi karşı 
karşıya gelecek midir? 

BAŞKAN — Sayın Ünaldı teker teker mi ce
vap vermek istersiniz, yoksa heyeti umumiyesi-
ni mi cevaplandırmak istersiniz? 

BAŞKANLIK DİVANI ADINA BAŞKAN-
VEKİLİ MEHMET ÜNALDI (Devamla) — 
Teker teker. Sayın Karavelioğlu demek fazla 
kendilerini kaptırmış olacaklar ki, benim verdi
ğim cevabı işitmemişler. 

KÂMİL KARAVELİOĞLU (Tabiî Üye) — 
İşittim. 

BAŞKANLIK DİVANI ADINA BAŞKAN-
VEKİLİ MEHMET ÜNALDI (Devamla) — 
İşittinizse Cumhuriyet Senatosu zannettiğiniz 
gibi bir davranışın içinde olmadığını kolaylıkla 
anlamanız iktiza ederdi. Kendilerine teklif ya
pılmıştır, elimizde olan imkânlar kendilerinin 
önüne konmuştur. Kendileri beğenip iltifat et
memişler ise Cumhuriyet Senatosunun kabahati 
var mıdır? Yoksa Cumhuriyet Senatosu kararı 
tatbik etmemek durumuna düşmüş müdür? Tak
dir sizindir. 

KÂMİL KARAVELİOĞLU (Tabiî Üye) — 
Sayın Başkan, Genel Sekreter hademe kadro
sundan mı emekliye ayrılmıştır? 

BAŞKAN — Buyurunuz Sayın Hazerdağlı. 
SALİM HAZERDAĞLI (Elâzığ) — Konuş

mam arasında da bahsetmiştim, görevi olmadan 
turist olarak dış memleketlere giden bir Parlâ
mento üyesinin orada hastahğı halinde seyahat 
ve tedavi ve ilâç masraflarının verileceğine 
dair bir hüküm olmadığına göre, kimseye 
böyle bir para verilmiş midir? ve daha da ve
rilmesi için Başkanlık Divanından Hesapları 
inceleme Komisyonuna bir evrakın havale 
edilip edilmediği var mıdır? 

BAŞKANLIK DİVANI ADINA BAŞKAN 
VEKİLİ MEHMET ÜNALDI (Devamla) — 
Efendim böyle bir hâdise mevcuttur. Sayın 
Hazerdağlı da gayet iyi bilirler; ismiyle, cis-
miyle hâdisenin bütün teferruatıyla. Çünkü 
kendileri Meclis Hesaplarını inceleme Komis
yonu Başkanıdırlar. Bir üye, hali seyahatte 
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iken rahatsızlık g-eçirmiş. Bu her fâninin başına 
gelebilecek bir haldir. G-eçirmiş, vesaikle bunu 
tevsik etmiş, vesikalar Divanımıza gelmiş tetkik 
edilmiş, verilebilen kısmı verilmiş, ilâç birta
kım şeyler. Verilemiyen kısmı da hali muamele
de kalmış. Bunu teferruatına kadar Sayın Ha-
zerdağlı da bilirler. Bu kürsüden şimdi arka
daşımızın ismini, açıklamak mecburiyetinde bı
rakılırsa... 

SALİM HAZERDAĞLI (Elâzığ) — Bey
efendi verilmesine dair hüküm yoktur. Nasıl 
verilecek, verebilirler mi ve bunun için bir 
yönetmelik getirmelerini söyledim o bakım
dan. 

BAŞKANLIK DİVANI ADINA BAŞKAN 
VEKİLİ MEHMET ÜNALDI (Devamla) — 
Beyefendi, Sayın Hazerdağlı, Riyaset Divan
ları Bakanlar Kurulu gibi karar verebilir bâzı 
mevzularda. Binaenaleyh mâkul ve makbul se
beplere müstenidolan hâdiseler karşısında el
bette bir karar vermek durumundadır. Sayın 
Hazerdağlı bu kadarını arz edeyim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Baş
kan. Sayın Küçük. 

SAMİ KÜÇÜK (Tabiî üye) — Sayın Baş
kan, seçim bölgesinde bir törene katılan bir 
senatör arkadaşımıza harcırah verilmiş midir? 

BAŞKAN — Bir seçim bölgesine katılan bir 
arkadaşa harcırah verilmiş midir suali iradedil-
mektedir efendim. 

SAMİ KÜÇÜK (Tabiî üye) — Hayır efen
dim. Kendi seçim bölgesinde bir törene katılan 
bir senatör arkadaşımıza harcırah verilmiş mi
dir? Verilmişse hangi mevzuata göre? 

BAŞKANLIK DİVANI ADINA BAŞKAN-
VEKİLi MEHMET ÜNALDI (Devamla) — 
Onu, Sayın Küçük müsaade ederseniz, ben 
meseleyi pek iyi bilmiyorum, meseleyi iyi bilen 
İdareci Üye arkadaşımız arzı cevap ederler. 

BAŞKAN — Buyurunuz Sayın Tunçkanat. 
HAYDAR TUNÇKANAT (Tabiî üye) — 

Efendim geçen sene özel yüksek okullardaki 
durumu incelemek üzere Senatodan bir komis
yon teşkil edilmiş idi. Komisyon üyelerinden 
bir sayın senatör, izmir'e Komisyonla beraber 
gitmediği halde harcırah almış mıdır? Ay
rıca istanbul'daki 2 hafta süren mesaiye baş
langıçta 1 - 2 gün kaltıldıktan sonra bir daha 
uğramadığı halde Ankara - istanbul arasında 
her gün tayyare ile gidiş geliş harcırahı ken

disine tahakkuk ettirilmiş midir? Bu hususun 
açıklanmasını istirham ediyorum. 

BAŞKANLIK DİVANI ADINA BAŞKAN-
VEKİLi MEHMET ÜNALDI (Devamla) — 
Sayın Tunçkanat bu hususu da Sayın idareci 
Üye arkadaşım cevaplandıracaklar efendim. 

BAŞKAN — Buyurunuz Sayın Atalay. 
SIRRI ATALAY (Kars) — Sayın Ünaldı 

eski Genel Sekreterin emeklilik işlemi ile ilgili 
olarak tek taraflı ve gerçeklere uygun olmı-
yan beyanlarda bulunmuşlardır. Başkanlık Di
vanını ilgilendiren bu konu hakkında müsaade 
ederseniz kamu oyunun ve sayın senatörle
rin bu olayı bilmelerine fırsat vermak üzere 
söz istiyorum. (Gürültüler.) 

BAŞKAN — Bir dakika müsaade buyurun 
efendim. Bir meseleyi aydınlığa, vuzuha kavuş 
turmadan, onun Tüzükte imkânını bulmadan 
hiçbir adım atmıyacağız. Teşekkür ederim Sa
yın Atalay. Buyurun Sayın Ünaldı. 

BAŞKANLIK DİVANI ADINA BAŞKAN-
VEKİLİ MEHMET ÜNALDI (Devamla) — 
Müsaade ederseniz Sayın Başkan bendeniz Cum
huriyet Senatosu Başkanlık Divanı adına bu 
kürsüden beyanlarda bulundum. Bu beyanatım 
arasında hilafı hakikat buldukları husus ne 
ise onu Yüksek Başkanlığınıza bildirsinler, ken
dilerine cevap olarak arz edeyim, ve efkârı 
umumiye de öğrensin. 

SIRRI ATALAY (Kars) _ Bu imkânı rica 
ediyorum. (Gürültüler.) Efkârı umumiye umu
runda mı sesleri.) Riyaset Divanı hakkında 
bilmeniz lâzımgelen hususlar var. 

BAŞKAN — Müsaade edin efendim. Sayın 
senatörler... 

BAŞKANLIK DİVANI ADINA BAŞKAN-
VEKİLİ MEHMET ÜNALDI (Devamla) — 
Muhterem arkadaşlarım, biraz meseleden te
vakki edin, her şeyi açık, saçık ortaya dök
türmeyin istirham ediyorum sizden. Müdafaa
sını yapmak istediğiniz kimsenin burada ne ol
duğunu ortaya attırmayın. 

SIRRI ATALAY (Kars) — Mahkûm edil
mesi lâzımgelen bu zihniyetiniz için konuşaca
ğım. («Ne olarak konuşacaksın, ne sıfatla?» 
sesleri) 

BAŞKAN — icabeden her mesele burada... 
Bir dakika Sayın Atalay, Sayın Atalay, (Gü
rültüler) muhterem senatörler, şimdi eğer za-
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tıâlilerîniz oradan konuşur, beyefendiler bura
dan konuşur, muhterem Ünaldı kürsüde bulu
nur, Sayın Atalay oradan iddia ederse bu seli 
kanalize etmezsek hikikate nasıl varacağız? 
Denize nasıl atacağız, limana nasıl varacağız? 
Müsaade ediniz arıyalım. Limana hangi yol
dan gideceğimizi bulalım. 

Sayın Atalay, zatıâliniz içtüzüğü 9 seneden 
beri tatbik edersiniz ve vukufla tatbik edersi
niz. Bana lütfen müzakereler bittiği şu anda, 
şu anda ve zatıâliniz de Başkanlık Divanı üye
si bulunduğu bir zamanda içtüzüğün hangi 
maddesi icabı olarak söz istediğinizi lütfen bil
diriniz, bendeniz şimdi onu bulamıyorum. He
men zatıâlinize söz vereceğim. 

SIRRI ATALAY (Kars) — Başkanlık Di
vanı adına yapılan görüşmelerde eski Genel 
Sekreterin emeklilik işlemi hakkında ileri sü
rülen hususlar ve verilen bilgiler gerçek dışı
dır. Gerçeğe uymıyan kısımlarının kamu oyun
da ve Yüksek Senato huzurunda olduğu gibi 
bilinmesine ihtiyaç vardır. Başkanlık Diva
nının görüşünün bir kısmı ifade edilmiştir. 
Genel Kurulun bunları bilmesinde fayda var
dır, bir taraflı görüş ortaya atılmıştır. 

BAŞKAN — Bunu çok iyi anlıyorum, bu 
fırsatı nasıl verebilirim diye söylüyorum. Be
nim cebimde çek var. Diyorsunuz ki, bana 10 
bin liralık bir çek yazınız. Ama benim karşı
lığım 5 bin liradır, nasıl yazayım size 10 bin 
lira? Bana Tüzükte maddesini gösteriniz, diye 
rica ediyorum. 

SIRRI ATALAY (Kars) — Sayın Başkan, 
muhalefet şerhi veren nasıl konuşma imkânına 
sahip ise öyle olabilir. Ekseriyet görüşüne göre 
Başkanlık Divanının bir oy farkı ile karşısın
da olan görüşün de burada dile getirilmesi lâ
zımdır. Demokrasi demek, iki görüşün hakem 
heyeti önünde ifade edilmesi demektir. (A. 
P. sıralarından gürültüler) (A. P. sıralarından 
«kifayet var» sesleri) 

BAŞKAN — Müsaade edin efendim. 
SIRRI ATALAY (Kars) — Bir taraflı gö

rüş ortaya atılmıştır. Onun karşılığı olan bir 
görüş vardır, onun da ifade edilmesi lâzımdır. 
(Gürültüler) 

BAŞKAN — Müsaade ederseniz, o zaman 
teşrif ediniz, geliniz siz idare ediniz. Biz onun 
yolunu arıyoruz. Eğer beyefendinin söyledik

lerini kabul etmiş olsa idim, biraz evvel söy
lemiş olduğu şeyin de aynı mânaya geldiğini 
bendeniz biliyordum. Ben yol arıyorum. Ben 
de hakikatlerin burada tezahür etmesini isti
yorum. Başkan olarak hiçbir şüphenin, hiç
bir arkadaşımın zihninde ve hattâ efkârı umu-
miyenin zihninde belirmemesini istiyorum. Şim
di benim bulduğum yol şudur Sayın Atalay. 
Sualler iradetmek suretiyle bu durumu tavzih 
edebilirsiniz. 

SIRRI ATALAY (Kars) — Sayın Başkan, 
mesele olduğu gibi bütün safhalariyle... 

BAŞKAN — Bana söyleyiniz, hangi madde 
üzerinde söz vereyim? 

SIRRI ATALAY (Kars) — Tek görüş orta
ya atılmıştır. Bu Başkanlık Divanının görüşü 
değildir. Adalet Partisinin kendi görüşüdür. 
Böyle olunca C. H. P. Grupunun da görüşü 
vardır. (Gürültüler) 

BAŞKAN — Şimdi müsaade edin efendim. 
Sual sormak istiyen başka sayın üye? Buyu
run Sayın Koksal. 

OSMAN KOKSAL (Cumhurbaşkanınca S. 
Ü.) — Ben konuyu aydınlatılması bakımından 
sormuştum. Şimdi anlaşılıyor ki, Başkanlık 
bir salim karar içinde değildir. Birbirini tut-
mıyan bir çelişme içerisinde hareket etmekte
dir. Bunun için de durumun tam mânasiyle 
açıklanmasını sizden ve Sayın ünaldı'dan doğ
ru olarak istiyorum. 

BAŞKANLIK DİVANI ADINA BAŞKAN-
VEKİLİ MEHMET ÜNALDI (Devamla) — 
Açıklanacak bütün hususat açıklanmıştır. Bu
rada başka görüş, karşı görüş diye bir şey mev-
cudolamaz. Çünkü burada müzakere mevzuu 
bir şey yoktur. Ancak, bir sayın üyenin, iki 
sayın üyenin sorduğu hususa resmen verilen 
cevap vardır, bir karar, bir rapor müzakere 
edilmemektedir. Bu itibarla siz izahat istedi
niz, kâfi izahatı verdim. Bunun dışında başka 
izahat istiyorsanız onu da vereyim. 

BAŞKAN — Sayın ünaldı, bir dakika. 
Mecburum bir yol bulmaya. Sayın Atalay ma
atteessüf inanarak bir yol bulmuş değilim. 
Bunu sözlü soru olarak getirdiğiniz takdirde 
enine boyuna görüşebiliriz. Ve yahut da bana 
Tüzük maddesi gösteriniz, hemen tatbik ede
yim. Yalnız mücerret fikir olarak değil, bana 
bu mücerret fikrin müdafaasını kanalize ede-
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cek bir Tüzük maddesi söyleyiniz, hemen tat
bik edeceğim. 

SIRRI ATALAY (Kars) — Bir görüş tek 
taraflı olarak savunulmuştur. Görüş Cumhu
riyet Senatosu Başkanlığı adı altında ifade 
edilmiştir. Bu görüş Başkanlığın görüşü de
ğildir, diyorum. Bunun karşı görüşünü arka
daşlara ifade etmek istiyorum. 

BAŞKAN — Muhterem Atalay, zatıâliniz 
bendenize yardım mı edeceksiniz? 

SIRRI ATALAY (Kars) — Ediyorum. 

BAŞKAN — Yardım etmiyorsunuz. (A. P. 
sıralarından «ne lüzum var» sesleri) Bütün ar
kadaşlarımdan yardım istiane ederim. Ve bu
nu hiçbir zaman küçüklük addetmem. 

SIRRI ATALAY (Kars) — Eğer bu bir ra
por şeklinde getirilmiş olsa idi, Başkanlık Di
vanının ekseriyet görüşü karşısında muhalefet 
şerhi verenin de bir görüşü olacaktı. Bu se
beple söz vermek lâzımdır. 

BAŞKAN — O zaman raporun müzakeresi 
hükümlerini tatbik edecektim, şüphesiz size 
söz verecektim. Ama şimdi bir bütçenin mü
zakeresini tetkik ediyoruz. Bu bütçenin mü
zakeresi tetkik edilirken bir tümü üzerinde ko
nuşulur; iki maddelere geçilir maddeleri üze
rinde görüşülür. Tümü üzerindeki konuşmalar 
yeterlik takriri verilene kadar serbesttir. Ye
terlik takriri verildikten sonra suallere de sâ
ri ve şâmildir. Bunu müteaddit defalar zatıâli
niz de tatbik etmiş bir zatı muhteremsiniz. Şim
di bu bütçe müzakereleri sırasında tümü hak
kındaki görüşmeler bitmiştir. Yeterlik takri
ri verilmiştir, yeterlik takrirleri suallere de 
sâri ve şâmil olarak burada tatbik edilmiştir. 
Şimdi cevaplar veriliyor. Biz bu cevaplar es
nasında demin zatıâlinizin ortaya atmış olduğu 
hakikatler makanizmasını iyi kavrıyabilmek 
için, yeterlik takririni suallere sâri ve şâmil 
tutmadık ve suallerin sorulmasını temin ettik. 
Ancak, bizim yolumuz bu hudutlarla talhdit 
edilmiştir. Bu hudutların dışında bir hududu 
çizmek için, o zaman hukuk mantığının dışı
na çıkmak lâzımgelir. Usul hukukunu inkâr 
edip, tefsiri hukukun içine girmek lâzımgelir. 
Halbuki ben burada, Başkan olarak, şu şekli 
hukukiyi tatbikle mükellefim. O sebepten do
layı arz ediyorum. Size yardım etmek istiyo
rum, hakikatin meydana çıkması için ceht 

sarf ediyorum. Bunun için de yalnız bir yol 
buldum. Sual tarikiyle kendi meselelerinizi 
aydınlatabilirsiniz veyahut da bugünkü müza
kerelerin dışında sırf bu meseleye münhasır ol
mak için Tüzük hükümlerinin zatıâlinize bah
şetmiş olduğu hakları kullanırsınız. Evet efen
dim. 

SIRRI ATALAY (Kars) — içtüzük madde
si dediniz, içtüzüğü hazırlıyanlar bir gün ta
mamen keyfî bir şekilde bir genel sekreteri 
emekliye ayıracak ve Cumhuriyet Senatosu büt
çesi görüşüldüğü sırada emekliliğin nedenleri 
sorulacağı vakit, Başkanlık Divanı adına tama
men işlemi yapanlar çıkıp meseleyi bir hakem 
kurulunun önünde tek taraflı anlatacaklar, 
haklı görüş, kendini savunmak istiyen görüş 
ifade edilmiyecek. içtüzük maddesinde yeri 
olmasa bile, makul düşünme prensibi vardır. 
Mesele tek taraflı olarak Başkanlık Divanınca 
buraya getirilmiştir. Başkanlık Divanı adına 
ortaya konulan mesele hukukî mesnetlerden 
malhrum bir görüştür, müsaade ederseniz bun
ları ifade etmek istiyorum. (A. P. sıralarından 
gürültüler) 

İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Sa
yın Başkan oradan ayaktan devamlı olarak ko
nuşuluyor, buradan iki Mşi müdahale etti di
ye, tüzük hükmü gösterip söz almadan konuşma 
imkânı var mı diyorsunuz? 

BAŞKAN — Buyurunuz efendiler, madem 
cevaplandı, buyurunuz. (Gürültüler) Sayın Ege 
bir hukukî meseleyi münakaşa ediyoruz. 

İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — De
vamlı ayakta konuşmaya hakkı var mı? 

BAŞKAN — Ayakta konuşuyorlar, söz ala
rak konuşmuş bulunuyorlar. 

M. NURİ ADEMOĞLU (Adana) — O olduğu 
yerden konuşuyor mütemadiyen. Mütemadiyen 
•mal sorduruyorsunuz. 

BAŞKAN — Sordururum. 
M. NURİ ADEMOĞLU (Adana) — O olduğu 

yerden konuşacak mı Onu dinliyecek misiniz? 
BAŞKAN — Bakın Sayın Ademoğlu otur

duğunuz yerden sizi de dinliyorum. 
SIRRI ATALAY (Kars) — Ben. O, deği

lim, Sırrı Atalay'ım. 
M. NURİ ADEMOĞLU (Adana) — O, siz

siniz. 
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SIRRI AT AL AY (Kars) — Siz, O'nun o'su
sunuz. 

M. NURİ ADEMOĞLU (Adana) — Siz 
O'nun kanadı olamazsınız. 

BAŞKAN —Sayın Ademoğlu, nasafete uy
madığımız takdirde âdil olamayız. Burada bü
tün sözleriniz zapta geçmektedir. Birbirinize 
haşin konuşmakla hakikati bulamayız. Lütfen 
Tüzüğe uygun olmak üzere ayağa kalkıp konu
şunuz. 

M. NURİ ADEMOĞLU (Adana) — Söz alı
nıp konuşulabiliyor. 

BAŞKAN — Ayağa kalkmadığınız takdirde 
dinlemiyorum, Sayın Ademoğlu. 

NURİ ÂDEMOĞLU (Adana) — Söz alma
dan dinlemiyorsunuz. Demek ki, ayağa kalktı
ğım takdirde istediğim şekilde konuşabilirim. 
Bu sözlerinizden o anlaşılıyor. 

BAŞKAN — Siz çok tefsiri bir mantık kul
lanıyorsunuz. 

NURİ ÂDEMOĞLU (Adana) — Müsaade 
almadan konuşulamaz. Tüzüğe uymadan konu
şulamaz. Bu kürsüde ilk defa konuşmadım. 

BAŞKAN — Sayın Atalay, bir kere vazu ka
nun hatadan münezzehtir. Bu kaide kaziyei 
muhkemedir. Onu bellemenizi rica ederim. 

2. Bir şeyin, meselenin karşılığını kanunda 
bulmadığımız ta,kdirde örf âdetle vazu kanun 
olsaydık ne şekilde hareket etmemiz lâzımgel-
diği hususunu da nazarı itibara almak suretiyle 
bir karar ısdarına da gitmenin lüzumlu olduğuna 
kaani bulunan bir arkadaşınızım. Ama usul hu
kukunu tatbik ederken, sizin bu kaidelerinizden 
istifade edemiyeceğimi ifade etmek isterim. Eğer 
sual soruyorsanız müsaade ediyorum. Aksi tak
dirde bu münakaşayı kesmiş bulunuyorum, efen
dim. 

SIRRI ATALAY (Kars) — Teşekkür ede
rim. Seviye kendi kendini mahkûm etmiştir. 
Sizi değil. 

BAŞKAN — Evet efendim, böyledir. Buyu
run Sayın Tekin. 

BAŞKANLIK DİVANI ADINA İDARE 
ÂMİRİ AKİF TEKİN (Antalya) — Sayın Baş
kan, sayın senatörler; Sayın ünaldı'nın izahatı 
dışında kalan bâzı teknik hususlara Cumhuri
yet Senatosu Divanı adına arzı cevap etmek için 
huzurunuza çıkmış bulunuyorum. 

Sayın senatörler; Senatonun müstakil büt

çesi vardır. Bu bütçe 15 055 789 liradır. Bu 
bütçeden 14 kadrolu memurumuz 127 (D) cetveli 
müstahdemimiz ve memurumuz para almaktadır. 
(E) cetveli müessesesi ve kontratlı bir memuru
muz yoktur. Bu bakımdan, Cumhuriyet Sena
tosunun kadro kanunu çıkmadığı için, kadrolu 
memuru bulunmamaktadır. Memur israfı, müs
tahdem israfı tâbirinin dışında bulunmaktadır 
Cumhuriyet Senatosu. 

Sayın arkadaşlarım, israf denince evvelâ faz
la müstahdem kullanmak, daha sonra da gider
lerin kısılması mevzuubahistir. Müstahdemi ve 
memurları beyle hülâsa ettikten sonra bâzı is
raflar var mıdır, yok mudur onu izah edeceğim. 

Sayın arkadaşlarım; Divan üyelerimiz ve ida
re Âmirlerimiz bütçenin sarfını kontrol etmek
tedirler. Bizde, sayın üyelerin kullandığı kırta-
si malzeme dışında, her hangi bir surette Di
van üyelerinin tasvibettiği bir sarfiyat bulun
mamaktadır. Şöyle izah etmek istiyorum. Bâzı 
saym üyeler ve hattâ Divan üyesi arkadaşımızın 
biri israftan bahsetmiştir. Evvelâ israfa, tasar
rufa o sayın üyenin kendisinin riayet etmesini 
de burada açıklamak isterim. (A. P. sıraların
dan açıkla, açıkla sesleri) Bunun dışında sayın 
üyelerimiz ve Divan üyelerimiz her hangi bir 
sarfiyatta ve keyfî, Divanı keyfine kullanır şek
linde hareket etmemektedir. 

Bizde hademeler 300 lira maaşla girmekte, 
âzami limiti 800 lirada nihayet bulmaktadır. 
Terfileri, her üç senede, Memurin Kanununa gö
re yapılmaktadır. Henüz 800 lira alan bir ha
dememiz de yoktur. Başbakanlıkta ve Riyaseti-
cumhurda iki tane böyle hademe mevcuttur. Bi
zim kadromuzda değildir. Yani bakanlıklarda 
dahi 800 lira alan bir hademe mevcut değildir. 

Bizim Divan arkadaşlarımızı vazifeye getirip 
götürmekte kullandığımız araçlarımız vardır. 
iki tane hizmet otosu vardır. 12 Divan üyesine 
hizmet etmektedir. Bu 12 kişiyi vazifeye geti
rip, götürmekteki çekilen müşkülâtı sizin tak
dirlerinize arz ediyorum. Şahsan birçok Divan 
üyeleri bundan, istifade etmemektedir. Şahsan 
birisi de ben bulunmaktayım. Diğerleri, arka
daşlarımız mümkün mertebe istifade etmeye ça
lışmaktadır. Her hangi bir sunstimâl, belediye 
sınırları dışı bir hizmette kullanmak mevzuuba-
his de değildir. Bunları sizlerin malûmatınıza 
arz etmek için söylüyorum. Bilgileriniz olsun 
diye söylüyorum. Bu şoförlerin aldığı iki ücret 
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vardır. Maaşlarını alırlar. Senede bir defa ik
ramiye maaş alırlar, fazla mesai ücreti alırlar. 

Sayın arkadaşlarım, Sayın Divan Üyemiz 
tenkidleri yaparken, bu maaşların birisinin faz
la olduğunu burada zikretmiştir. Halbuki ken
disi Divandadır. Karar verilmiştir. Biz iki 
arkadaş muhalefet etmemize rağmen onların ka
rarı ile bu maaş verilmektedir. Onu burada da 
açıklamayı zaruri görmekteyim. 

Biz de Senatoda müşterek hizmetlerin hiçbi
risine bütçeden para ayrılmamakta, Meclis 
bakmaktadır. Bunlarda şunlardır: Terzi, ça
maşırcı, berber, kundura boyacısı, lokanta, bü
feler memurları Meclise aittir. Odalar Meclise 
aittir. İdareleri Meclise aittir. Biz sizlerin şi
kâyetlerinizi kendi gördüklerimizi Meclise ak
settirmek suretiyle, buraları sizlerin hizmetine 
sunmaktayız. Bundan ileri bir tasarrufumuz 
bulunmamaktadır. 

Diğer müşterek hizmetler vardır. Muhasebe, 
levazım, Zâtişleri, işletme Müdürlüğü, Matbaa, 
Kütüphane, Emniyet Amirliği, Bahçeler Mü
dürlüğü, Muhafız Taburu, Millî Saraylar, Tu
tanak Müdürlüğü gibi. Bunlar tamamen Meclise 
ait müdürlükler ve memuriyetlerdir. Bizim işle
rimizi de bizim arzularımıza göre Divanı gör
mektedirler, bizim tasarrufumuz dışındadır. 

Sayın arkadaşlarım, ziyaretçilerin her tarafı 
işgal etmesinden sayın üyeler şikâyette bulun
dular. Bunda haklıdırlar,. Biz talimat yaptık. 
Mikrofonlarla daima çağrıda bulunuyoruz. Em
niyet mensuplarına tenbih etmişizdir. Kendi
miz de az çok çalışırız. Fakat sayın üyeler bize 
yardım etmediği müddetçe ne lokantada, ne ko
ridorlarda, ne kapı önlerinde bunu azaltmaya im
kân yoktur. Ve bilhassa bu sene seçim senesi-
dir. Bu daha da çoğalacaktır. Çok müşkülât
larla da karşılaşmak durumuna düşeceğiz. Bun
da sayın üyelerin bize yardımcı olmaları lâzım 
gelmektedir. Divanda mütaaddit defalar konu
şulur, fakat üyeler yanında getirdiklerin bu 
misafirlerine karşı hiç birimiz bir şey söy-
liyememek durumundayız. Bundan mütevellit 
de koridorlar kalabalık olmaktadır. 

Telefon hücreleri azdır. Bunları da sayın 
üyeler misafirleriyle işgal edince, hakikaten gi
rilmez haldedir. Biz daima geçerken, gelirksn 
bunları dikkatle talkibediyoruz. Sayın üyenin 
yanından o adamın arzusu söylenirken ayırma-
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ya da imkân yoktur. Bu bakımdan da telefon 
hücreleri hakikaten girilmez haldedir. Bunda 
da üyelerin bize yardımcı olmaları şarttır 

Sayın Alihocagil, telefon için bir sual sor
dular. Onu açıklamak mecburiyetini burada his
sediyorum. Efendim, Divanda telefonlar var
dır. Dış telefon halindedir; hem şehirlerarası, 
hem şehirler içi konuşabilir. Grupların telefo
nu vardır. Hem şehirlerarası, hem şehiriçi ko
nuşabilir. Sayın Alihocagil, Divanda yeni ge
len arkadaşları tenzih ederim. Bir ben ödemi-
şimdir şu güne kadar maikbuzla, diğerleri öden
memiş durumdadır. Gruplardan yalnız A. P. 
ödemiş durumdadır, diğer gruplar bugüne ka
dar malûmatımıza göre telefon paralarını öde
memiş durumdadır. 

EKREM ÖZDEN (İstanbul) — Ödem, öde
riz biz de. 

BAŞKANLIK DİVANI ADINA İDARE 
ÂMÎRÎ AKİF TEKİN (Devamla) — Efendim, 
ben şu âna kadarki bilgileri arz ediyorum, def
ter yanımda efendim. 

EKREM ÖZDEN (İstanbul) — Bizim def
terler de yukarıda. 

BAŞKANLIK DİVANI ADINA İDARE 
ÂMİRİ AKİF TEKİN (Devamla) — Bu tele
fon ücretleri durumu budur. İdare Âmirleri 
ödenmesi için tezkerelerini muntazaman yaz
maktadır. Daha bugüne kadar mahsup mak
buzları gelmemiştir. İnşallah gelir o zaman da 
size arz ederiz. 

Sayın arkadaşlarım, divan üyeleriniz o ka
dar dikkatlidir ki, kendilerine tahsis edilen pa
lanın dışında her hangi bir tasarrufları yok
tur. Ezcümle İdare Âmiri olduğumuz güne ka
dar - bunları açıklamak mecburiyetini hisset
tiğim için açıklıyorum efendim - Divanda içi
len çay, şeker, sigara ve meşrubat paraları da 
öteberi faslından levazımdan ödenmekte idi. 
Geçer geçmez bu fasla girmediğini söyledik. 
Bunlar ödenmemelidir, herkes kendisi ödesin, 
dedik. Bugün bunu tatbik etmekteyiz ve şu gü
ne kadar da herkes kendisi ödemektedir. Bunu 
da burada bilgilerinize sunmak istiyorum. 

Sayın arkadaşlarım, Senato'nun Başkan ara
bası var. Başkan arabasının 1962 de alındığı şu 
güne kadar kullanıldığı malumunuzdur. Baş
kan arabası beş seneden sonra başka hizmete 
devredilebilir. Ben 19,5 sene Zırhlı Birlik Su-
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baylığı yaptım. Otonun bu seneüri tamir masra
fı dokuz bin liradır. Her sene tamir açıldıktan 
sonra birkaç bin lira tamir görecektir. Bu se
ne motoru rektefiye edilir, yeni sene vites ku
tusu değişir, öbür sene diferansiyeli, öbür se
ne direksiyon takımı. Yani parasını yer. Bu 
oto buradan alınır' da Maliyece daha ehven 
vazifeli bir yerde kullanılırsa memlekete daha 
çok faydalı olur. Bu yönden Cumhuriyet Se
natosu otosunun yenilenmesi hazineye kârdır, 
ziyan değildir. Bunu da burada açıklamak is
terim. 

Sayın arkadaşlarım, bizde memurların ve 
müstahdemlerin ayırdedilip edilmemesi, sayın 
üyelere hürmet edip etmemeleri bahis konusu 
olmuştur. Sayın üyeler haklıdır, Divanda görü
şülmüştür. Ancak, bizim Senato'nun şu gördü
ğünüz salon hizmetlisinden başka bir tane de 
burada yönetim memurumuz vardır, üç kişi
dir. Gerisi (E) bloku dediğimiz binada çalışır. 
Biz bunların ayırdedilmesi için Divanca bir 
karara vardık. Memurlar için bir plaket tesbit 
ettik. Bunda ismi yazılıdır. Cumhuriyet Sena
tosu memuru olduğu da yazılıdır. İkincisi; müs
tahdemler içindir. Beyazdır, koyu elbiselidir. 
Beyaz iyi görünür diye onlara da bunu tesbit 
etmişizdir. İsmi ve Cumhuriyet Senatosu müs
tahdemi olduğu yazılıdır. Bu şekilde memur ve 
müstahdemlerimizin ayırdedilmesi kararını ver
mişizdir. Bu karar yakında tatbik edilecek
tir. Bunun haricinde bir memurumuz ve müs
tahdemimiz bulunmamaktadır. 

16 bayan memurumuz vardır, çalışırken ön
lük giymelerini öngörmüşüzdür. Onlara vazife
de giyecekleri önlükler diktirilmektedir ve bu 
şekilde onların vazifede daha derli toplu olma
ları temin edilmiş bulunmaktadır. 

Sayın arkadaşlarım, bir arkadaşımızın su
ali oldu. Bir seçim bölgesine bir arkadaşımız 
harcırah alara]k törene gitmiş midir, dendi. Bu 
o şekilde değildir ve şu şekilde bir hâdise var
dır : 30 Ağustos Zafer Bayramına Meclis tatil 
olduğu için, tatile girmeden evvel Senato Di
van karan ile o memleketin senatörü olan arka
daşa valilik vasıtasiyle divan kararı tebliğ 
edilmek suretiyle o törene katılması yazılmıştır. 
O arkadaşımız 30 Ağustos Zafer Bayramı töre
nine katılmıştır. Ve katıldığı da bize tevsik edil
miştir. Hâdise budur. Bunun dışında arzu eder

seniz ismini söylerim, bilmiyorum mümkün mü
dür. Efendim bizim bir İçtüzüğümüz var. Cum
huriyet Senatosunu temsilen iki kişinin bu töre
ne gitmesi talimat icabıdır. Yani biz kendiliği
mizden Valinin isteği üzerine karar vermiş de
ğiliz. Buna iki kişi gidecektir. Bu iki kişi ta
limatımızda vardır. Volinin arzusu üzerine veya 
bizini arzumuz üzerine değildir. Törenler tali
matına göre Zafer Bayramı törenine Cumhuri
yet Senatosundan iki kişinin iştirak edeceği yazı
lıdır. Bu yazı esasına göre tefrik edilmiştir ve 
Divan Kararıncadır. Bu arkadaşımız Ahmet Ka-
rayiğit'tir. Sayın Ahmet Karayiğit Afyon Sena
törü memur edilmiştir. Arzu edildiği için açık
lanmasında mahzur görmedim. Ve bu bir günlük 
orada kalış harcırahını da almıştır. 

Sayın arkadaşlarımız; bunun dışında, Parti
lerden gelip de Cumhuriyet Senatosundan harcı
rah istiyen arkadaşlarımız da vardır. Ama bun
lar muamelenin bâzı anlaşılmamış taraflarıdır. 
Biz bunları tabiî kanun çerçevesi içinde hallet
miş ve arkadaşlarımızı tatmin etmiş bulunmak
tayız. 

Sayın Başkanın oturdukları konuta temas 
edildi. Bu konut Maliye Bakanlığının kararı ile 
Cumhuriyet Senatosuna maledilmiş bir konuttur. 
İçtüzüğün 178 nci maddesine göredir, Sayın Baş
kan burada oturmaktadır. İçinin badana, sıva 
ve mefruşatı Senatoca elden geçirilmiştir. Ha
kikaten içindeki mefruşat büyük Atatürk za
manından kalmadır. Hattâ portmantosunun 
çengelleri kopuktur girişte. Koltukları kirli, 
eski, sökük ve pamukları dışarı çıkmış vaziyet
tedir. Bu bakımdan kurtarmak ve orayı mefru-
şatlandırmak bakımındandır. Bütün arkadaşlar 
gider o mefruşatı görebilirler. 

Cumhuriyet Senatosunda bir rozet meselesi 
vardır. Müşterek Divan bu rozeti görüşmüştür. 
Sayın Nurettin Ok Başkanlığında bir heyet se
çilmiştir. O heyet bunu müsabaka ile tesbit et
me durumundadır. Ancak Cumhuriyet Senatosu 
memurlar sendikası kendileri toplanarak bir ro
zet tesbit etmişler, bu rozeti kendileri taikmak 
için teşebbüs ettiler. Bize intikal etti. Biz di
vanca bunu takmamalarını, bizim hem memurlar 
için, hem sayın üyeler için rozet tesbit etmekte 
olduğumuz bildirildi. Ve o rozetler menedilmiş 
durumdadır. Kendi rozetimiz de tesbit ettirilin
ce yaptırılıp sayın üyelere dağıtılacaktır. Şim
diki rozet durumunun içyüzü de budur. 
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Sayın arkadaşlarım, doktorluk meselesini de 
biraz izaha çalışacağım. Bizim kadromuzda, bir 
doktor vardır ve alınmıştır. Bir diplomalı Sağ
lık memurumuz vardır, çalışmaktadır. 

Şimdi tedavi işlemleri nasıl yürüyor, onu 
izah edeceğim. Sayın üye doktora müracaat 
eder. Doktor reçete yazar. Bu reçete idare âmi
rine gelir. Zatişleri Müdürü «Cumhudiyet Sena
tosu sayın üyesidir* der. Biz de bizim sayın üye
mizdir, yabancı değildir diye imza ederiz. Bu ec
zaneye gider. Eczacı bunu yapar, kendinde alı-
koyar bir fatura ekler. Fatura bize gelir. Zatiş
leri müdürü yine işlem yapar bu bizim üyemiz-
dir diye, biz de bizim üyemizdir diye imza ede
riz, muhasebeye gider para çıkar. Şimdi sizin 
ilâç alma durumunuz budur. Bu durumda, fazla 
miktarda ilâç almış her hangi bir şahsınız yok
tur. Ancak ikinci bir tedavi usulü vardır. Sayın 
üye doktora çıkar, doktor hastahaneye havale 
eder, hastahanede 15-20 gün, bir ay yatar has-
tahaneden fatura gelir. Yine biz bu bizim sayın 
üyemizdir diye tasdik ederiz. Fakat bu fatura 
iki bin lira olur, üç bin lira olur, bin bsşyüz lira 
olur; bu, bizim iktidarımız dışındadır. Bunun 
parasını da muhasebe öder. Bunun dışında hiçbir 
sayın üyemizin her hangi bir şekilde fahiş mik
tarda ilâç alarak para sarfettiği bizce malum de
ğildir. Bunu da malûmatlarınıza arz ederim. 

Sayın arkadaşlarım, bâzı diğer sorulara Sa
yın Ünaldı cevap vermiş bulundular. Ben eğer 
başka sualleriniz yoksa izah edilecek başka bir 
durum da arzu etmiyorsanız huzurlarınızdan 
ayrılmak istiyorum. 

HAYDAR TUNÇKANAT (Tabiî üye) — 
Benim sorum cevaplandırılmadı. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Seyhan. 
NECİP SEYHAN (Hakkâri) — Sayın Baş

kan, ben konuşmanın başından beri maalesef bu
rada bulunamadım. Sayın Akif Tekin, ben salo
na girdiğim zaman şöyle bir cümle kullandı: 
Divan üyelerinin odasından yapılan şehirler 
arası telefon konuşmalarının parasını ben ver
dim, dedi. Benim de 4 sene İdare Amirliğim 
var Sayın Başkan. Bana gelen faturaların hep
sini ödedim. Bu bakımdan tavzihini rica ediyo
rum. 

BAŞKANLIK DİVANÎ ADINA İDARE 
ÂMİRİ AKİF TEKİN (Devamla) — Efendim, 
özür dilerim, tabiî ayrılanlar ödedi, ayrıldı. Yeni 

gelenlere de yeni tahakkuk ediyor. Bunun hari
cinde ödemiyenler var, dedim, Sayın Seyhan. 
Sizin de burdadır defter, ödemişsinizdir. Yani 
ödediniz sjze aynen, tavzih ederim. 

BAŞKAN — Sayın Tunçkanat, buyurun 
efendim. 

HAYDAR TUNÇKANAT (Tabiî Üye) — 
Benim sorum cevaplandırılmadı Sayın Başka
nım. 

BAŞKANLIK DİVANI ADINA İDARE 
ÂMİRİ AKİF TEKİN (Devamla) — Efendim, 
Sayın Tunçkanat'm sualine ben muttali deği
lim ve anlıyamadım. Divandan da böyle bir 
şey geçmemiş. Eğer bir daha tekrar ederlerse 
hatırlıyabildiğim kadar söylemeye çalışırım. 

HAYDAR TUNÇKANAT (Tabiî Üye) — 
Efendim, özel yüksek okullarda araştırma yap
mak üzere bir komisyon teşkil edildi Senatoca. 
Bu komisyon evvelâ izmir'de, Ankara'da, İs
tanbul'da tetkikler yaptı, raporunu hazırla
mak için. Bu komisyon üyelerinden bir Sayın 
Senatör izmir'deki toplantılara katılmadığı 
halde harcırah almış mıdır? Ayrıca yine aynı 
senatör istanbul'da bir veya iki gün komisyon
da bulunduktan sonra, iki hafta süren komis
yon mesaisine katılmadığı halde Ankara - İs
tanbul arasında her gün tayyare ile gidip gel
miş gibi gösterilerek harcırah almış mıdır? 

BAŞKANLIK DİVANI ADINA İDARE 
ÂMİRİ AKİF TEKİN (Devamla) — Evet, te
şekkür ederim. Bu mevzuda hiçbir bilgim yok
tur. Komisyon Başkanı ile Sayın Başkanlık 
arasındaki yazışmadır. Eğer Komisyon Başka
nı gitmiştir şeklinde tezkerelerle bildirdiyse 
Başkanlığa o tezkere üzerinde para da almış 
olabilir. Fakat malûmatım haricindedir. Arz 
ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Te
kin. Yüce Millet Meclisi namına vâki tenkidle
ri cevaplandırmak üzere Sayın Arar buyuru
nuz. 

MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIK DİVANI 
ADINA İSMAİL ARAR (Kocaeli Milletvekili) 
— Sayın Başkan, Cumhuriyet Senatosunun sa
yın üyeleri; Cumhuriyet Senatosunun ve Millet 
Meclisinin 1969 yılı Bütçesi üzerinde yapılan 
tenkidleri dikkatle dinledik. Bunlardan Millet 
Meclisini Heyeti Umumiyesiyle veya Başkaniyle, 
Başkanlık Divaniyle ilgili olanları cevaplan
dırmak üzere huzurunuza gelmiş bulunuyorum. 
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Her şeyden önce Sayın senatörlerin, gerek 
Cumhuriyet Senatosunu, gerek Millet Meclisi
ni bugünkü durumlarından daha ileriye ve 
daha mükemmele götürmek için iyi niyetle 
yapmış oldukları yapıcı ve olumlu tenkidler-
den dolayı kendilerine arzı şükran ederim. 

Bendeniz cevaplarımı kahve ve çay parası
nın biraz daha üstünde daha önemli meselelere 
inhisar ettirerek arz etmek istiyorum. 

Bir sayın senatör, Millet Meclisinde öte
den beri Cumhuriyet Senatosunu vesayet al
tına almak arzusunun hâkim bulunduğunu ifa
de ettiler. Muhterem arkadaşlarım, yanılmı
yorsam bu tür tenkidler ya da endişeler he
men hemen her sene Meclis ve Senato bütçesi 
görüşülürken ileri sürülmektedir. Ancak mü
şahedemiz odur ki bu tenkidlerin yanısıra hiç
bir müşahhas örnek gösterilmemektedir. 

SADIK ARTUKMAÇ (Yozgat) — Zabıtlar
da var. 

MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIK DİVANI 
ADINA BAŞKANVEKİLİ İSMAİL ARAR 
(Devamla) — Gösterilmemektedir. Çünkü böy
le bir şey varit değildir ve mevcut değildir. 
Bizim müşahedemize ve tesbitimize göre gerek 
Cumhuriyet Senatosu, gerekse Millet Meclisi 
Anayasanın kendilerine tanımış olduğu hakla
rı ve yetkileri kudretle ve eşit şartlar içinde 
istimal etmektedirler. Bunun dışındaki endişe
lere yer yoktur ve mahal yoktur. 

Cumhuriyet Senatosu teşkilât kanununun 
uzun süredir Millet Meclisi gündeminde bekle
diği halde Millet Meclisi teşkilât kanununun 
henüz hazırlanmamış olması dolayısiyle Mecli
se çıkarılmadığı hususundaki tenkid de ger
çeklere uymamaktadır. Bugün Millet Meclisi 
gündeminde görüşülme sırasını bekliyen lâa-
kal 30 - 40 kanun tasarı veya teklifi vardır. 
Bunları Meclise sevk eden komisyonların rapo
runda bu tasarı ve tekliflerin öncelik ve ive
dilikle görüşülmesi isteği yer almış bulunmak
tadır. Ama buna rağmen bu tasarı ve teklifle
rin görüşülmesine sıra gelmemektedir. Millet 
Meclisi Genel Kurulunun öncelikle görüşülme
si kararını aldığı tasarı ve teklifler dahi mü
teaddittir. 

Muhterem arkadaşlarım, Millet Meclisi gün
deminde yer almış olan işlerin görüşülme sıra
sını Meclis Başkanının Başkanlığı altında Hü

kümet temsilcisinin de katıldığı ve bütün par
ti gruplarının temsil edildiği bir kurul tesibit 
etmektedir. Bu kurulda arz ettiğim gibi, her 
partinin temsilcisi vardır. Bizim için bütün ka
nunlar müstaceldir, biran evvel çıkması iktiza 
etmektedir. Bunun dışında Cumhuriyet Sena
tosu teşkilât kanununa karşı bilerek yapılmış. 
bir gecikme, bir geciktirme davranışı içinde 
bulunmadığımızdan emin olmanızı istirham ede
rim. * 

Meclis Başkanının görüşmeleri takibetme-
mesi tenkid konusu olmuştur. Bu tenkidi ya
pan sayın senatör arkadaşımız, tenkidlerini 
daha ileri götürerek, Meclis Başkanının sade
ce protokol icaplarını yerine getirdiğini ve dış 
gezilere rağbet ettiğini, bu itibarla artık sade
ce hayalimizde yaşıyan bir Meclis Başkanı ha
line geldiğini söylemiştir. 

Muhterem arkadaşlarım, Mület Meclisi büt
çesi, Cumhuriyet Senatosunda görüşülürken 
Millet Meclisi Başkanının burada bulunması, 
Cumhuriyet Senatosu bütçesi Millet Meclisin
de görüşülürken Cumhuriyet Senatosu Başka
nının da Millet Meclisi Genel Kurulunda bu
lunması bugüne kadar gelenek haline gelmiş 
bir husus değildir. Bir toplantıda hazır bulun
mak veya bulunmamak o konuya karşı ilginin 
veya ilgisizliğin bir nişanesi olarak alınamaz. 
Eğer Millet Meclisi Başkanı burada yapılan 
tenkidlerden haklı ve yerinde olanları yerine 
getirmezse o zaman ilgisizliğine hükmedilebi
lir. Ama sadece burada bulunmadı diye Meclis 
Bütçesine ve ona yöneltilen tenkidlere karşı 
ilgisiz kaldığı söylenemez. Kaldı M, Meclis 
Başkanını ve Meclis Başkanlık Divanını tem-
silen bir Başkanvekili ve bir idare Âmiri ar
kadaşınız görüşmelerin başından beri burada 
bulunmaktaydı. 

Dış geziler meselesine gelince; muhterem 
arkadaşlar, dış geziler Meclis Başkanının, ya 
da Senato Başkanının kendi özel arzulariyle 
gerçekleşen hususlar değildir. Bunlar Türkiye 
Büyük Millet Meclisinin yabancı parlâmento
larla ilişkileri çerçevesinde karşılıklı davetler
le ve bu davetlerinin Yüce Genel Kurullarca 
kabulüyle gerçekleşen hususlardır. Siz karar 
veriyorsunuz bir Parlâmento Heyetinin her 
hangi bir yabancı ülkeye gitmesine. Böyle bir 
heyete Cumhuriyet Senatosu Başkanının, ya 
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da Meclis Başkanının Başkanlık etmesi kadar 
tabiî bir hal tasavvur edilemez. 

Meclislere devam meselesi burada acı ten-
kidleri celbetmiştir. Tenkidler geniş ölçüde 
haklıdır. Bendeniz size Meclis Başkanlık Di
vanının evvelce almış olduğu bir kararı arz 
etmekle yetineceğim. Millet Meclisi Başkan
lık Divanı içtüzüğün üyeleri devama zorlıyan 
hükümlerini yetersiz görmüş ve 2 Aralık 1966 
tarihinde 178 sayılı karariyle Meclis birleşim
lerinin mutad günlerde saat 15,00 yerine 14,30 
da başlamasını ve her birleşimin başında ad 
okunmak suretiyle yoklama yapılmasını bu 
yoklamada hazır bulunmıyan üyelerin de mev
cut addedilmemesini kararlaştırmıştır. Bu ka
rar Millet Meclisi Genel Kuruluna sunulduğu 
zaman, başta o tarihte iktidar partisinin grup 
başkanvekili olan bir arkadaşımız ve hemen 
onun arkasından anamuhalefet partisi grupu 
adına söz alan bir arkadaşımız Başkanlık Di
vanının bu kararını acı bir şekilde tenkid et
miş, siz milletvekillerini talebe mi ve kendini
zi de mubassır mı sanıyorsunuz diye bize it
hamda bulunmuş ve bu konuşmaların tesiri 
altındadır ki, Millet Meclisi Başkanlık Divanı
nın bu kararı reddedilmiştir. 

Muhterem arkadaşlarım; aslında Meclisle
re devam daha durumu devamsızlık sorunu 
bizim kanımızca sayın senatörlerin ve millet
vekillerinin başkanlık divanlarına değil, kendi 
kendilerine yöneltmiş oldukları, yani oto kri
tik mahiyetinde bir tenkiddir. Bunun çaresi 
Kristof Kolomp'un yumurtası kadar halli ga
yet kolay bir meseledir. Madem ki, komisyon
lara ve Meclislerin genel kurullarına devam
sızlıktan şikâyet ediyorsunuz. Şu halde lütfe
der devam edersiniz, bu mesele kendiliğinden 
ortadan kalkar. 

Ziyaretçiler meselesi de yine Başkanlık Di
vanlarına yöneltilen acı tenkidlere yol açmış
tır. Arkadaşlarımız haklıdırlar. Meclislerin ko
ridorları, komisyon odaları sadece milletvekil
leri ve senatörlerin girmelerine tahsis edilmiş 
yerler dahi bugün ziyaretçiler tarafından do
lup taşırılmaktadır. Cumhuriyet Senatosu ve 
Millet Meclisinin Başkanlık Divanları müşte
rek toplantılarında ve 9 Ocak 1964 tarihinde 
aldıkları bir kararla Türkiye Büyük Millet 
Meclisi binasına gelecek misafir ve vazifelile-
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rin hareket tarzlarına ilişkin bir yönetmelik 
yapmışlardır. Bu yönetmelik Genel Kurulla
rında sayın senatörlerin ve milletvekillerin bil
gisine sunulmuştur. Ayrıca bastırılarak yine 
sayın üyelerin dolaplarına konulmuştur. Ara
dan 3 sene geçtikten sonra şikayetlerin tevali 
etmesi ve yönetmelikte gerçekten bâzı aksak
lıkların görülmesi üzerine 15 Haziran 1967 ta
rihinde 2 nci bir yönetmelik yapılmış ve biraz 
önce arz ettiğim yollarla sayın üyelerin bilgi
sine ulaştırılmıştır. Ancak görmekteyiz ki, şi
kâyetler ortadan kalkmamış, yine Meclis bina
ları ziyaretçilerle dolup taşmakta devam et
miştir. 

Muhterem arkadaşlarım yapılan yönetme
likleri uygulamak için zahiren Başkanlık Di
vanının elinde mevcut vasıtalar idare Âmirleri, 
sivil veya resmî personel gibi gözükür. Ama 
bunun arkasında ve aslında bu yönetmelikleri 
tatbik edecek olan sayın üyelerin nizamlara 
bağlılık duygusudur. Yapılmış olan bu yönet
meliklere sayın üyeler harfiyen uysalar, ziya
retçilerini Meclise çağırmasalar, milletvekille
rine tahsis edilmiş olan yerlere kadar götürme-
seler veya lokantanın sadece milletvekilleri ve 
senatörlere tahsis edilmiş olduğunu söyliyerek 
onları dıgarda ağırlasalar, bu şikâyetler büyük 
ölçüde kalkacaktır. Elimizde bugün öyle şikâ
yetler vardır ki, Meclis personeli, başta, emni
yet mensupları olmak üzere sırf bu yönetmeliği 
tatbik etmek istediklerinden dolayı bir senatö
rün veya bir milletvekilinin ağır hitaplarına 
mâruz kalmıştır ve bundan dolayı büyük bir 
üzüntü içinde gelerek durumu Başkanlığa ak-
settirmhtir. Demek ki, yapılan yönetmelikleri 
tatbik etmek için vazifelilerden lütfen daha 
fazla bir şey istemeyiniz, ama bunun çaresini 
bu nizamlara hepimizin ferden ferda uymaktan 
baıka bir yolla halledilemiyeceğini de unutmı-
yalım, 

Muhterem arkadaşlarım, Millet Meclisi Büt
çesi veya müşterek hizmetlerle ilgili olarak Mec
listeki personel bolluğu, personelin disiplinsiz 
durumu, terziler, berberler, 8 marangoz, bahçı
vanlar, matbaanın vaktinde tutanakları basa-
maması, millî saraylarla ilgili hususlar, otomo
bil alımı, telefon ücretleri gibi birçok teknik ve 
İdare Âmirlerinin çalışma sahasına giren husus
lar da tenkid mevzuu yapılmış veya sorular tev
cih edilmiştir. Eğer Yüce Heyetiniz tensibeder 
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ve Sayın Başkanlık müsaade ederse, bu husus
lara Millet Meclisi İdare Âmiri Sayın Muslih 
Görentaş, sizleri tatmin edecek açıklık ve taf
silât ile cevap verecektir. Bendeniz saygılarımı 
arz ederim. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Arar. 
Sayın Görentaş buyurunuz efendim. 

MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIK DÎVANI 
ADINA İDARE ÂMİRİ MUSLİH GÖRENTAŞ 
(Van Milletvekili) — Sayın Başkan, sayın se
natörler, Millet Meclisinin 1969 malî yılı büt
çesi üzerindeki teknik hususlara ait kısımlara 
cevaplarımı arz edeceğim. 

Millet Meclisinin 1969 malî yılı bütçesinin 
tanziminde âzami tasarrufa riayet edilmiştir. 
64 519 489 lira olarak huzurunuza gelen bütçe, 
bir evvelki yıla nazaran 5 574 823 lira fazla 
gözükmekte ise de; sebebi, bu sene yapılacak 
olan milletvekilleri seçimi dolayısiyle iki aylık 
ödenek ve yolluk tutarı 4 100 000 lira, 439 000 
lirası da bu seneki terfi farkları, 1 000 000 li
rası da bahçe ve parklar tesisleri için yapılacak 
olan masraflardır, 

Cumhuriyet Senatosunun Teşkilât Kanunu 
mevzuuna Sayın Başkanvekili temas ettiler. Ha
len Millet Meclisi gündemindedir. Bir an evvel 
çıkarılması hususunda Millet Meclisi Başkanlık 
Divanı âzami gayreti sarf edecektir. 

Millet Meclisi Teşkilât Kanunu ile, İçtüzüğü 
bir komisyon tarafından incelenmektedir. Teş
kilât Kanunu Orta - Doğu Âmme İdaresi müte
hassısları tarafından da tetkik edilmiş ve bir 
rapor hazırlanmıştır. Bu rapor üzerinde de in
celemeler yapılmaktadır. 

Memur ve müstahdem bolluğu mevzuunda. 
Bu biraz fazlaca kabarık gösterilmektedir. Ha
len Millet Meclisinde mevcut 215 memur, iki 
tane de sivil savunma uzmanı olmak üzere 217 
memur vardır. Müstahdem olarak 682, İstan
bul'daki Millî Saraylarda çalışan müstahdem 
mevcudu 200; bu suretle memur ve müstahdem 
yekûnu Millî Saraylar dâhil 1 099 dur, Mecli
sin her gün temizlenen sahası 50 000 metrekare
dir, 

Teknik İşler Müdürlüğü mevzuuna bâzı ar
kadaşlar temas ettiler. «Mevcut kadrolara tâ
yin edilmeyip de (E) cetvelinden yevmiyeli 
olarak neden istihdam ediliyor? Realite şu ki, 
Türkiye'de bugün teknik elemanlar ancak yev-
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miye ile istihdam edilebilir. 1967 yılında bugü
ne kadar kadromuzda beş mühendislik kadrosu 
vardır ve bir tanesine tâyin yapma imkânını 
bulamadık. Bizzarur, yevmiyeli olarak, diğer ba
kanlıklarda olduğu gibi, (E) cetvelinden istih
damına yönelmiş bulunuyoruz. 

Memurların terfi mevzuu ile müstahdem 
mevzuu. Memurlar, takdir edersiniz, 231 sayılı 
Teşkilât Kanununa tâbidir. Kadroları ancak 
bu kanunla tesbit edilmiştir. (D) cetveline tabi 
olan memurlar ve müstahdemler ise, Bütçe Ka
nunu ile her sene kadroları için imkân sağlana
biliyor. 

Marangozlar mevzuu. Halen kadromuzda 8 
tane marangoz mevcuttur. 16 milyon lira de
ğerinde mobilya mevcuttur bu binada. Bu mo
bilyanın tamiri, diğer arşivlerdeki rafların ya
pımı, bina içindeki diğer hususların tamiri ta
mamen bu marangozlara yaptırılmaktadır ve 
ancak kifayet etmektedir. 

Bir arkadaşımız çamaşırhanede çalışan bir 
şahsın aynı zamanda okula devam ettiğini söy
lediler. Böyle bir şey mevcut değildir. 

Dış seyahatler mevzuunda da zaten bir ka
nun teklifi Meclisçe kabul edilmiş, halen Yüce 
Heyetinizdedir. Bu kanun çıktığı takdirde grup
larca dış seyahatler mevzuu halledilmiş olacak
tır. 

Zabıtlar Senato Başkanvekilinin de ifade et
tiği gibi, bütçe dolayısiyle matbaa çok mah
mul vaziyette idi, bu bakımdan birkaç gün aksa
mıştır. Şimdi tamamen normal vaziyete girmiş 
ve zamanında zabıtlar çıkmıştır. 

Bahçe mevzuu. Bahçe mevzuu, bizim bütçe
mizin esas yekûnunu kabartan mevzudur, bu
gün için. 400 000 metrekarelik bahçenin 300 000 
metrekaresi yeşil saha, 100 000 metrekaresi yol
lar, oturma tesisleri ve su satıhları tahmini ke
şif bedelidir. Bahçe ile ilgili inşa işleri masra
fı 3,5 milyon lira olarak tahmin edilmiştir. Bit
kisel tanzimle ilgili hususlar için 3,5 milyon lira 
olarak tahmin edilmiştir. Bu projeler, müsabaka 
ile yapılmış, bu sene bir milyon küsur liralık 
kısmını ele almış bulunmaktayız. 

Protokol mevzuu: 
Protokol mevzuu hakikaten senelerden beri 

bizim için mühim bir problem haline gelmiştir. 
Dışişleri Bakanlığınca hazırlanan protokol, ha
kikaten bugünkü Meclis bünyesini dahi nazara 
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almadan hazırlanan bir protokoldür. Hattâ, ge
çen 30 Ağustos Bayramı dolayısiyle Protokol 
Umum Müdürlüğü ile yaptığımız temasda, mil
letvekili ve senatörlerin açıkta kalmamalarını te
min için biletlerin numaralı olarak tanzim edil
mesini istedik. Bize verilen cevapta, «Mevcut 
istiabın üç misli biûet dağıtılmıştır. Bu bakım
dan numaralandırılması imkânsızdır.» Bu ba
kımdan Hariciye Vekâleti ile temas halindeyiz. 
Bu protokol mevzuunu da halletmiş olaca
ğız. 

Tedavi ve ilâç bedelleri masrafı. Bir arka
daşımız temas etti; «Bâzı milletvekili ve sena
törler fazla miktarda iflâç alıyor.» 

Böyle bir şey varit değildir. Bütçe Karma 
Komisyonunda da bir arkadaşımız; «Bir milyon 
lira ilâç bedeli sarf edilmiştir.» diye bir ifa
dede bulundular. 200 000 lira ödeneği bulunan 
bir maddeden bir milyon liranın sarfı elbetteld 
mantıkan kabul edilemez. Bu zaten Muhasebei 
Umumiye Kanununa göre, eşhas zimemine aflı-
nır, bunu sarf etmiye ne Muhasebe Müdürü ce
saret gösterebilir, ne âmiri ita da bunu imza 
edebilir. Böyle bir şey varit değildir. Ancak, 
enfaktüs geçiren bir - iki arkadaş, elbetteki 
çok pahalı ilâçlar kullandığı için, belki 4 - 5 
bin lira kadar bir yekûn teşkil ediyor. En kaba
rık rakam budur, bunu arz etmek isterim. 

Tasarruf bonoları ile, tabanca meselelerine 
temas ettiler. 

Maalesef, mutemedimiz tasarruf bonolarının 
bir kısmını zimmetine geçirmiş ve bordroların 
kaybolduğunu ifade etmiştir. Halen kendisi ce
za evinde mevkuftur. Muhakeme devam ediyor. 
Bu bakımdan muhakemesi devam ettiği için, 
fazla teferruata girme hususunda kendimizi yet
kili bulamıyoruz. 

Tabanca meselesinden dolayı da, polis me
muru arkadaş işten çıkarılmış, iş savcılığa inti
kal etmiştir. Onun da tahkikatı devam ediyor. 

Bütçe Karma Komisyonunda müessif bir hâ
dise olmuştur. Bu hâdise Millet Meclisi Başkan
lığına intikal etmiş, Bütçe Komisyonu Başkanı 
aynı gün, 14 . 1 . 1969 tarihinde Başbakanlığa 
bu hususu intikal ettirmiş ve kendi gruplarına 
da yazı ile bildirmiş, müracaat ettiği takdirde 
idarece tahkikat yapılıp aynca savcılığa intikal 
ettirilecektir. Bu hususu da arz ederim. 

j Kanunların biran evvel neşrinin temini hu
susunda temennide bülunuMu. Bu hususta Baş
kanlık Divanına intikal ettirilecek ve biran ev
vel neşri hususundaki seri muamelenin yapılma
sı temin edilecektir. 

Millî saraylar mevzuuna arkadaşlarımız te
mas ettiler. Millî saraylar hususunda bir kanun 
teklifi vardır. Bunların Eski Eserler ve Müze
ler Umum Müdürlüğüne devri hususunda eski
den beri devam edegelen kanun tasarıları ve 
Eski Eserler ve Müzeler Umum Müdürlüğü ile 
yapılan temaslar neticesinde, bu sarayların, eski 
eserlere devri halinde, restorasyon kısmının ik
mal edilmemesi hususu ileri sürülerek, bunu ken
dilerinin pek esaslı bir şekilde yapamıyacaMa-
rını bizzait ifade etmişlerdir. Bu balkımdan, Dol-
mabahçe Sarayının taş restorasyon kısmı tama
men ikmal edilmiş. Arka duvarlarının sıvaları 
bitmiştir ve teknik elemanların kanaatine göre 
300 sene bu restorasyon neticesinde bu eserler 
muhafaza edilmiş olacaktır. Halen bu sene in-
şaası ve restorasyonu kararlaştırılan Küçük Su 
Kasrına başlanmıştır. Küçjük Su Kasrı, keşif be
deli 755 bin 317 İradır. Beylerbeyi Sarayının 
öncepheleri tamamen ikmal edilmiş, rıhtım kıs
mı bitmiştir. Yalnız bu seneki diğer kısımların 
ikmali için 12 039 lira bir ödenek konmuştur. 
Aynalı Kavak Köşkü restorasyonu için 85 885 
lira konmuştur. Yıldız Şale cephesi boyası 
159 000 lira keşif bedeli ile bu sene restorasyo
nuna başlanacaktır. Beş seneden beri Millî Sa
raylar turistlere ücret mukabili gezdirilmekte
dir. Ve halen senede bir milyona yakın bir ge-
Mr temin edilmektedir. Gümüş Odası tâbir etti
ğimiz Dolmabahçe sarayındaki beş odadaki kıy
metli eşyayı da teşhir etmek için rlhtım kısmı
na tesadüf eden Dolnıaibahçe Sarayında bir bö
lüm inşa edilmiştir. Bu gümüş odasındaki kıy
metli eşyalar da orada teşhir edlecek ve ayrı 
bir seksiyon olarak buradan da ayrı bir ücret 
alınacaktır. Kanaatimce iyi idare edilecek otur
sa, sadece Doknabaihçe Sarayından senede 2,5 - 3 
milyon lira gelir temin edilebilecektir. Not al
dığım hususlar bunlardır. Cevaplandırmadığım 
kısımlar varsa lütfetsinler arz edeyim. 

BAŞKAN — Sayın Görentaş çok teşekkür 
ederim, iki sual vâridolacaktır. Müsaade eder
seniz ayrılmayınız. Buyurun Saym Özgüneş. 

MEHMET ÖZGÜNEŞ (Tabiî Üye) — Efen-
I dim, birinci sorumu cevaplandırdılar. îkinci su-
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alim vardır. Onun için müsaade ederseniz ikin- I 
ciisini arz edeyim. Dediler ki, Sarayları icraya 
devretmek için bir kanun teklifi vardır. Bunu 
duyduğumuza çok memnun olduk. Ancak bir 
noktayı merak ediyorum. Selimiye gibi, Sultan 
Ahmet gaibi, Süleymaniye gibi, Ayasofya gibi 
şaheserler icraya emanet edilirken, birkaç tane 
sarayın Yasama Organı emrinde bulunmasının 
bugüne kadar sebebi nedir? 

MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIK DİVANI | 
ADINA İDARE ÂMİRİ MUSLİHİTTİN GÖ- [ 
RENTAŞ (Van Milletvekili) — Efendim sebep 
şu; Ayasofya tamamen, malûmunuz, taş inşaat
tır. Dolmaıbahçe Sarayı, Şale Köşkü, Beylerbeyi 
ahşaptır. Bunların muhafazası muhakkak ki da
ha güçtür, ikincisi Eski Eserler ve Müzeler 
Umum Müdürlüğü tahsisat bakımından bundan 
kaçınmaktadır. Millet Meclisi olarak, elbette M 
tahsisatı daha kolaylıkla temin etmek imkânı 
hâsıl oluyor. Kurulan bir teşkilât vardır. Mese
lâ Topkapı Sarayı senelerden beri birtek harem 
dairesini ikmal edememiştir ki gayet ufak bir 
kısımdır. Senede âzami 100 - 150 bin lira sarf 
ediyor. Halbuki biran evvel ikmal edilmesi lâ
zım. Meselâ Beylerbeyi Sarayının rıhtımı iki 
sene evvel ele alınmamış olsa idi, ön cephedeki 
iki bina ile Beylerbeyi Sarayının ön cephesi 
tamamen yıkılmış olacaktı. Çünkü akıntı oldu
ğu için boğazda tamamen rıhtımın altı oyulmuş 
ve çökmek üzere idi. Bu bakımlardan tahmin 
ediyorum, bugüne kadar bekletilmiş. Elbet bit
tikten sonra ilgili yerlere, hattâ daha başka bir 
teşkilât kurulup ona devri dahi düşünülmekte-
dir. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Artukmaç. 

SADIK ARTUKMAÇ (Yozgat) — Sayın 
Başkan, daimî mahiyet arz eden bir görevde va
zife! bulunan şahsa (E) cetveline göre yevmi
ye verilmesinin 3656 sayılı Kanuna aykırı düş
tüğünü ifade etmiştim. Sayın sözcü, bu konuya 
temas etmediler. Kanaatim yine odur ki, 3656 
sayılı Kanuna aykırı bir durum vardır. Bu hu- ! 
hususta ne buyuruyorlar. Birinci sorum bu. 

ikincisi; sayın sözcü, kadro rakamlarını bâzı 
arkadaşlarımız kabartarak ifade ettiler, gerçek 
şudur, 600 falan dediler. Acaba bütçede yazılı 
olan kadro rakamları gerçek midir, değil midir? 
Bendeniz bu rakamları tamamen birer birer sa
yarak bütçeden tesbit etmiştim. Ya bütçe yan

lıştır, ya ifade yanlıştır. Bunun da tavzihini 
rica ediyorum. 

BAŞKAN — Buyurunuz Sayın Görentag. 
MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIK DİVANI 

ADINA İDARE ÂMİRİ MUSLİHİTTİN GÖ-
RENTAŞ (Devamla) — Efendimi, Teknik işler 
Müdürlüğü kadrosu, (E) cetveli malûmuâMniz 
Divan kararı ile (E) cetveli kadrosu alınıyor. 
Ve diğer bütün Bakanlıklarda da aynı şekilde 
tatbikat devam edegelimekfcedir. 3656 sayılı Ka
nuna aykırı bir tarafını görmemekteyim. Eğer 
böyle bir şey olsa idi muhakkak ki, bu şekilde 
istihdamı elbette M, olamazdı. 

ikincisi; memurlar mevzuu. Arz ettiğim ra
kamlar 1968 yılında, yani halen bugün mevcu-
dolan kadrolardır M, 1 099 dur. 1969 yılı büt
çesinde teklif edilen yine memur sayısı 217, (D) 
cetveli kadrosu 709, 926 yapıyor, Millî Sarayla
rın (D) cetveli kadrosu da 200 olanak üzere 
1 126 dır mevcut. Yani 2 000 falan diye ifade 
edildi. Değil, 

SADIK ARTUKMAÇ (Yozgat) — Zatıâüniz 
600 dediniz. 

MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIK DİVANI 
ADINA İDARE ÂMİRİ MUSLİH GÖRENTAŞ 
(Devamla) — Müsdahdem olarak. 

BAŞKAN — Karşılıklı lütfen konuşmayı
nız. 

MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIK DİVANI 
ADINA İDARE ÂMİRİ MUSLİH GÖRENTAŞ 
(Devamla) — Müsdahdemi 600 olarak ifade 
ettim. Yine de aynı şekilde ifade ediyorum. 
200 İstanbul'da Millî Saraylardadır, burada 
değil. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Gö-
rentaş, 

SADIK ARTUKMAÇ (Yozgat) — Bir so
rum daha var. 

BAŞKAN — Tekrar soru sormak imkânını
zı veririm. Sayın Özmen. 

HALİL ÖSMEN (Kırşehir) — Efendim, ben, 
bir hususu rica ve istirham ediyorum, arkada
şım ne cevap verecekler. Karma Bütçe Komis
yonunda T. B. M. M. Bütçesi görüşülürken 
Kâmran Evliyaoğlu isimli bir muhterem ar
kadaşımız, Millet Meclisi üyelerine, kimi kay
dettiğini bilmiyorum, binlerce lira ilâç parası 
aldıkları hususlarında beyanlarda bulundular. 
Şimdi bunu biz ertesi gün sabahleyin gazete-
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lerde sütun sütun gördük. Bilhassa Edirne'de 
çıkan vatandaş gazetesinin bir yerinde bu çok 
acı bir şekilde yazılmış. Acaba böyle bir neş
riyat çıktığı zaman Divandan bir arkadaşımız 
bununla görevli değil midir. Böyle bir arkada
şa vazife verilmiş midir? Ve tekzip yapılmış 
mıdır? 

BAŞKAN — Sayın Görentaş, 

MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIK DİVANI 
ADINA İDARE ÂMİRİ MUSLİH GÖRENTAŞ 
(Devamla) — Efendim, arz ettim, Bütçe Kar
ma Komisyonunda böyle bir ifade kullanıldı. 
Hattâ Kâmran Evliyaoğlu bir milyon lira ile 
ilâç bedeli ödenmiştir. Orada da kendilerine 
verdiğimiz cevapta, maddei mahsusunda 200 
bin liralık ödenek mevcuttur. Ve bu 200 bin 
liradan kırk para fasla sarfedilmesi imkân
sızdır. Maddeten buna imkân yoktur. Bir şah
sın fazla para alması, arz ettiğim gibi, enfark
tüs geçiren bir - iki arkadaşımız pahalı ilâç kul
lanmak suretiyle dört - beş bin lira içinde bir 
senede ilâç kullanmıştır. Bunun dışında yok
tur. 

BAŞKAN — Sayın Görentaş yalnız tekzip
ten bahsediyorlar. Onu lütfen ifade edin de 
zamandan tasarruf edelim. 

MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIK DİVANI 
ADINA İDARE ÂMİRİ MUSLİH GÖRENTAŞ 
(Devamla) — Tekzip yapmadık bu hususta. 

BAŞKAN — Sayın Öztekin. 
MUKADDER ÖZTEKİN (Adana) — Efen

dim kaybolan tasarruf bonolarının sorumlu mu
temedi tevkif edilmiştir. Hiçbir senatör ve mil
letvekili bu mutemede şahsan mutemet belgesi 
vermemiştir. Bu zayi edilen tasarruf bonolarının 
mecmuu nedir? Divan bu hususta ne düşünü
yor? 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Özte
kin. Buyurun Sayın Görentaş. 

MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIK DİVANI 
ADINA İDARE ÂMİRİ MUSLİH GÖfcENTAŞ 
(Devamla) — Efendim bu hususun tesbitini ya
pıyor bizim muhasebe müdürlüğü, mevcut ta
sarruf bonosu olmıyan arkadaşların, tasarruf 
bonosu miktarını tesbite çalışıyoruz. Bunun 
hukuki mevzularını da tetkik ediyoruz. Bâzı 
hukukçuların kanaatine göre. halâ Hazine ile 
karşı karsıya bulunmaktadır. Mutemetle bono 
sahibi karsı karşıya gelemez, Bu bakımdan Ha

zinenin bunu ödemesi kanaati de ileri sürül
mektedir. Hukukçular tarafından bu husus 
tetkik edilmektedir. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Gören
taş. Sayın Artukmaç, zamanın çok tasarrufa şa
yan olması lâzımgelir, onu lütfen göze alınız. 

SADIK ARTUKMAÇ (Yozgat) — Sayın 
Başkan, Bütçenin (D) cetveli kısmında 3 kad
ro var 1 750 lira verilmiş teknik elemanlara. 
Yine bütçenin (E) cetveli kısmında 165 lira, 
182 lira, 120 lira yevmiye verilmiş. Bu, anla
şılıyor ki aynı teknik elemanlara ya yevmiye 
verilecek veya (D) cetvelinden ücret verilecek. 
Şimdi acaba bu iki şeyi hangi maksatla bütçe
ye koymuşlardır? Ya (E) cetveli konmak idi, 
veyahut da (D) cetveli konmalı idi. Acaba (E) 
cetveline konulan bu kadrolar bir kanunsuzluk 
var mülâhasasiyle ilerde kanunsuzluk olur da, 
lüzumu olur, orada bunları boş bırakalım (D) 
cetvelinde çalıştıralım diye mi konmuştur? Bu
nu öğrenmek istiyorum. 

MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIK DİVANI 
ADINA İDARE ÂMİRİ MUSLİH GÖRENTAŞ 
(Devamla) — Efendim demin arz ettim; teknik 
elemanları kadro ile çalıştırma imkânını bula
mıyoruz. Yani teknik eleman bu kadro ile ça
lışmıyor. Bu bakımdan evvelce bizim bütçe
mizde (D) cetvelinde kadrolar mevcuttu 1 750 
rer liralık, 5 tane mühendislik kadrosu. Bun
ların hiçbirisini 1961 yılından beri tâyin etmek 
imkânım bulamadığımız için, bu 5 kadroyu biz 
kaldırdık bu seneki bütçede. Bu bakımdan yev
miyeli olarak istihdama karar verilmiş bulunu
yor. Diğer bahsettiğiniz kadroları da mühen
dis kadrosu değil de teknisyen ve teknik ele
man kadrosu olarak koymuş bulunuyoruz. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Gö
rentaş. ıSayın Alihocagil. 

OSMAN ALİHOCAGİL (Erzurum) — Sa
yın Başkan şehirlerarası telefon ücretlerinin na
sıl ödendiğine dair bir şey söylemediler. 

MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIK DİVANI 
ADINA İDARE ÂMİRİ MUSLİH GÖRENTAŞ 
(Devamla) — Arz edeyim efendim. Şehirlerara
sı telefon konuşmaları doğrudan doğruya ko
numu şahıslardan tahsil edilerek Levazım Mü
dürlüğünce PTT Umum Müdürlüğüne yatırıl
maktadır. Bunlar zaten grup odaları ve diğer 
Ba-kanvt&iIIerL idare Âmirleri, Divan Kâtip-
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lerinin od&sındadır. Yalnız bunlardan idare 
Âmirlerinin odasında bulunan 17 58 14 numa
ralı telefon doğrudan doğruya istanbul'la ya-
plMı muhabereler için tahsis edilmiştir. O 
Devletten ödeniyor. Diğerleri gruplardan tah
sil edilmiştir, az bir miktar borcu kalmıştır, 
grupların. Saygılarımı sunarım efendim. 

BAŞKAN — Çok teşekkür ederim Sayın Gö-
rentâş. Efendim son söz üyenin olması hase
biyle, son sözü Sayın DikeçligiTe veriyorum. 
Buyurunuz Sayın Dikeçligil. 

HÜSNÜ DİKEÇLİGİL (Kayseri) — Sayın 
Başkan; Millet Meclisi, Senatomuzun bütçesi 
görüşülürken İdare Âmiri ve BaşkanveMli 
arkadaşlarımızın beyanlarını dinledim. Diğer 
arkadaşlarımın da beyanlarını dinledim. Had
dizatında çok haklı tarafları var arkadaşları
mızın. önce biz tenkidlerimizi yaparken kendi
mize düşen kusurları da ortadan kaldırmak 
mecburiyetindeyiz ve kusurları kendimizde de 
aramak mecburiyetindeyiz. Cidden ben defa
larca buradan tenkidlerimi yaptım Tenkid-
lerimde koridorlar meselesinden bahsettim, ama 
geçen sene koridorlar meselesinden bahseder
ken hak verdim arkadaşlarımıza. Divan bir 
karar çıkardı, bu kararı arkadaşlarımız tatbik 
etmedi, dedik. Eğer biz kendimizi saydıra-
caksak, biz kendimizi onore edeceksek önce çı
kan tüzüklere bizim uymamız lâzım ve biz bu
nu yapmadığımız takdirde mütemadiyen ken
dimizden dertleneceğiz. Bizim Meclisimize dü
şen vazife de gayet büyük. Muhterem arka
daşlar, 1 nci Meşrutiyet Meclisi cidden az sür
müş, vatan meselelerini kuvvetle dile getirmiş. 
2 nci Meşrutiyet Meclisi parti kavgalariyle, çe-
kişmeleriyle neticelenmiş ve imparatorluğun 
dağılmasına sebebiyet vermiş. 1 nci Büyük 
Millet Meclisi, yani Kuvayı Milliye Meclisi, is
mi ile müsemma, hiç vatan kurtuluncaya kadar 
izin almamış bu Meclis. Vatan kurtuluncaya 
ka'dar hiçbirisi izin almamış, devamlı geceli. 
gündüzlü çalışmalar, sürekli olarak. Hattâ 
DrJbiliye Vekili 17 liraya bir hokka takımı al
mış, hesap soruyorlar, «siz nasıl bunu alırsınız, 
sarf edersiniz?» diye. Bu kadar iktisada ria
yet ediyorlar. Bizim Meclisimiz de üzerine bü
yük vazifeler düsen bir Meclistir. Benim kanaa
tim, kuru çekişmelerden ziyade memleketimi
zin hakikî meselelerine eğilmek mecburiyetini 

duymalıyız. Arkadaşlarımız haklı olarak ken
dimizden tenkide başladılar, kendilerini ten-
kid ettiler. Cidden bir iktisadi kalkınmanın 
içinde bulunuyoruz. O halde önce Meclisimizin 
tasarruf kaidelerine riayet etmeleri lâzımı. Ar
kadaşlarımın verdiği cevap beni tatmin etmedi. 
6 - 7 senelik araba sağlam, güzel arabadır. Tek
rar gerek Senatomuz Başkanına ve gerekse 
Millet Meclisi Başkanına yüzer bin lira gibi bir" 
para konularak arabaların alınmasını nakıs 
bulurum. (100 000 sesleri) 150 000. Arkadaş
lar, elbette bunun ömrü daha çoktur. Arka
daşlarımız çok gezmiyor. Biz cidden Meclisi
mizin örnek olacağı iktisadi kalkınma, plânlı 
kalkınma devresinin içeresinde, 150 000 lira
yı memleketimizin dertlerine verebiliriz. Kö
yün okuluna verebiliriz, suyuna verebiliriz, 
yoluna verebiliriz, hayli yekûn tutar. Ben is
terdim M, gerek Senato Başkanı, gerekse di
ğer arkadaşımız bunu istemesinler ve bu hare
ketleriyle, daha eski arabaya binmekte örnek 
olabilsinler. Bu, olmamıştır. Verilen cevaplar 
beni tatmin etmemiştir. 

Yine çok mütevazi evlerde oturulabilir ar
kadaşlar. Rahatlık, konfor insanı rahata ka
vuşturur. 1 nci B. M. M., bizim ağabeylerimiz 
han odalarında, sanat okulunda gaz lâmbaları
nın altında sabaha kaldar çalışmışlardır ve bü
yük fedakârlık göstermişleredir. Eğer biz Mec
lisimizi onore edeceksek, burada devamlılığı
mızla, ciddî çalışmalarımızla memleket mese
lelerine hakiki olarak eğilmekle bunu yapabili
riz. 

Muhterem arkadaşlar; devamsızlığın âmili, 
sebebi üzerinde Divan durmalı? Elbette içtimâi 
bir yaradır, yani Devlet çarkının iyi işleme
diğine delildir. Vatandaş niçin buraya kadar 
koşup geliyor? Niye senatörünü ve milletveMU 
lerini işlerinde rahatsız ediyor? Merkeziyetçi 
bir idare sistemi onları buraya kadar getiriyor. 
Sonra aynı zamanda vatandaşlarımızın haklı 
Merinin görülmemesi keyfiyeti bizim zaman
larımız'. alabiliyor. Muhterem arkadaşlar bu
nun için elbette biz yine önderlik yapabiliriz. 
Cok iyi bir zat var, Neşet Efendi adında Isla
hat devrinde bir zat var, namuslu, dürüst. va
tanperver, haksız ise karsı daiwa karsı freten 
bir in^an ve halkın haklı islerinin icra tarafını 
t?ki>ediyor. Olmazsa Hakana da çıkıyor. Bir 
gün buna bir dostu diyor ki, «Yahu hocam ni-
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ye bayie mütemadiyen yüz suyu dökersin? Sa
na hacet kapısının penceresi diyorlar.» Verdiği 
cevap şu: «Yüz suyu dökmekle değirmen dön
mez, ben çok iyi bir iş yapıyorum, evlâdım.» 
Bu mekanizma böyle işlediği müddetçe daha 
çok Neşet efendiler gelip gidecektir, hacet ka
pısının penceresi çoğalacaktır.» Neden? Devlet 
çarkıınn istemeyişi dolayısiyle. Neşet Efendi 
gibi bir zat çıkıyor, vatandaşın haklı işlerini 
arıyor. Şu halde Devlet çarkının çok iyi işle
mesine biz elbirliğiyle gayret edeceğiz. Bâzı 
meselelerde tâviz veriyoruz, bir umum müdü
rün yanına gittiğimiz vakit, bizim işimiz görül
sün diye de himayelerimizi arıyoruz. Ve aynı 
zamanda arkadaşlarımız çıkıyor, tek şahsın bu
rada dâvasını yapıyor. Meselâ Senato G-enel 
Sekreterinde olduğu gibi. Olmaz bu. Bir ku
suru varmış olmuş, filân olmuş. Şu halde biz 
eğer Parlâmentoyu itibarlı kılacaksak; ki iti
barlı kılacağız, arkadaşlarımız haklı meselelere 
değinebiliyor, o halde önce kendimiz hacet 
kapısının penceresi olmaktan, kendimizi kur
tarmamız lâzım ve bu işlemiyen makanizmanm 
üzerinde de Divanın durması lâzım. 

Arkadaşlarımızın haklı tenMdleri de oldu, 
bizden başlamalıyız dedim, zatî meseleler çok. 
Meselâ, hepiniz dolaplarınızı açarsınız, geçen se
ne de bunu tenkid ettim, Divan bunun üzerinde 
hiç durmadı. Yığın, yığın kâğıtlar atılır gider. 
Meselâ tutanak bana lâzım olursa gider oradan 
alırım, ne lüzumu var dolabıma konmaya. O gün 
gündemler bir masanın üzerine konur, arkadaş
larımız lazımsa kanun tasarılarını alır oradan. 
gelir buraya. Gözler mütemadiyen dolmakta, 
onun için diyorsunuz ki, şikâyet ediyorsunuz. 
Efendim, matbaa evrakları basamıyor, siz bu 
kırtasiyeciliği önlemediğiniz müddetçe, bunu or
ganize etmediğiniz müddetçe elbette matbaa bu
nun altından kalkamıyacak. Ve aynı zamanda 
gözleriniz dolup taşacak, mütemadiyen kâğıt ata
caksınız. Vaktiyle benim gençliğimde tasarrufa 
riayet edilirdi ve bir zarf tekrar çevrilip kulla
nılırdı. Hükümetin tamimi vardı. Ve bu kâ
ğıtlar tekrar toplanırdı, kâğıt matbaasına gider
di. Arkadaşlar, biz o devri ihya etmeye mecbu
ruz, iktisattan bahsediyorsunuz, memleketin kal
kınmasından bahsediyoruz, filân, Biz Meclisten 
başhyarak bu iktisadi nizamlara riayet edip 
kullanılan kâğıtları tekrar hamur haline getirip, 
bu düşünceler içerisinde Meclis hareketleriyle 

I örnek olmalı. Ama, bir sürü israf israf, samimi
yetle söylüyorum ki, Divandaki arkadaşlarımız 
ne kadar haklı iseler, bu takip meselesinde de 
haksızlıkları vardır. Bir türlü ortadan kaldı
ramıyor. Yine mâni olunalibir. her Vekâlet - ge
çen sene tenkid ettim - dergiler çıkarıyor, han
gimiz bu dergilerden faydalanabiliyoruz. Binler
ce lira israf ediliyor, birinci hamur kâğıtlara. Bu 
da elbette ikaz edilebilir Meclis Başkam tarafın
dan, Senato Başkam tarafından, bunlar da ya
pılmamıştır, bu tenîddlerimiz yerine getirilme
miştir. Arkadaşlardan bir ricam olacak, sözümü 
tamamlıyacağım. Meclis Bütçesine, Senato büt
çesine konulan bâzı haklı paralar var, bunlar ye
rine getirilmelidir. Bize niyabeten Bütçe Kar
ma Komisyonu vazife görüyor. Samimiyetle 
söylüyorum ki, bu seneki Karma Bütçe Komis
yonu yeri gelmişken söylüyorum, çok daha to
leranslı hareket etmiştir. Komisyon üyesi olmı-
yanlara da söz hakkı vermiştir. Takrirler görü
şülür iken, bundan evvel verilmezdi. O bakım
dan Karma Bütçe Komisyonu Divanını tebrik 

I etmeyi kendime bir vazife bilirken, arkadaşları-
I mızdan ricamız şu olacak. 1965 yılında, ben bir 

dâvaya el koydum mu, kusura bakmayın sonunu 
alıncaya kadar onun mücadelesini yaparım, onun 
takipçiliğini yaparım, âdetimdir. Karma Bütçe 
Komisyonunda Şakir Ağanoğlu arkadaşıma çok 
teşekkür ederim. Haklı bir aydın, haklı bir mü
nevver olarak bizim vaktiyle yapmış olduğumuz 
konuşmalarımız gibi Meclisin mehabetine yakışır 

I bir mâbetin olmadığını, mabet yapılmasının lâ-
I isizme aykırı olmadığım savundu. Ben de ko

nuştum, arkadaşlarımız 100 bin lira koydu. 
I 1965 yılında yine konmuştu. Ama, 1965 yılından 
I bu yana ne kadar zaman geçtiği halde hiçbir 

faaliyet olmadı, bu mabet yapılmadı. İstirham 
ediyorum, Karma Bütçe Komisyonu koymuş, 
Senato ve Meclis kabul etmiş, Büyük Millet Mec
lisi de kabul edecektir. Eğer Divan bunu yeri
ne getirmezse mesuldür doğrusu. Yani bizim 
çıkan kanuna hürmet duygusunun zayıflığına 
delâlet eder bu. Onun için arkadaşlarımdan 
bilhassa ricam, Millet Meclisinden ricam bu ko
nan ödeneği sarf etmeli ve bu Meclisin şerefiyle 
mütenasip bir mabet yapılmalıdır. Çünkü bü
tün arkadaşlarımız ittifakla bunu savunmuşlar
dır. 

BAŞKAN — Sayın Dikeçligil iki dakikanız 
I var. 
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HÜSNÜ DİKEÇLİGİL (Devamla) — Bitiri
yorum. efendim, Muhterem arkadaşlar, bir nok
taya temas edeyim, her iki Divandan şunu rica 
edeceğim.. Hâdiseler var, memur alınırken dik
kat etmeli, titiz davranmalı. Büyük Millet Mec
lisine alınacak memurun tâ basamak noktasın
dan itibaren tutumu tetkik edilmeli. Ahlâki va
ziyeti, ailevi durumu, susu, busu hepsi tetkik 
edilmelidir. Koca bir Meclisin içerisinden vez
nedar çıkıp da tasarruf bonolarını alırsa, bu bi
zim Meclise lâyık insanları seçemediğimize delâ
let eder. Onun için har iki Divan güzel bir tü
zük hazırlamalıdır. Alınacak memurların üze
rinde hassasiyetle durmalı vo bu, bundan sonra 
tevali etmemelidir. Bütçenin Allah'tan hayırlı 
olmasını dilerim, saygılarımla, (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Dikeç-
ligil. Muhterem senatörler, Yasama Organları 
bütçelerinin tümü üzerindeki görüşmeler bit
miştir, ilgililer tarafından cevaplar verilmiştir. 
Şimdi içtüzüğün 73 ncü maddesi delaletiyle 
bölümlere geçilmesi hususunu oylarınıza arz 
ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Bö
lümlere geçilmesi kabul edilmiştir. 

A) CUMHURİYET SENATOSU BÜTÇESİ 

(A/l) Cari harcamalar 

Bölüm Lira 

10 212 200 11.000 ödenekler 
BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

12.000 nci bölümde bir takrir var, okutuyo
rum. 

Sayın Başkanlığa 

Cumhuriyet Senatosu Bütçesi bölüm 12.000 
aylıklar üzerinde söz rira ederim. 

Kars 
Sim Atalay 

BAŞKAN — Sayın Atalay, bütçe görüşme
lerini tanzim eden içtüzüğün 88 nci maddesi
nin 2 nci fıkrası, bölümler ve değişiklik öner
geleri üzerinde ayrıca görüşme yapılmaksızın, 
Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunda oku
nur ve oya konur. Bir defa bu madde sebebiy
le zatıâlinize söz veremiyeceğim. 

ikinci defa hangi sebepten söz vermediğimi 
fuzulî olmasın için beyan etmiyorum. Buyuru
nuz efendim. 
Bölüm Lira 

3 176 703 12.000 Personel giderleri 
BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

13.000 Yönetim giderleri 663 293 
BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

14.000 Hizmet giderleri 59 850 
BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

15.000 Kurum giderleri 14 250 
BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

16.000 Çeşitli giderler 463 601 
HALİL ÖZMEN (Kırşehir) — Takririmiz 

var. 
BAŞKAN — Efendim zühul olmuş, takriri 

okutuyorum. 
Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

Millet Meclisi ve Senato Başkanına yeni 
birer aded araba almak için 23.000 nci bölü
me konan ve Karma Komisyonca kabul edilen 
tahsisatlar ile, Senato Başkanına konut olarak 
tahsis edilen evin tefrişi için ayrılan ve Karma 
Komisyonda kabul edilen 16.000 nci bölümdeki 
mefruşat tahsisatının kaldırılmasını arz ve 
teklif ederiz. 

Kırşehir Niğde 
Halil özmen Kudret Bayhan 

Tabiî Üye 
Kâmil Karavelioğlu 

BAŞKAN — Efendim, 16.000 nci bölümle 
ilgili başka bir takrir yok. Mevcudolan takri
ri oylıyacağız. Sayın Komisyon? 

BÜTÇE KARMA KOMİSYONU BAŞKAN-
VEKİLÎ î. CENAP EGE (Aydın) — İştirak 
etmiyoruz. 

BAŞKAN — Muhterem Cumhuriyet Senato
sunun temsilcilerine soruyorum? 

İDARE ÂMİRİ AKİF TEKİN (Antalya) — 
iştirak etmiyoruz. 
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BAŞKAN — iştirak etmiyorsunuz. Sayın 
komisyon ve Cumhuriyet Senatosu Başkanlık 
Divanı temsilcisi takrire iştirak etmiyorlar. 

MECDİ AGUN (Rize) — Maddeler ayrı ayrı 
oylanmak icabetmez mi? 

BAŞKAN — Bölümler oylanacaktır efen
dim. Takrire iştirak etmiyorlar. Takriri oy
larınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Etmi-
yenler... Takrir kabul edilmiştir. (Alkışlar) 

^+^n^. TTARMA KOMİSYONU BAŞKAN-
VEKÎLÎ î. CENAP EGE (Aydın) — SÎ yr 
Başkan, nereden ne kadar çıkarıldı. 16.000 nci 
bölümle 13.000 nci bölüm birden oylanamaz 
efendim. (C. H. P. sıralarından geçti efendim, 
sesleri) 

BAŞKAN — Ne buyuruyorsunuz efendim? 
BÜTÇE KARMA KOMİSYONU BAŞKAN-

VEKİLİ İ. CENAP EGE (Aydın) — Sayın 
Başkan, bölüm bölüm oylanır. Bölüm bölüm 
oylandığına göre 13.000 nci bölümde demirbaş 
ve mefruşat... 

BAŞKAN — 16.000 nci bölüm efendim. 

wtTTf^ KARMA. KOMİSYONU BAŞKAN-
VEKÎLÎ î. CENAP EGE (Aydın) — Onu da 
arz ettim. Mefruşat denildi. Mefruşat 13.000 
nci bölümdedir. 16.000 nci bölümdedir taşıt. 
Onun için ayrı ayrı oylanması lâzım, önerge 
yanlış. 

BAŞKAN — Sayın komisyon lütfen izah 
eder misiniz. 

BÜTÇE KARMA KOMİSYONU BAŞKAN-
VEKİLİ î. CENAP EGE (Aydın) — Muhte
rem Başkan, affedersiniz, zaten önergeyi ben 
iki tane zannettim. Çünkü İM yerde ifade edi
liyor. Bir, döşeme ve demirbaştan mefruşatın 
çıkarılması; İM, araba mevzuu var. Onun için 
iki ayrı önerge halinde olması lâzım. Bu bö
lümden neyi kasdettiğini, ne kadar çıkarıldı
ğını izah etmesi lâzımdır ki, biz ona göre dü
şelim. 

BAŞKAN — Sayın senatörler, 16.000 nci 
bölümü müzakere ederken bir takriri oylarını
za arz ettim. Bu takrirde 16.000 nci bölümdeki 
mefruşat taJhsisatımn kaldırılması hususundaki 
bir teklifle karşı karşıyayız. Bu mefruşat tah
sisatının buradaki mânası, maksudu bu takriri 
verenlerce nedir? Onu tavzih etmelerini rica 
ediyorum. 

HALİL ÖZMEN (Kırşehir) — Takriri anla
talım mı? 

BAŞKAN — Anlatmak değil. Uzun söyleme
ye lüzum yok. Kastınız nedir? 16.000 bölümde
ki mefruşat tahsisatmdaki kastınız nedir? Han
gi kalemden bu tasarrufu yapmak istiyorsunuz? 

BÜTÇE KARMA KOMİSYONU BAŞKAN-
VEKİLİİ. CENAP EGE (Aydın) — Sayın 
Başkan, müsaade eder misiniz? 

BAŞKAN — Cevap alalım da, ona göre ha
reket ederiz. 

HALİL ÖZMEN (Kırşehir) — Komisyon 
daha güzel biliyor. Bütçe Komisyonunda bu 
uzun uzun müzakere edildi. Mefruşat için şu 
kadar bin lira ayrıldı. Arabalar için 200 000 li
ra ayrıldı. Arkadaşlar bölümlerini de biliyor. 
Ben 16.000 nci ve 23.000 nci bölümde diye yaz
dım. Her iki arabanın alınmaması, bir de mef
ruşatın alınmaması. Kendisi daha güzel biliyor
lar. İzah etsin. 

BAŞKAN — Lütfen izah eder misiniz? 
BÜTÇE KARMA KOMİSYONU BAŞKAN-

VEKİLİ İ. CENAP EGE (Aydın) — Sayın 
Başkan, istirham ederim. Bütçelerin hazırlanma
sı sabahlara kadar çalışılarak yapılmıştır ve 
madde madde hazırlanmıştır. Şimdi muhterem 
arkadaşlarım, eğer bir usuli hata içinde olmlya-
caklarsa lütfen sorsunlar, maddesini, bölümünü 
söyliyelim. Ama böyle bir bölüm müzakere edi
lirken, hiç rakam koymadan, çıkarılacak miktar 
belli edilmeden önerge verilirse... 

BAŞKAN —Sayın Ege, tamamen haklısınız. 
O sebepten dolayı üzerinde duruyoruz. Bundan 
sonra böyle takrir gelmez. 

HÜSNÜ DİKEÇLİGİL (Kayseri) — İkinci 
takriri veren arkadaşımız madde ve bölümleri 
zikretmiştir. 

BAŞKAN — Sayın Dikeçligil, bu bölümde 
bir takrir verilmiş ve oya konmuştur. Şimdi me
selemiz budur. Bunu tavzih ediyoruz. Sayın Ege 
şu takriri okuttuk dinlediniz. Bu takriri Muhte
rem Komisyona verirsek Muhterem Komisyon 
bunu realize edebilir mi? 

BÜTÇE KARMA KOMİSYONU BAŞKAN-
VEKİLİ î. CENAP EGE (Aydın) — Ederiz. 

BAŞKAN — O halde mesele kalmadı efen
dim. 

FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Sayın 
Başkan, ne yaparsanız yapın ama oylandı, bitti. 
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BAŞKAN — Ne yapılır biliyor musunuz? 
Eğer noksan ve kusurlu bir oylamaya tevessül 
etmiş isek, doğrusuna gideriz. 

FİKRET GÜNDOĞAN (istanbul) — Yeni
den müzakere yaparız. 

BAŞKAN — Tabu. Onu araştırıyoruz, beye
fendi. 

BÜTÇE KARMA KOMİSYONU BAŞKAN-
VEKİLİ I. CENAP EGE (Aydın) — 16.000 
nci bölümle alâkası yok. Biz düzeltiriz. Siz de
vam buyurun. 

BAŞKAN — Şimdi Muhterem Ege, bir tak
rir oya vaz'edilmiştir. Bu oya vaz'edilen takriri 
oya vaz'edildiği şekilde, kabul edildiği şekilde 
siz realize edebilecek misiniz? 

BÜTÇE KARMA KOMİSYONU BAŞKAN-
VEKİLİ İ. CENAP EGE (Aydın) — Sayın 
Başkan, biz bunu bu hali ile realize edemeyiz. 
İstirhamım şu, müzakereye devam eder. İki mad
de üzerinde arkadaşlarımız tekriri müzakere ta-
lebeder. Bu tekriri müzakere ile bu mesele halle
dilir. Burada yanlış bölüm ifade edildi. Oyladı
ğınız 16.000 nci bölümden neyi çıkaracağız. Ara
balar orada değil. 

BAŞKAN — Sayın Ege, mefruşattan bah
sediliyor. 

BÜTÇE KARMA KOMİSYONU BAŞKAN-
VEKİLÎ İ. CENAP EGE (Aydın) — O da 
13.000 ncü bölümde. Müsaade edin ben hazır-
lıyayım. 

BAŞKAN — önergeyi Komisyona tevdi 
ediyoruz. Onlar bölümü tanzim edinceye kadar 
biz, mütaakıp bölümlerin müzakeresine devam 
edeceğiz. 

(A/2) cetvelini okutuyorum. 
Bölüm Lira 

22.000 Yapı, tesis ve büyük onarım 
giderleri 1 

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

23.000 Makina, teçhizat ve taşıt alım
ları ve onarımları 150 001 

BAŞKAN — Efendim bu bölümde üç önerge 
var, okutuyorum : 
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Sayın Başkanlığa 
23 bininci bölümde 23.612 den 150 000 lira 

araba masrafının tenzilini arz ve rica ederiz. 
Tabiî Üye Niğde 

Kâmil Karavelioğlu Kudret Bayhan 
Kırşehir 

Halil özmen 
Başkanlığa 

Senato bütçesinin bölüm 23.000 madde 23.612 
taşıt alımları maddesinden 150 bin liranın çı
karılmasını arz ederim. 

Erzurum 
Osman Alihocâgil 

Yüksek Başkanlığa 
Cumhuriyet Senatosu makam arabası almak 

için bütçesinin 23.000 bölüm ve 23.612 nci mad
desindeki taşıt alımlarına konan 150 bin Tl. nm 
makam arabası için konan 100 000 TL nm ten
zili ile bu fasılda 50 000 Tl. sı olarak kalma
sını arz ve teklif ederiz. 

Balıkesir Balıkesir 
Nuri Demirel Mehmet Güler 

İDARE ÂMİRİ AKİF TEKİN (Antalya) — 
Bir yanlışlık var Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Sayın Tekin yanlışlık nerede 
efendim? 

İDARE ÂMİRİ AKİF TEKİN (Antalya) — 
Efendim bu fasıldaki 150 bin liranın 100 000 
lirası makam arabası 50 000 lirası da memurlara 
servis arabası münibüs içindir. Bunların birbir
lerinden ayrılması lâzımdır. 

BAŞKAN — Sayın Komisyon? 
BÜTÇE VE PLÂN KOMİSYONU BAŞKÂN-

VEKİLî i. CENAP EGE (Aydın) — Sayın 
Başkan, bu fasla konan 150 bin liranın, Sayın 
Tekin'in de ifade ettiği gibi, 100 bin lirası ma
kam arabası için, 50 bin lirası da personel için 
münibüstür. Hakikaten geç saatlere kadar de
vam eden müzakerelerde gerek personelin ve ge
rekse bütçe müzakereleri dolayısiyle sayın üy-
lerin dâhil vaktinde ayrılabilmelerine yardımcı 
olacak bir araçtır. Komisyonumuzda da bu 
150 bin liranın 100 bin liralık kısmı üzerinde 
müzakereler olmuş, fakat bu münibüs için olan 
50 bin liralık kısmı için müzakere dahi olmadan 
kabul edilmiştir. O bakımdan bu 150 bin liralık 
takrire katılmıyoruz. 
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BAŞKAN — Sayın Halil özmen siz takriri
nizi geriye alınız, diğer takrire yani üçüncü tak
rire iltihak etmiş olursunuz efendim. 

HALİL ÖZMEN (Kırşehir) — Biz sadece 
makam arabası için konan kısmın kaldırılması 
hususunda vermiş olalım efendim. 

BAŞKAN — Şu halde siz geriye alınız, üçün
cü olarak okutmuş olduğumuz takrir o yüz bin 
liranın tenziline mütedairdir, yani sizin arzunuza 
iştirak halindedir... Siz geriye almış oluyorsu
nuz. 

Sayın Alihocagil siz de bu 100 bin liranın 
tenziline ait önergeye iştirak etmek ister misiniz? 

OSMAN ALİHOCAGİL (Erzurum) — Hayır 
Sayın Başkan, benim takririmde nasıl zikredili-
yorsa öyle kalsın. 

BAŞKAN — Sayın Alihocagil'in takririni 
tekrar okutuyorum: 

(Erzurum Üyesi Osman Alihocagil'in öner
gesi tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Sayın Komisyon? 
BÜTÇE VE PLÂN KOMİSYONU BAŞKAN-

VEKiLi i. CENAP EGE (Aydın) iştirak 
etmiyoruz. 

BAŞKAN — Sayın Tekin. 
İDARE ÂMİRİ AKİF TEKİN (Antalya) 

— iştirak etmiyoruz. 

BAŞKAN — Sayın Komisyon ve C. S. İdare 
Âmiri Sayın Tekin bu takrire iştirak etmiyorlar. 
Takriri oylarınıza arz ediyorum... Kabul eden
ler... Etmiyenler... (Anlaşılamadı, tekrar okun
sun sesleri) 

23.000 nci bölümün 23.612 nci faslında taşıt 
alımları için 150 bin liralık tahsisat vardır. Bu
nun 100 bin lirası Başkana alınacak yeni arabaya 
tahsis edilmiştir. 50 000 lirası da Cumhuriyet 
Senatosu personelinin ihtiyaçlarını karşılamak 
hususunda münibüs alnımaya tahsis edilmiştir. 
Bunun her ikisinin de'kaldırılmasını talebediyor, 
bu birinci takrir. İkinci takrir ile yalnız Cum
huriyet Senatosu Sayın Başkanına alınacak yeni 
arabaya tahsis edilmiş olan 100 bin lirayı kaldı
rıyor. 50 000 lirayı ipka ediyor. Ve münibüsün 
alınmasını imkân dâhiline koyuyor. Şimdi bu 
iki takrirden önce 150 000 liranın kaldırılması 
hususundaki takriri oylarınıza arz ediyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... 

Efendim, sayılar birbirine çok yakın bulun
duğundan Başkanlık Divanında ihtilâf hâsıl ol

muştur. Oylarınızı kullanırken ayağa kalkma
nızı rica edeceğim.. Takriri kabul edenler lütfen 
ayağa kalksınlar, yani 150 bin liranın kaldırıl
masını kabul edenler... Lütfen oturunuz efen
dim. Kabul etmiyenler... Efendim 22 ye karşı 
29 oyla kabul edilmiştir efendim. 23.000 nci bö
lümü tekrar okuyoruz. 
Bölüm Lira 

23.000 Makina, teçhizat ve taşıt 
alımları ve onarımları 1 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Efendim. 

(A/3) Sermaye teşkili ve transfer harcamaları 
II - Transfer harcamaları 

Bölüm Lira 

34.000 Malî transferler 4 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Efendim. 

35.000 Sosyal transferler 310 886 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Efendim. 

36.000 Borç ödemeleri 5 000 

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

Cumhuriyet Senatosu bütçesini tümü ile 
oylarınıza arz ediyorum. 

HALİL ÖZMEN (Kırşehir) — Sayın Baş
kan, Cumhuriyet Senatosu Bütçesinin 13.000 nci 
bölümünden 35 000 liranın indirilmesine ait öner
gelerimiz vardı, Komisyona vermiştiniz lütfen 
tekrar okunması ve bu bölümden 35 000 lira ten
zili ile geri kalanın yeniden oylanması gerekir 
zannediyorum. 

BAŞKAN — Bu husustaki iki önergeden bi
risini tekrar okutuyorum. 

Sayın Başkanlığa 
Cumhuriyet Senatosu Bütçesinin 13.000 nci 

bölüm 13.130 ncu maddesinden 35 000 liranın 
tenzilini arz ve teklif ederiz. 

Kırşehir Tabiî Üye 
Halil özmen Kâmil Karavelioğlu 

Niğde 
Kudret Bayhan 
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BAŞKAN — Evvelce ve 16.000 nci bölümde 
vermiş olduğunuz önerge üzerine görüşmeler ya
pılmış ve 13.000 nci bölüm, düzeltilmek üzere 
bölüm bu önergelerle birlikte Komisyona havale 
edilmişti. Komisyon 13.000 nci bölümden 
35 000 lirayı tenzil etmiş, geriye 628 293 lira kal
mıştır. Cumhuriyet Senatosunun 13.000 nci bö
lümünün 628 293 lira olarak oylarınıza arz edi
yorum. Kabul edenler.... Etmiyenler Kabul 
edilmiştir. 

Cumhuriyet Senatosu Bütçesinin tümünü bu 
değişiklikleriyle birlikte oylarınıza sunuyorum: 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Millet Meclisi Bütçesine geçiyoruz. 

B — MİLLET MECLİSİ BÜTÇESİ : 

BAŞKAN — Millet Meclisi Bütçesinin bö
lümlerini oylarınıza arz ediyorum. 

(A/l) Cari harcamalar 

Bölüm Lira 

11.000 ödenekler 28 865 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

12.000 Personel giderleri 20 193 355 
BAŞKAN — Bölüm 12.000 de bir önerge var, 

okutuyorum. 
Başkanlığa 

Millet Meclisi Bütçesinin (D) cetveli kadro
larında 600 liralık 4 aded odacı kadrosunun kal
dırılarak yerine 600 liralık 4 aded müracaat me
muru kadrosunun ilâvesini arz ve teklif ede
rim. 

Ankara 
Yiğit Köker 

BAŞKAN — Sayın Komisyon? 
KARMA BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKAN-

VEKİLİ İSKENDER CENAP EGE (Aydın) 
— Takdire bırakıyoruz efendim. 

BAŞKAN — Sayın Arar?... 
MİLLET MECLİSİ BAŞKANVEKİLi İSMA

İL ARAR (Kocaeli Milletvekili) — İdare Âmi
ri arkadaşımız cevap verecekler. 

BAŞKAN — Sayın Görentaş?... 
MİLLET MECLİSİ İDARE ÂMİRİ MUS-

LiH GÖRENTAŞ (Van Milletvekili) — Katıl
mıyoruz. 

BAŞKAN — Takririni dinlediniz. Sayın Ko
misyon takdire bırakıyor, Sayın Millet Meclisi 
temsilcisi katılmıyorlar. Takriri oylarınıza su
nuyorum. Kabul edenler.... (Anlaşılmadı ses
leri) 

Takriri tekrar okutuyorum. 

(Ankara Üyesi Yiğit Köker'in takriri tekrar 
okundu.) 

BAŞKAN — Komisyon takdire bırakıyor. 
Millet Meclisi temsilcisi takrire iştirak etmiyor. 
Takriri oylarınıza arz ediyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Takrir kabul edilmiştir. Gere
ken muamele icra edilecektir. 

(Bölüm 12.000 tekrar okundu.) 
Bölüm Lira 

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

13.000 Yönetim giderleri 3 703 100 

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

14.000 Hizmet giderleri 837 013 

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

15.000 Kurum giderleri 1 171 565 

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

16.000 Çeşitli giderler 4 750 145 

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

(A/2) Yatırım harcamaları 

Bölüm Lira 

21.000 Etüt ve proje giderleri 140 000 

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

22.000 Yapı, tesis ve büyük ona
rım giderleri 5 561 640 

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

23.000 Makina, teçhizat ve taşıt 
alımları ve onarımları 414 000 

BAŞKAN — önerge vardır, okutuyorum. 
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Sayın Başkanlığa 
Meclis Bütçesinin 23.000 nci bölümünden 

23.672 nci maddeden 100 bin liralık araba para
sının tenzilini arz ve teklif ederiz. 

Tabiî üye Niğde 
Kâmil Karavelioğlu Kudret Bayhan 

Kırşehir 
Halil özmen 

Yüksek Başkanlığa 
Millet Meclisi Bütçesine konan 23.000 nci bö

lüm ve 23.612 nci maddedeki taşıt alımları fas
lına konan 100 000 Tl. nm bütçede tasarruf yap
mak gayesiyle ve halen çalışan vasıtaların çalışa
bilecek durumda olduğundan tenzil edilmesi fas
lın muhafazası için bir lira tahsisat konulmasını 
saygılarımızla arz ederiz. 

Balıkesir Balıkesir 
Mehmet Güler Nuri Demirel 

BAŞKAN — Sayın Komisyon?... 
KARMA BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKAN-

VEKİLİ İSKENDER CENAP EGE (Aydın) 
— Sayın Başkan bir noktayı müsaade ederseniz 
arz edeceğim. Arkadaşlarımız iktidar ve muha
lefet olarak hakikaten Bütçede bir kısıntı yap
mayı ve bütçenin daha verimli bir hale getiril
mesini öngörüyorlar. Teşekkür ederim. Ancak 
bir istirhamım var; biraz daha çabuk yürütebi-
lirsek o zaman diğer bütçeleri gününde bitirmek 
imkânına kavuşacağız. Katılmıyoruz. 

BAŞKAN— Sayın Görentaş?... 
MİLLET MECLİSİ İDARE ÂMİRİ MUS-

LİH GÖRENTAŞ (Van Milletvekili) — Katılı
yoruz. 

BAŞKAN — Efendim, takrire Sayın Komis
yon katılmıyorlar. Sayın Millet Meclisi temsil
cisi Sayın Görentaş katılıyorlar. Takrirleri 
okuttum, oylarınıza arz ediyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Bölüm Lira 

23.000 314 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

(A/3) Sermaye teşkili ve transfer harcamaları 

II - Transfer harcamaları 
34.000 Malî transferler 58 001 

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

i Bölüm Lira 

35.000 Sosyal transferler 1 775 670 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

36.000 Borç ödemeleri 50 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

BAŞKAN — Millet Meclisi Bütçesini tümüy
le oylarmza arz ediyorum. Kabul edenler... Ka
bul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

KARMA BÜTÇE PLÂN KOMİSYONU BAŞ-
KANVEKİLİ İSKENDER CENAP EĞE (Ay
dın) — Af eder siniz, değişiklikleriyle birlikte 
oylamanız lâzım, değişiklikler yapıldı. 

BAŞKAN — Haklısınız teşekkür ederün. 
Efendim, Millet Meclisi Bütçesinin, değişik

likleriyle birlikte, tümünü oylarmza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. Bütçenin Cumhuriyet Senatosuna ve Mil
let Mecliisne hayırlı, uğurlu olmasını temenni 
ederim. 

C) CUMHURBAŞKANLIĞI BÜTÇESİ : 

BAŞKAN — Sayın senatörler, yasama mec
lisleri üzerindeki bütçelerin müzakeresi bitmiş. 
bölümler oylanmıştır. Şimdi Cumhurbaşkanlığı 
Bütçesinin müzakerelerine geçiyoruz. 

Grupları adına konuşacak sayın üyeler: 
C.H.P. Grupu aklına Sayın Mebrure Aksoley, 

BAŞKAN — Sayın Güven Partisi Grupu 
adına Saym Abdülkerim Saraçoğlu, Sayın 
M.B.G. adına Sayın Kâmil Karavelioğlu, Sayın 
A. P. Grupu adına Sayın Nahit Altan. 

Sayın Mebrure Aksoley buyurun efendim. 
C. H. P. GRUPU ADINA MEBRURE AK

SOLEY (istanbul) — Saym Başkan, saym se
natörler ; 

Cumhurbaşkanlığı 1969 malî yık Bütçesi 
Yüce Senatoda görüşülürken, C. H. P. Senato 
grupu adına, görüş ve temennilerimizi arz etmek 
için huzurunuza gelmiş bulunuyorum. Yüksek 
Heyetinizi saygılarımla selâmlarım. 

Saym senatörler; Anayasamıza göre, Cum
hurbaşkanı, Devletin başıdır. Bu sıfatla Türkiye 
Cumhuriyetini ve milletin birliğini temsil eder. 
Kanunları yayınlar, bir kere daha gözden geçi
rilmesini istedikleri kanunları Meclise iade eder. 
Yabancı Devletlere Türk Devletinin temsilcile
rini gönderir. Türkiye'ye gönderilen yabancı 
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devlet temsilcilerini kabul eder. Milletlerarası 
Andlaşnıaları onaylar ve yayınlar. Gerekirse, 
Bakanlar Kuruluna başkanlık eder. Hususi af 
yetkisi vardır. Güvenlik Kurulunun Başkanıdır. 

Sayın Cumhurbaşkanı, Devlet Başkanı ola
rak, millî birlik ve beraberliğin sembolü oldu
ğuna göre tarafsızdır. Anayasamızın ruhuna ve 
esprisine uygun olarak hiçbir siyasi toplumun 
kanaat ve hislerinin tesiri altında değildir. Sa
dece yeminine sadık, her türlü endişeden uzak 
uzlaştırıcı ve birleştirici, millî bütünlüğü koru
yucu hizmetler ifa eder. 

Cumhurbaşkanlarını tekrar seçilme endişe
sinden uzak bulundurmak için, bir defa seçile
bilme kaydiyle hizmet müddeti 7 sene olarak 
kabul edilmiştir. Vatan ihaneti hariç, hiçbir su
retle azledüemiyeceği hükmü, Anayasaya kon
muştur. Cumhurbaşkanı, bu büyük görevlerini 
yapmaktan mütevellit sorumluluk taşımazlar. 

Sayın Cumhurbaşkanı büyük devlet memur
larının tâyinine ait kararnameleri onaylar. Bu 
onay yetkisi bir formaliteden ibaret değildir. 
Mühim Devlet hizmetlerine getirilecek kimsele
rin iyice tesbitini ve iktidarda bulunan hükü
metin, siyasi veya şahsi tercihlerle yapacağı ta
sarruflarını önlemek içindir. 

Esefle ifade etmek lâzımgelirse, Adalet Par
tisi iktidarı, yüksek seviyedeki devlet memurla
rını dama taşı gibi yerinden oynatmıştır. 

Sayın Cumhurbaşkanının bu onaya göstere
cekleri titizlik, partizan tâyinleri kısıtlayabilir 
ve hizmetin iyi ellerde, devamlı, aksamadan yü
rümesini sağlıyabilir. 

Burada bir hususu belirtmek isteriz. Sayın 
Cumhurbaşkanın onaylamadıkları yüksek dev
let memurlarını Başbakan Sayın Demirelln aynı 
makamda istihdam ettiği de bir vakıadır. Bu 
hususun, hangi parti iktidarda olursa, olsun, si
yasi hayatımız için bir teamül haline gelmeme
sini temenni ederiz. 

Sayın Cumhurbaşkanın yurt - içi ve yurt dışı 
gezilerinin faydalı olduğuna inanıyoruz. Bu ge
zilerde, iktidar ve muhalefete mensup T. B. 
M. M. üyelerini refakatlerine alma hususuna 
devam edilmesinin, siyasi hayatımızda iyi bir 
gelenek teşkil edeceği düşüncesindeyiz. 

Sayın Cumhurbaşkanının yaptıkları yurtiçi 
gezilerde, memleketi tanımaları, Türk Milletinin 
hakiM iç durumunu öğrenmeleri ve gerekli ted

birlerin alınması bakımından, hakikaten lüzumlu 
olduğuna inanıyoruz. 

Nitekim; Sayın Cumhurbaşkanı, 9 Mayıs 
1968 günü Şikeftan Mağara köyünde vatandaş
ların dileklerini dinledikten sonra, bir süre köy 
evlerini gezmiş, daha sonra Hasan Köy Bucağın
da yaptığı bir konuşmada üzüntülerini belirtmiş
tir. 

özetle şunları söylemişlerdir: «20 nci asırda 
bu şekilde yaşamak bir fecaattir. Ben, Türkiye'
de böyle yerlerde taşıyanların mevcudiyetinden 
ıstırap duyuyorum. Halkımızın kendi gayerti ve 
Hükümetin yardımı ile hepimize ıstırap veren 
bu ve emsalî yerleri, en kısa zamanda medenî 
bir hale sokmaya mecburuz» demişlerdir. 

Sayın Cumhurbaşkanının yurt gezileri es
nasında tesbit ettikleri ve vadettikleri memle
ket ihtiyaçları ile ilgili, yapılması icabeden iş
lerden acaba hangileri bugüne kadar Hükümet
çe ele alınmıştır? örneğin, Şikeftan köyüne 
Devlet Babanın şefkatli yardım eli uzanmış mı
dır? Bunların Devlet Radyosunda kamu oyuna 
duyurulması Türk Milletine ferahlık ve rahatlık 
verir kanısındayız. 

Sayın Cumhurbaşkanı yaptıkları dış gezi
lerde, yabancı memleketlerde göröüîklerinin, 
memleketimizde tatbiki bakımından diğer Cum
hurbaşkanlarına kıyasla çok şanslıdırlar. 

Dış geziler: Dış münasebetlerin gelişmesi 
ve milletlerarası dostluğun takviyesi bakımın
dan, hiç şüphe yok ki, faydalıdır. Ancak için
de bulunduğumuz sosyal, ekonomik ve poltik 
sebeplerle büyük masraflara baliğ olan yurt
dışı gezilerde Cumhurbaşkanına refakat edecek 
kimselerin, adedinde ve niteliğinde Sayın Cum
hurbaşkanının titiz davranmaları gerekir. Bu 
kabîl gezilerde görevli olmaktan öte birtakım 
kimselerin, heyetlere ithal edildiğinin kamu 
oyunda çoğu zaman tenkid konusu olduğu bir 
hakikattir. 

Sayın senatörler, son zamanlarda, TürMye-
mizde millî birlik ve bütünlüğümüzü sarsmak, 
Cumhuriyetimizi ve Atatürk Devrimlerini tah-
ribetmek isetiyen bâzı çevreler vardır. 

Türk halkına hürriyetleri çok görenlerin 
faaliyetleri gün geçtikçe su yüzüne çıkmakta
dır. 

Türk toplumu aleyhine işliyen bozuk düze
nin devamında yararları olan çevrelerin, za-
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rarlı görüş ve düşüncelerini yansıtan bir kısım 
basın da vardır. 

Bu durum karşısında Millî ve Dinî bayram
larda Türk Devletinin ve Milletinin bası ve Ana
yasa düzeninin baş koruyucusu olan Cumhur
başkanı, Devlet radyosunda yayınladıkları de
meçlerde ham vatandaşları, hem de bu durum 
karşısında umursamazlığını üzüntü ile izledi
ğimiz Hükümeti uyarmaları bakımından fay
dalı bulmaktayız. 

Ancak, Sayın Cumhurbaşkanının yıl başı 
mesajında bu hususa hiç değinilmemiş oldu
ğunun müşahade edildiği, sadece ve bilhassa 
ekonomik konularda, yüksek bilim adamları, 
ilktidar ve muhalefet partileri arasında müna
kaşa edilmekte olan, ve henüz bir sonuç alın
mamış bulunan bir görüşü destekler şekilde 
•beyanda bulunmalarını, tarafsızlıkla bağdaştır
makta güçlük çekmekteyiz. 

Sayın senatörler, Cumhurbaşkanlığı Dairesi 
1969 malî yılı Bütçesi için, 1968 malî yılı Büt
çesine kıyasla 28 500 lira noksanı ile 4 mil
yon 728 bin 903 lira ödenek teklif edilmiştir. 
Bu teklif Karma Bütçe Komisyonunda aynen 
kabul edilmiştir. 

Bu, hakikaten çdk mütevazi bir bütçedir. 
Diğer bütçelerde de tasarrufa önem verilmesi, 
temenni olunur. 

Sayın Başkan, sayın senatörler; 

Cumhurbaşkanlığı 1969 bütçesi üzerindeki 
düşüncelerimizi arz etmiş bulunuyoruz. Bu 
büfeçenîn sayın mensuplarına ve aziz Türk Mil
letime hayırlı olmasını diler, C. H. P. Senato 
Grâıpiı adına Yüce Heyetinizi saygiyle selâm
larım. (Alkışlar). 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Ak-
soley. 

Sayın Saraçoğlu. 
GÜVEN PARTİSİ GRUPU ADINA AB-

DÜLKERİM SARAÇOĞLU (Mardin) — Sayın 
Başkan, muhterem arkadaşlar; Güven Partisi 
grupu adına 1989 yılına ait Cumhurbaşkanlığı 
Bütçesi üzerinde görüşlerimizi arz etmek üze
re huzurunuza çıkmış bulunuyorum. 

Muhterem arkadaşlar, Sayın Cumhurbaşkan
lığımızın Bütçesini tetkik ettiğimiz zaman, ge
çen sene de olduğu gibi, bu sene de umumi büt
çe içerisinde lüks ve israftan uzak, gayet mü
tevazi bir şekilde hazırlanmış olduğu görülmek

tedir. Bugünkü ekonomik durumumuz nazarı 
itibara alınarak gayet realist ve mütevazi ha
zırlanan bu bütçede, hiç şüphesiz Sayın Cum
hurbaşkanımızın büyük bir rolü olduğu mu
hakkaktır. Gönül arzu eder ki, diğer Devlet 
harcamalarında da memlektin içinde bulundu
ğu ekonomik ve sosyal durum nazan itibara 
alınarak, bu bütçede olduğu gibi, aynı tasarruf 
ve zihniyet hâkim olsun. 

Sayın senatörler, Yüce Cumhurbaşkanının 
geçen yıl Güven Partisi grupu adına yapılan 
bütçe konuşmasındaki görüşlerini değerlendi
rerek bir değerli hukukçuyu müşavirliklerine 
aldıklarını memnunlukla karşılıyor ve ihtisas
larına göre müşavere kadrosunu genişletme
lerinin uygun olacağını düşünüyoruz. 

Sayın arkadaşlar, Devletimizin başı, mil
letimizin başı, milletimizin birliğini temsil eden 
Sayın Cumhurbaşkanımız gere£k millî ve dinî 
günlerimizde ve gerek önemli zamanlarda aziz 
milletimize hitaben beyanatta bulunmaktadır
lar. Anayasamızın genel esaslarını kapsıyan, 
birleştirici, uyarıcı ve yol gösterici konuşma
larından dolayı Güven Partisi Senato Grupu 
adına kendilerine şükranlarımızı arz eder, söz
lerimize son verir, bu mütevazi bütçenin Dev
letimize ve milletimize hayırlı olmasını diler, 
Yüce Senatoya saygılar sunarız. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Sa
raçoğlu. 

Sayın Karaveloğlu. 
MİLLÎ BİRLİK GRUPU ADINA KAMİL 

KARAVELİOĞLU (Tabiî Üye) — Sayın Baş
kan, sayın arkadaşlarım; 

Cumhurbaşkanlığı bütçesi vesilesiyle' nok
sanlık olarak belirdiğini gördüğümüz bâzı hu
susları Cumhurbaşkanımızın dikkatlerine sun
mak istiyorum. Şüpresiz amacımız basanlarına 
yardımcı olmaktır. 

Sayın Cumhurbaşkanı 1968 senesi içinde 
hacimli fikrî faaliyetler içinde görünmüşler; 
önemli günlerde milletimize hitabetmeyi ve za
manın tartışmalanna ışık tutmayı; görüşlerini 
açıklamayı gelenek haline getirdiler. Millî ve 
meslekî toplantılara mesajlar göndermişler, di
rektifler vermişlerdir. 

Bunlardan önemli siyasi münakaşalara ışık. 
tutanlan eleştirmek istiyorum. 
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Sayın Sunay, geçen Kurbay Bayramı vesi
lesiyle milleti bunaltan gerici davranışları yer
miş, lâikliği rejimin temel taşlarından biri ola
rak vasıflandırmış ve aynen; «Din görevlileri
nin vazifeleri dışına- çıkmamalarını, Atatürk 
devrim ve ilkelerine bağlı kalmalarını titizlik
le kovalamak gerekmektedir.» demişlerdir. Şüp
hesiz bu beyanatları ile gerici akımların din gö
revlilerini geniş ölçüde istismar etmesine, rejim 
aleyhinde kasıth davranışlara âlet etmesine göz 
yumanların ihmalini teşhir etmişlerdir. Bu mü-
hadâleleri haklı ve isabetli olmuştur. Ama, ye
terli tartışma konusu yapılabilir. Siyasi tari
himiz boyunca her millî musibetin aynı yolu 
kullandığı bilindiğine göre, Sayın Cumhurbaş
kanının bu tip ihmallere karşı Millî Güven
lik Kurulundan tedbir istemesi daha isabetli 
olmazmıydı, diye düşünmekte bizi haklı bula
caklarına inanmak istiyoruz. 

Sayın Cumhurbaşkanı 23 Nisan konuşma
sında da aynı ağırlıkta bir konuyu tahlil etmiş
lerdir. Anayasa'nm 4 ncü maddesini kamu oyun
da eleştirmeyi zaruri bulmuşlardır. Bu madde 
«Egemenlik kayıtsız, şartsız Türk Milletinin-
dir, Millet egemenliğini Anayasa'nın koyduğu 
esaslara göre yetkili organlar eliyle kullanılır> 
dedikten sonra, «Egemenliğin kullanılması, 
hiçbir suretle belli bir kişiye, zümreye veya sı
nıfa bırakılamaz. Hiçbir kimse veya organ, 
kaynağını Anayasa'dan almıyan bir devlet yet
kisi kullanamaz.» demektedir. Niçin bu konu
ya parmak basmışlardır? 

Bıİîndiği gibi, geçen üç sene de en revaçta 
olan «Biz sandıktan çıktılk.» konusuydu. Yani 
«Millet biziz, yasama organı ve yürütme bizim 
elimizdedir, diğer Anayasa organları da bizim 
icraatımızın onaylayıcısıdırlar.» havası hâkim
di. Her türlü Anayasa organına savaş ilân edil
mişti, anlıyanın gözünde hükümet Devletin di
ğer kurumlarını karşısına almıştı. En başta Da
nıştay olmak üzere Anayasa Mahkemesi, TRT, 
Yargıtay, Yüksek Seçim Kurulu bu aradaydı. 

Bu davranış Türîıiye'de yeni Anayasa dü
zenine aykırıydı. Belki siyasi çıkara uygundu; 
Halk yığınlarına karşı başarısızlığın sebebi ola
rak bu durumu ilân etmek kolaydı; aslında bu, 
siyasi sorumluların itibarına halel getirecek 
bir tutumdu. Çünkü yeni Anayasa uzun sene
ler mücadelesi yapılan konuları bir hamlede 

halletmişti. Devleti yetki ve sorumlulukları bir
birinden farklı, fakat birbirini tamamlıyan 
kuruluşlarla teçhiz etmişti. Bunların varlık 
sebebi partileri değil (partilerin tasallutun
dan) Devleti korumaktı. İktidar partisinin 
menfaati ile ilgileri yoktu. Devletin devamlı
lığının ve istikrarlığının koruyucuları idiler. 
Buna rağmen, her fırsatta iktidar hatiplerinin 
tarizlerine hedef oldular; ama bu'tarizler ta
lih önünde maksatlıları küçük düşürecek cins
tendi. 

İste böyle bir ortam içinde Sayın Sunay 
meseleye parmak bastılar. Anlaşılan Hüküme
tin ve Devlet ikuruluşlarının (bu talihsiz be
yanlarla) daha fazla küçülmesine müsaade et
mek istemediler. 

Ve bu beyanatlarında, «....yeni Anayasamız, 
eskisinden farklı olarak egemenlik hakkının 
kullanılmasında hiçbir makam veya organı ter
cihli saymamaktadır.» diyerek, iktidar sözcü
lerine haksızlıklarını ima etmişlerdir. Bu hak
lı müdahaleye rağmen, iktidar partisinin gü
nümüze kadar kendi kusurlarından doğan bir 
karar vesilesiyle mütaaddit defalar Yüksek Se
çim Kuruluna; Seçim Kanunu dolayısiyle san
ki yüiksek organ yeni bir kanun koymuş gibi, 
gülünç bir gerekçe ile Anayasa Mahkemesine, 
her zamanki alışkanlıklariyle Danıştay ve TRT 
ye saldırmaya devam etmeleri üzücüdür. Artık 
bu noktada mesele bir Anayasa meselesi, bir 
Devlet Başkanı itibarı meselesidir. 

Sayın Sunay, 27 Mayıs Hürriyet ve Anaya
sa Bayramı vesilesiyle yaptıkları konuşmada 
27 Mayıs Anayasasını; yapıcıları ve neticele
rini överek, «günümüze kadar gelişen Ana
yasa tatbikatı ve Anayasa kuruluşları Milleti
mizin rejim meseleleri üzerindeki ilgisini ve 
etkisini kuvvetlendirmiş ve Milletimizin çözüm 
mercii olımyan ihtilâflara düşmesini önlemiş
tir.» dedikten sonra; «Artık Anayasa tatbikatı
nın doğru yoldan saptırılması ve sosyal kural
lara aykın bir şekilde durdurulması veya geriye 
götürülmesi mümkün ve meşru olmaz.» buyur
muşlardır. 

Sayın Sunay'm bu beyanatları sarihtir. 

Sayın Sunay; 27 Mayısın yapıcısı Türk Si
lâhlı Kuvvetlerinin temsilcisi olarak Cumhur
başkanı seçildiği için değül, 27 Mayısın görev
leri arasında bulunduğu için değil, fakat uygu-
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landığı takdirde milletimizi refaha, millî barı
şa, sosyal güvenliğe kavuşturacak olan 27 Ma
yıs Anayasasının uygulanmasında büyük so
rumluluk sahibi oldukları için bu beyanatları 
manalıdır. 

Kafldıki, «Anayasa uygulamasının durdurul
ması veya geriye götürülmesinin her hangi bir 
istismarcı gücün elinde sanılması da sadece 
gülünçtür. Sayın Cumhurbaşkanımızın yeni yıl 
mesajları da çeşitli konuları ihtiva etmektedir 
ve üzerinde durulması gerekecek niteliktedir. 
Umumiyetle iki anabölüm halindedir. 

Birinci bölümünde; ekonomik ve sosyal po
litikada elde edilen başarıların sonuçlan ilân 
ediliyor, ikinci bölümde de yetersiz gördüğü 
Hükümet tasarruflanndan düzeltilmesini iste
dikleri hususlar yer alıyor. 

Bildiğiniz gibi bu konuşmalan Adalet Par
tisi kongresinden sonra yapılmıştır. Bu itibarla 
Cumhurbaşkanının açılan tartışmalara son ver
mesi; doğan karamsarlığı ortadan kaldırması 
beklenebilirdi, tktidar partisi kongresinde, bu
günkü rejimin meşruluğuna gölge düşürücü bir 
karar alınmış olmasına rağmen, Sayın Sunay 
susmayı uygun bulmuşlardır, karamsarlığı da
ğıtmayı başkalarına bırakmışlardır. BelM de 
konunun tartışılmasına devam edilmesinde fay
da görmüşlerdir. Antipatik olmak istememişler
dir veya tartışmanın içinde görünmek isteme
mişlerdir, demek zordur. Çünkü bu konuda ilk 
sorumlu kendileridir, kendi makamlandır, Baş
ka makam sahiplerinin ruh haleti içinde olamı-
yacaklan, olmıyacaklan tabiîdir. Nitekim şim
diye kadar yaptıklan Anayasaya ait müdahale
ler faydalı olmuştur, yerinde olmuştur. 

Sayın Sunay demokratik rejimin verimliliği
ni, ekonomik ve sosyal politikada elde edilen 
sonuçlarla göstermek istemişlerdir ve bunu da 
kendilerinden bir hafta evvel Devlet Plânlama 
müsteşannın, iktisadi durumu güllük gülistan
lık göstermek için açıkladığı rakamla izah et
mişlerdir. 

Halbuki uygulanan plân felsefesinin, uygu
layıcı plânlamanın senelerden beri tartışma ko
nusu yapıldığı, hattâ maalesef plâncının bir öl
çüde itibar kaygısına uğradığı da bilinmekte
dir. Sayın Cumhurbaşkanımızın plânlamanın iti-
barlanmasında gayret göstermeleri belki daha 
doğru olurdu, 
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Rejim konusunda susmayı tercih eden Cum-' 
hurbaşkanımız, ki kararın sahibi A. P. de bu
günlerde susmakta fayda görmektedir/Hüküme
tin iktisadi ve sosyal politikasını - şüphesiz iyi 
niyetle ve Devletin başarısı olarak - övünce; mu
halefeti kendisini eleştirmeye mecbur etmiş ol
dular. Biz Sayın Sunay'm - eskiden Cumhurbaş-
kanlannm siyasi partili olarak seçildikleri ve 
Hükümet icraatını bir kısım nutuklariyle Mec
lise ve millete sundukları gibi bir ihtiyaç ve za
ruret içinde olacaklarını sanmıyorum. Kendile
rinin, yeni Anayasa düzenimiz içinde, görevleri
ne gelişte olduğu gibi görev süreleri boyunca 
da, tarafsız tutumlannı değiştirmeleri için ne 
lüzum vardır, ne de sebep vardır. Kaîdıki Ada
let Partisinin de seçim yılında Cumhurbaşkanı
mızın durumunun tartışılmasını politik bula
cağını sanmıyoruz. Esasen, ekonomik ve sos
yal politikanın bizatihi muhatabı olan vatan
daşın da buna, ihtiyacı yoktur. 

Sevgili arkadaşlanm; 

Biz 27 Mayıs Anayasasının başansmı en az 
siyasi partiler kadar istiyen bir grupuz. Sünay'-
m 9 ay önce dediği gibi «Anayasa uygulama- : 

sının durdurulması veya götürülmesinin« her 
hangi bir siyasi parti tarafından «meşruluğu bir 
tarafa» mümkün «olamıyacağından hiç endişe
miz yok; ama Sayın Sunay'm tarafsızlıklarının 
tartışma konusu yapılmasında arzu etmeyiz. 
Türkiye'de demokratik düzene karşı olanlann 
ellerindeki silâh, bu rejimin, bugünkü uygula-
masiyle halka bir şey verememiş olması, sorum-
lulann da demokratik rejimin yerleşmesi için 
ağırlıklarını ortaya koymaktan kâçınmalan; 
Millî Güvenlik Kurulunun etki dışı bırakılmış 
olmasıdır. Sayın Sunay son konuşmalan ile bu 
görüşlerin bir kısmını cevaplamak istemiş.- olsa 
bile, asıl problem, yani, demokratik rejimin tam 
verimli olması için aktif bir çabanın harcanma
dığı intibaı devam etmektedir. Sayın Cumhur
başkanının karamsarlığı artıran bu kanaati ber
taraf etmeleri şüphesiz faydalı olurdu. 

Sayın Cumhurbaşkanımızın, sıkıca tezahür 
eden Hükümet icraatına ait hususlan konuşma
larının kanuna tesirlerinin azaltmış olacağından 
endişe ederiz. Bilhassa Anayasa konulan durur
ken, her gün sorumlularına doğrudan doğruya 
ifade edilebilecek trafik düzensizliğini, Hükü
metin israf içinde bulunmaması, emeklilerin is-
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ti&dam yerleri gibi konuların, kamu oyuna açık-
laamasındaki sebebi, anlamak istemiyenler Hü
kümetin yetersizliğini teşhir gibi yanlış yorum
lamak istiyenler olabilir. 

Sayın Cumhurbaşkanı günlük hayatta dai
ma yalnız siyasi konuların değil sosyal, eko
nomik ve kültürel konuların da muhatabıdırlar. 
Son konuşmalarından, bu konulara karşı ilgile
rinin arttığını da zevkle müşahede etmek fırsa
tım bulduk. 

Bu konularda kendilerinden işaretler, direk
tifler beklendiği anlar olmaktadır. Görülmekte-
dirki kendilerinin daha geniş bir müşavirler 
kadrosuna ihtiyaçları vardır. Bilindiği gibi, di
ğer devletlerde benzeri görevliler geniş bir 
müşavirler kadrosu ile işbirliği yaparlar; köşk
leri Jbir entellektüel hâle ile çevrilidir. Türki
ye'de *de Sayan Sunay'ın, dolayısiyle Devletimi
zin. basanlarına yardımdan şeref duymıyacak 
bilim adamı veya uzman olacağını sanmıyorum. 
Nitekim çok seçkin iki yardımcıları, şerefle 
kendilerinin hizmetindedirler. 

Yeni Anayasamıza göre, Cumhurbaşkanımı
zın görev ve sonımluluklan iki Anayasa orga
nı He teçhiz ve takviye edilerek büsbütün önem 
kazanmıştır. 

Bunlardan ilki, Parlâmentoya Sayın Cum-
hsBbaşfeanstBca, memleketimize kendi sahaların
da değerdi hizmetleri geçen seçkin insanlann 
ataamasiyle meydana gelen Kontenjan Senato 
totpadur M, bu arkadaşlarımız değerli Par-
lömanter görevlerinin yanı sıra, bağımsız kişi-
likleri ve değerli müfavirükleriyle rejimin ba
şat ıma daima hazırdırlar, yardımcıdırlar. 

Saym arkadaşlarım; 
ömrü toöynnca karargâhla ve müşavirle ça

lışmış odan Saym CumhurbaşkanımıziTi faydalı 
teklifleri değerlendirmekte ve müşavirlerden 
farydaûanmakta tereddütleri olacağını sanmayız. 

İkinci Anayasa kuruluşu da, görev sahası 
icraya aidolan ve kendilerinin Başkanlık ettiği 
Millî Güvenlik Kruludur. Bu kurul ordu so-
raımfattarnnn millî tarihimize yaptıklan büyük 
hizmetler göz önünde tutulacak, siyaset hayat-
tnmzda sivil liderlerin uyarılması ve desteklen
mesi için meydana getirilmiştir. Bu organı millî 
bir -Anayasa kuruluşudur; görevi bâzı çevreler
de yanlış yorıtmland^ı gibi eski Askerî Şûra
nın yerine kaim olmak değildir. Burada Devlet 

ihtiyaçüan Devlet, imkânlan ve istihbaratı müş
tereken değerlendirilerek, geniş bir görüş ve 
millî fayda açısından tedbire, karara bağlanır. 
Bu kurul önemli meselelere çözüm tarzı bulur. 
Rejimin ve Hükümetin başansma yardımcıdır. 
Asker üyeleri engin tecrübeleri ve yetenekleriy
le Devlet ihtiyaçlanna katkıda bulunurlar. 

Bu noktada biraz durmalıyız. Bu kuruluşa 
her nedense, kamu oyunca kendisinden bekle
neni veremiyen - Âdeta israf edilen - bir Ana
yasa organı gözüyle bakılmaktadır. Kamu oyun
da maalesef böyle bir intiba ortaktır. Bu yeter
sizliğin, bu etki azlığının sebepleri üzerine Sa
yın Cumhurbaşkanımızı durmaya bir defa daha 
düşünmeye davet ediyoruz. Bu güçlü Anayasa 
kuruluşu Devletimize hizmet etmelidir. Bu ka
pasiteden faydalanılmalıdır. Rejimin başansız-
lığında veya zorla ayakta durmasında milletin 
faydası yoktur. Rejimin güçlendirilmesinde, 
Cumhurbaşkanına yardımcı olarak tesis edilen 
Anayasa organlarının dinamizminden faydala-
nılmasında zaruret vardır. Böylece hem ikide 
bir Sayın Başvekilimizin orduevleri gibi 
yerlerde generallerle toplantı yapmak zorunda 
kalması, kamu oyunda hâsıl olan endişelerin 
önlenmesi mümkün olacak ve asıl sorumlu ku
ruluş da fonksiyonunu yapar hale gelmiş ola
caklardır. 

Bir küçük konuya daha dikkatinizi çekmek 
istiyorum. Sayın Sunay Şeker Bayramını İstan
bul'da geçirdiler. İstanbul'a giderlerken Meclis 
Başkanlarını ve Hükümet erkânını beraberleri
ne almaları, topluca bu seyahati yapmış olma-
lan dikkatleri üzerlerine çekti. Oradaki dinlen
meleri dışında iki olayın içinde göründüler. 
Bayram günü hep beraber Devlet erkânı ile 
Şale Köşkünde Şeker Bayramı tebriklerini ka
bul buyurdular. Bilmiyoruz, heyet halindeki bu 
merasim lâyik Cumhuriyetin gelenekleri arasın
da yer almış mıdır veya almalı mıdır? Yoksa 
bu merasim bir süreden beri ağırlıMan hisse
dilenleri memnun etmek için mi tertiplenmiştir? 

Devlet erkânının topluca yaptığı gezinin 
maksadı bu mudur? Diye düşünceler olmuştur. 
Ama biz bu ihtimali zayıf görüyoruz. Hüküme
tin veya Cumhurbaşkanının bir özenti olacağını 
tasavvur edemiyoruz. 

Bir de aynı gün akşamı 1 nci ordu bölgesin
deki bütün asker sorumluların katıldığı Ordu-
evindeki bayram eğlencesini - tabiî heyet halin-
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de - şereflendirdiler; asker ve sivili sorumlula
rın birbirini yakından tanımalarına imkân hazır
ladılar. Toplu gezinin asıl maksadının bu top
lantı olmasını temenni ederiz. Bu seçkin sorum
luların karşılıklı güven içinde olmalarında fay
da, hattâ zaruret görüyorum. Bunu Sayın Su-
nay'ın temin etmiş olmasını faydalı buluruz. 

Sayın Sunay'm, Papa'mn yeni yıl mesajla
rında İslâm âlemi için izhar buyurdukları iyi 
dileklerine mukabele etmeyi Diyanet İşleri Baş
kanına bırakmış olmalarının mahzurlu bir tara
fı olacağını sanmıyoruz. Bilmediğimiz bir pro
tokol zarureti yoksa, kendilerinin hiçbir dinî 
sıfatları olmadığına göre bu davranıştan ka
çınmış olmaları daha isabetli olmaz mıydı? Bi
lindiği gibi Sayın Papa İstanbul'a teşrif etmiş
ler ve sadece dinî konularla ilgilenmişlerdir. 
Onun Davlet Reisi vasfı, bildiğiniz gibi, son 
plândadır. 

Sözlerimi bitirmeden önce Sayın Genel Sek
reterlikten de bir ricada bulunacağım. Küçük, 
fakat Sayın Cumhurbaşkanımızın itibarını he
def alan açıklamasında fayda olan bir konu: 
Sayın Cumhurbaşkanımızın dış gezilerinde har
cırah aldıkları, bunun için bir kararname çıka
rılmış olduğu dışarda İsrarla ifade edilmektedir. 
Cumhurbaşkanlarımız için buna lüzum yoktur. 
Gereken her masrafı Devlet yapar. Harcırahı 
almak için sebep de yoktur, kanun da yoktur. 
Ben tetkik ettim, bir kararname de yoktur, bu
lamadım. Bir münasip fırsatta Köşkün bu hu
susu kamu oyuna duyurması faydalıdır kanaa
tindeyim. Devlet sim olmadığına göre dediko
dunun yayılmasına niçin fırsat vermiş olalım. 

Sayın Sunay'ın başarılarını takviye edeceği
ne inandığımız samimî kanaatlerimizi biz bir de
fa daha düşünmelerine imkân vermek kastiyle 
ve bildiklerinden emin olduğumuz saygı duygu
larımızla ifade etmiş oluyorum. Kendilerinin 
Türkiye'nin son asker Reisicumhuru olmalarına 
gönlümüz razı olmuyor. Mutluluk dileklerimizi 
sunarak, sizleri grupumuz adına sevgi ve say
gılarımla selâmlıyorum. (Ortadan ve soldan al
kışlar.) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Karave-
lioğlu. Sayın Nahit Altan. 

A. P. GRUPU ADINA NAHİT ALTAN (Ça
nakkale) — Sayın Başkan, muhterem senatör
ler; bütçe müzakereleri sebebiyle her yıl Yasa

ma organlarında iktidar ve muhalefet karşı kar
şıya gelir ve memleket idaresinde görüş ve dü
şüncelerini belirtirler. Bu arada yeni Anayasa
mızın ihdas ettiği kontenjan senatörleriyle, ta
biî üyeler de bu müzakerelere katılırlar. Bu 
usulde devam edegelmekte olan bütçe müzake
relerinde şimdiye kadar üzerinde en as görüşü
len ve hiç tartışılmayan bir bütçe varsa o da 
Cumhurbaşkanlığı bütçesidir. Son iki sene büt
çesinde G. P. ile A. P. sözcüleri görüşlerim be
lirtmişler; diğer gruplar söz almadıkları gibi, 
şahısları adına da bu gruplardan konuşan ol
mamıştır. Bizce bunun sebebi olsa olsa propa
ganda ve polemik mevzuu olabilecek bir bütçe 
bulunmamasına dayanmaktadır. Ama şimdi gö
rüyorum ki, Sayın Devlet Başkanının memleket 
idaresinde kendisine düşen vazifeyi ifada faali
yet göstermesi ve muhtelif vesilelerle beyanda 
bulunması dolayısiyle bu bütçe de, seçim ari
fesinde de bu bütçe bahanesiyle A. P. iktidarı
na çatma hevesinde bulunanlar bu kürsüye çı
kıp konuşma yapmaktadırlar. Bu cihetlere bilâ-
hara temas etmek üzere ben esas konuşmamın 
hukukî kısımlarını ele alacağım ve bilâhara di
ğer hususlara geçeceğim. 

Sayın senatörler, bu bütçede evvelâ bir hu
susu nazarı dikkatinize sunmak isterim. 1961 
Anayasasının 82 nci maddesi Türkiye Büyük 
Millet Meclisi üyelerinin, 117 nci maddesi me
murların, 134 ncü maddesi hâkimlerin, 140 mı 
maddesi Danıştay üyelerinin aylık ve ödenekle
rinin kanunla düzenleneceği âmir hükmünü 
koymasına rağmen, Cumhurbaşkanının aylık ve 
ödeneği hakkında Anayasada hiçbir hüküm yok
tur. 20 Nisan 1940 tarih ve 491 sayılı Teşkilâtı 
Esasiye Kanununun 43 ncü maddesi Cumhur
başkanının ödeneğinin özel bir kanunla gösteri
leceği hükmünü koymakla, bu müessesenin büt
çesi Anayasada dayanağını bulmuş idi. Ana
yasada mesnedi olmıyan, fakat bir kanunla 
mesnedini bulan bu bütçe sebebiyle 1961 Ana
yasasının kıymetli ve önemli hususlarından bi
risi olan Devletin başı ve bu sıfatla T. Cumhu
riyetini ve milletin birliğini temsil eden Cum
hurbaşkanının tarafsızlığı hususuna temas ede
rek görüşlerimi belirteceğim. 

Anayasamızın 95 nci maddesinin son fıkra
sında, Cumhurbaşkanı seçilenin partiyle ilişiği 
kesilir ve Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeliği 
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sıfatı sona erer denmekle ve 96 ncı maddesin
deki tarafsızlıktan aynlmıyaeağına dair yemi
niyle, bu tarafsızlık hususunu sarahaten Anaya
samız belirtmiştir. Ayrıca 95 nci maddenin 2 nci 
fıkrası ile bir kimsenin arka arkaya iki defa 
Cumhurbaşkanı seçilemez hükmüyle de kendi
sinin tekrar Cumhurbaşkanı seçilmek için ta
rafsızlıktan ayrılmasına tesir edebilecek faktö
rü de ortadan kaldırmış, keza 70 nci madde ge
reğince Cumhuriyet Senatosunun tabiî üyeliği
ni yermekle de bu yüksek mevkii almış şahsın 
seçimle uğraşmamasını temin ve Cumhuriyet 
Senatosunda onun kıymetli görüş, düşünüş ve 
tecrübelerinden faydalanılmasına imkân veril
miştir. İşte bu hükümler içinde geçmiş hizmet
leri müsellem, Türk Milletinin ve onun kıymetli 
varlığı ordusunun içinden gelmiş, demokratik 
idarenin müdafii Sayın Cumhurbaşkanının men-
şeine uygun bir tutum içinde olduğu, art fikri 
buîunmıyan şahıs, zümre ve tüzel kişilerce ka
bul edildiği halde her nedense bâzı şahıs ve top-
luluklarca vâki hareketleri ve beyanları iyi kar-
sil anmamakta sözde yazar, sahte ilim ada,mı ve
ya bâzı art düşünceli siyaset adamları tarafın
dan tenkiti edilmektedir. Bu tenkidleri yapan
ların geçmişlerini ve halihazır tutumlarının bi
linmesi sebebiyle. Sayın Cumhurbaşkanının 
Anayasa çevresinde bitaraf bir tutum içinde ol
duğuna daha fasla kanaat getirmekteyiz, Bir 
şahsın bunlar tarafından tenkid edilmesi kötü
lenmesi, o şahsın doğru yolda olduğunun en 
bariz delili olarak kabul edilmelidir, Çünkü 
bunlar memlekette anarşi istiyen, milliyetçiliği 
yok etme gayretinde olanlar, din müessesesini 
ortadan kaldırmaya çalışanlar ve demokratik 
nizamın temel direkleri olan müesseseleri yıp
ratmak ve bu sebeple rejimi baltalamak istiyen
lerdir. 

Söz buraya gelmişken, vatan sathında de
mokrasinin hâmisi rolünde olanların vo en ufak 
bir olayı bir tek şahsın beyan ve yasısını bahane 
eder 3k. Parlâmento kürsüsünde konulanların, dı
şarıda şu veya bu teşekkülleri kışkırtanların, 
beyanat verenlerin, bildiri yayınlıyanların sus
ması, efkârı umumiyenin gözünden kaçmamak
tadır, 

Sayın senatörler, Cumhurbaşkanının tarafsız
lığı konusunda temas edilmesi gereken bir konu 
da Anayasanın 70 ve 72/2 nci maddesi çere&in-

ce senatör olan, kontenjan senatörlerinin duru
mudur. Bugün Cumhuriyet Senatosuna Cumhur
başkanınca seçilen sayın senatörler bağımsız ola
rak seçilmişlerdir. Bu sayın üyelerin bir kısmı
nın bağımsızlıkla kabili telif olabilecek şekilde 
faaliyette bulunduklarım söylememize imkân 
yoktur. Sayın Cumhurbaşkanınca Anayasanın 
72 nci maddesinin 2 nci fıkrası gereğince çeşitli 
alanlarda seçkin hizmetleriyle tanınmış, bağım
sızlar arasından seçilmiş olan üyelerin bağımsız-
iıklariyie bağdaşır bir tutum içinde olup olma
dıkları hususu kendilerinin insafına, vicdanına, 
anlayışına, olgunluğuna ve hakikaten 72 nci 
maddede yazılı evsaflarına uygun şekilde seçil
miş olmalar;na bırakılmıştır. Bunun aksine ha
reket etmeleri, yani taraf tutmaları, sabit bir fi
kirle hareket etmeleri hallerinde her hangi bir 
engelleyici kanuni mâni olmaması, onların ta
rafsızlıklarını ihlal etmeleri için sebep teşkil ede
mez. Sayın kontenjan üyelerinden bir kısmının 
tarafsız olmadıkları hususundaki kanaatimiz pe
şin teşekkül etmemiş olup, 1961 tarihinden beri 
kendilerinin tutum ve sözlerinden neşet etmek
tedir. Adalet Partisi muhalefette iken, Adalet 
Partisinin kusuru ve kışkırtması olmadığı halde. 
vukubulan vahim hâdiseler karşısında zamanın 
iktidarsna kam en ufak bir tenkkldo buîunmı
yan, hattâ fırsat bulunca muhalefette olan Ada
let Partisini bundan dahi mesul görenlerin, Ada
let Partisi iktidara geldikten sonra daha evvel 
vukubulan hâdiselerin çok hafifleri meydana gel
diği ve iktidar olarak Adalet Partisinin bir ku
suru olmadığı, hattâ muhalefete mensup bâzı 
zümre]erce kışkırtma neticesi kasden yaratılan 
hâdiselerden dolayı Adalet Partisini suçlayıcı 
konuşma yapmaları veya tenkid etmeleri bitaraf
lıkla kabili telif değildir. Kesa kontenjan gru-
pu adına konuşan bir sayın üyenin grup namına 
vâki konuşması sırasında «Biz, muhalefet ola
rak» tâbirini kullanması ve grup üyelerinin bu 
hususu da ikrar eder duruma düşmeleri de dü
şüncelerimizi teyidetmekte okluğu gibi, hele bu 
sayın üyenin C. H. P. ne girmesi bizim kanaati
mizi daha çok kuvvetlendirmiştir. Kendisinin 
Anayasa muvacehesinde 72 nci maddenin son 
fırkasmdaki tarafsızlık ibaresi tahtında ve o ga
ye için seçildiği için, hukukî durumunum müna
kaşayı mueibolduğu da ayrı bir mevzudur. Bura
da birçok misaller vererek zamanınızı almak is
temiyorum. Ancak, dün bütçenin tümü üzerin
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de yine kontenjan senatörleri adına grup namı
na konuşan arkadaşımızın konuşmasındaki ola
yı da haftanızda tekrar yaşatırsanız, bu tutum
larından dolayı, bu grupa dâhil bası arkadaşla
rımızın. tutumları ve davranışları hakkındaki 
gorüşümûzdeki isabete elbette sis de emin ola
bilirsiniz 

Muhterem senatörler, bu bütçe sebebiyle ge
çen yıllarda konuşan Güven Partisi ve Adalet 
Partisi grup sözcüleri bugün yine aynı mahiyet
te bâzı beyanlarda bulunan bası arkadaşlarımız 
Bayın Cumhurbaşkanının genel sekreterlik - ay
nen okuyorum - müessesesi dışında değişen şart
ların tabiî icabı olarak seramoni ve bilhassa esas 
bakımından rakaihkla mütalâa verebilecek bil
gi, tecrübe ve hassaten karakter örneği, müşa
virlere ihtiyacı, ihtiyaç duyacağını düşünmüyor 
ve bunun için müşavere kurulu teşkilinin lüzu
mu temennisinde bulunuyoruz sökündeki beyan
larından soura; Sayın Cumhurbaşkanımızın bu 
yola giren bir tutumu olmuş ve iki müşavir ile 
istişareye başlamıştır. Bu temenniye iştirak et
mekle beraber, bugün Sayın Cumhurbaşkanına 
hukuk müşavirliği yapan şahsın bitaraf bir tu
tum içinde olmadığı da her veçhile anlaşılmak
tadır. Son olarak gazetelerden okuduğumuza ve 
dinlediğimisa göre, savcılar hakkındaki kanu
nun Anayasaya aykırılığından dolayı iptalinden 
sonra Adalet Bakankğmoa hasırlanan kanun ta
sarısı daha Meclislere sevk edilmeden bir açık 
oturumda bunun, Anayasaya aykırılığı beyan 
eden bu arkadaşımız bu yetmiyormuş gibi, mu
halefet lideri Saym inönü'ye giderek, yanında 
bir arkadasiyle beraber bu ta~armm Anayasaya 
aykırı olduğunu ve bunun çıkmaması için lâzım 
gelen yola tevessül edilmesi tavsiyesinde bulun
duktan sonra, ayrıca radyoya bunu geçirtip bü
tün millete duyurmuş ve bu şekilde bitaraf bir 
mütalâa verebilecek, müşavir olabilecek duru
munu fiilen kaybetmiş olmaktadır. Bitaraflığı 
bütün veçhesiyle bel1 i olan zatm, Sayın Cumhur
başkanımıza mütalâa verecek bu şahsın, bu ka
nunun çıkması aleyhinde gayret sarf eden, ana-
prensipleri hiçbir zaman burada değişmiyeeeği-
ne göre, prensibini bile benimsememiş olan bu 
sahsm bitaraf bir görüşle Cumhurbaşkanına ışık 
tutmasına imkân ve ihtimal görülemez. Bizini 
istirhamımız, ber zam.an kendisinin bitaraflığın
dan omin bulunduğumuz Sayın Cumhurbaşkanı
nın arkadaşlarımızın geçmişteki beyanlarına uy-
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gun evsafta, hakikaten bitaraf müşavirlerle teş
riki mesai etmesidir. Ve bundan da eminiz, Ken
dileri daima bu şekilde hareket edeceklerdir, 

Bu husustaki görüşümüzü de bu şekilde kısa
ca arz ettikten sonra burada konuşan vs bu büt
çe münasebetiyle Adalet Partisine mümkün ol
dukça yüklenme gayretinde olan arkadaşlarıma 
birkaç noktada cevap vermek isterim. 

Sayın Cumhuriyet Halk Partini sözcüsü Meb-
rure Aksoley, Sayın Cumhurbaşkanının gezileri 
sırasında va'dettiği işlerin hangisi Hükümetçe 
yerine getirilmiştir, demektedir. Cumhurbaşka
nı bizatihi icra organı değildir. Cumhurbaşkanı 
nihayet katî olarak kendisinin yapmıyacağı bir 
işi de va'detmez. Ancak, temennide bulunaca
ğını, ilgililere bu durumu ileteceğini söyler, il
gililer. imkân olduğu takdirde, zamanı gelince 
kanunlar çerçevesinde bunu yapar, bundan do
layı Hükümeti muahaze etmeye de imkân yok
tur. 

Millî Birlik Grupu adına konuşan kıymetli 
arkadaşım Kâmil Karavelioğlu ise, döndürüp do
laştırıp Sayın Reisicumhurun, bilhassa asker ol
ması hasebiyle, en sonda o ciheti de belirtti, son 
asker Cumhurbaşkanı olmamak gibi, bir 
tâbir kullandı. Bu memlekette Anayasamız mu
vacehesinde bizzat kendilerinin de yapılırken 
bulunduğu bu Anayasamızda Cumhurbaşkanla
rının ille, mutlaka bir asker olacağına dair hiç
bir hüküm yoktur, Bu anlayış, demokratik ni
zam anlayışına aykırıdır. Bu anlayış, eğer bu
nun metninde gizli olarak varsa, açıkça zikre de
lerdi. Ama, bugünkü Anayasamız muvacehesin
de Reisicumhurun hangi şartlara haiz bulunaca
ğı, hangi evsafı haiz bulunacağı tasrih edilmiş 
ve kimin tarafından da seçileceği belirtilmiştir. 
Bu millet bu parlamenterler istediği şahsı, Ana
yasadaki evsafı haiz olduğu takdirde, Reisicum
hur seçebilirler. Bunun için ille buradan böy
le bir beyanda bulunarak, bilâhara, buradan 
müddet bittiği takdirde bir asker Reisicumhu
run seçileceğini ima etmek, seçilmesi lüzumunu. 
ima etmek gibi duruma düşmekte kendilerinin 
demokratik nizamı getirme hususundaki fikirle
riyle kabili telif değildir. 

Yine muhtelif vesilelerle İktidara çatar ve 
der ki, Güvenlik Kurulunda şunu yapsın, bunu 
yapsın, şöyle yapsın ve iktidar, bilhassa iktida
rın başı Parti Başkanı Süleyman Demirel subay-
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larla, paşalarla fazla temas etmesin. Neden et
mesin, neden Ordu Evine gitmesin? Hükümetin 
Başı. Genelkurmay Başkanının âmiri. Neden git-
miyecek? Bunda bir mahzur mu var? Yani Hü
kümetle Ordu birbiriyle teşriki mesai ederse, 
bundan gocunan müesseseler, gocunan zümreler 
mi var? Onu açıklayın? Herkes gidip arkadan 
istediğini söyler. İstediği şekilde kışkırtır. Bir 
vazifeli, memleketin bütün icraatından sorumlu, 
Anayasa muvacehesinde bütün salâhiyetler ken
disine verilmiş olan yani Anayasa ile verilmiş 
olan hakları ve salâhiyetleri ve vazifeleri yapan 
insanın orduya mensup şahıslarla görüşmesi, 
hususi olsun veyahut da vazife dolayısiyle ol
sun görüşmesi, burada hiçbir zaman dile getiri
lecek ve yadırganacak bir mevzu olmasa gerek. 

Burada Sayın Cumhurbaşkanının dinî ve res
mî bayramlar dolayısiyle vâki beyanlarını bir 
taraftan böyle müspet ve menfi arası kelimeler 
kullanarak okşar gibi görünüp, öbür taraftan 
silleyi esas iktidar partisine vurma gayreti için
de ölen arkadaşım Cumhurbaşkanının konuş
masındaki yalnız gericilere ait kısmı alır, fakat 
komünistlerle; aşırı diğer cereyanlarla vâki be
yanlarına hiç temas etmez, o cihete dokunmaz. 
Eğer hakikaten demokratik bir nizam içinde bu 
rejimi yıkıcı her türlü aşırı cereyanların zararı
na inanıyorsanız Sayın Cumhurbaşkanının bita
raflığı ile kabilitelif olucu bu konuşmasında her 
iki cereyanın, sağcı solcu, aşırı her türlü cere
yanın, bu nisama zarar verici her iki cereyanın 
aleyhinde bulunduğunu ve herkesin bunda dik
katli bulunması ve gerekeni yapması hususun
da herkesi ikazda bulunduğunu da beyan et
seydi, arkadaşımın bu şekilde beyanının yalnız 
iktidar partisine çatmak için konuşulmamış ol
duğuna kaani olurdum. Ama arkadaşım, Cum
hurbaşkanının sol cenaha, sola ait beyanla
rına ve sola ait ikazlarına hiçbir zaman temas 
etmiyor. Yalnız sağ kanada, yalnız sağı, gerici 
diye bizi itham ederek, bizi o cepheden vurmak 
istiyor. 

Arkadaşlarım, şuradan sarahaten arz ederim 
ve iftihar ederim ki, Adalet Partisi bizi gerici
likle itham edenlerden daha ilerici, daha çok de
mokratik nizamı benimsemiş, hakikaten kendi 
içinde ve kendilerinin dışındakilere de demokra
tik nizamı tatbika her zaman âmâde bir anla-
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yış içindedir. Arka fikri yoktur. Bir taraftan 
burada demokratik nizamın hâmisi kesileceğiz, 
bir taraftan bu rejimin yıkılmasında faaliyet 
gösterenlere yardım edeceğiz. Hiçbir zaman böy
le bir tutuma girmemiş Adalet Partili. Ama biz 
bu tutumla burada itham edilenleri veyahut da 
dışarda bu tutumda olanlarla teşriki mesai eden
leri de biliyoruz. Eğer bu arkadaşlarımız haki
katen inanıyorlarsa, demokratik rejime en ufak 
böyle işlerde kendilerinin parmaklarının olma
ması iktiza eder. 

Güvenlik Kurulu mevzuuna dokunarak, yine 
rejimin zorla ayakta kalmasından bahsediyorlar. 
Rejimi zorla ayakta tutan yok. Rejim zorla 
ayakta durmaz. Hiçbir rejim zorla uzun müddet 
baki kalamaz. Rejim milletçe benimsenirse, re
jim bilhassa ordu beslij^en memleketlerde, bü
yük miktarda asker bulunduran memleketlerde 
ordu tarafından benimsenirse, milletçe benimse
nirse hiçbir zaman bu rejim zorla tutuluyor ol
maz. Demokratik rejim de, dikta rejimleri de 
ancak ordu ile tutunabilir. Eğer bir ordu de
mokratik rejimi beğenmiyorsa orada hiçbir za
man o rejim tutunamaz. Eğer bir ordu dikta 
rejimi istiyorsa yine o memlekette dikta rejimi 
hâkim olur. öyle ise, zorla bir rejimi burada 
tutuyor diye iddia etmek, ordunun demokratik 
nizamı benimsemediğini iddia etmek kadar gü
lünç bir tutum olmaktadır. Adalet Partisi ola
rak biz dün de Sayın Başkanımızın ve Hükümet 
Başkanımızın beyan ettiği gibi, daima aynı iman 
ve inanç içindeyiz ki, Türk Milletinin bağrın
dan çıkmış ordusu hiçbir zaman demokratik ni
zamın karşısında değildir. Onun için zorla re
jimi ayakta tutmak istiyenlerin daima karşısına 
çıkmıştır. 

Yine bizim sandıktan çıkma mevzuumuz 
Cumhurbaşkanlığı bütçesi münasebetiyle söz 
oluyor. 

Muhterem arkadaşlar, demokratik nizam 
içinde iktidara gelmek için ne lâzımdır? Bu
günkü Anayasa muvacehesinde elbette iktidar
lara seçim yolu ile gelinir. Seçimler ise oylarla 
olur ve bu oylar sandığa atılır. Buradaki kısa 
tâbir «Sandıktan çıkma» nın mânası budur. Ama 
sandıktan çıkmıyanlar, yani her hangi bir ikti
dara sandıkla gelme imkânını buîamıyanlar, ve
yahut da hiçbir zaman seçimle iş başına gelmiş 
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veya bir mevki almamış olanlar bunun mânasını 
anlıyamazlar ve bu, daima onlara yadırganacak 
bir durum gelir. Bugün Adalet Partisi eğer faz
la oy alarak iktidara gelmiş ise bu milletin te
veccühü iledir. Başka bir gün bu teveccühü kay
bedersek, başka bir partiye iktidar nasibolur. 
Ama aynı yoldan nasibolur, o da sandıktan çık
mış olur. Bu, hiçbir zaman yadırganacak, bura
da politik mevzu yapılacak bir husus olarak ele 
alınmamak iktiza eder. 

Hükümete, yine bu vesile ile, tâviz vermele
rinin Cumhurbaşkanı tarafından önlenmesi ve 
sairesi gibi lâflar ediliyor. Hükümet hangi tâvizi 
veriyorsa ve bu tâvizler Anayasaya aykırı ise, 
bu tâvizler kanunlara aykırı ise, veyahut da 
Hükümet mevdu vazifelerin dışına çıkmış 
bir vazife suiistimali bahis mevzuu ise 
Parlâmentoda konuşan arkadaşlarım yu
varlak lâflarla değil, direkt istedikleri 
şekilde Hükümeti denetleme yollarından 
istifade edip, gereken usule başvururlar. 
Yalnız konuşma ile netice alınmaz. Kendilerinin 
bildiği, ispat edebilecekleri hakikaten delillerle 
Hükümeti müşkül duruma düşürecekleri husus 
varsa, emsali işlerde olduğu gibi, burada da çı
karlar gereken usulî muameleye, kanuni mua
meleye, Anayasaya uygun müracaatta bulunur
lar ve yine bunun tahkik mercii, tahkik şekil
leri ve usulü Anayasamızda, tüzüklerimizde var
dır ve bu bundan da hiçbir zaman Adalet Par
tisi olarak çekinmeyiz, alnımız açıktır. Yeter ki 
kendileri ciddî bir mevzuu vesikalariyle ortaya 
çıkarsınlar, biz de onlarla beraber oluruz. 

Muhterem arkadaşlarım, konuşmamın da ba
şında arz etmiş olduğum gibi, bu bütçede şim
diye kadar az görüşülüyordu. Çünkü demin de 
arz ettiğim gibi. polemik mevzuu ve siyaset mev
zuu yapılmıyordu. Bugün bakıyorum bir vesile 
ile yine Adalet Partisine, şu seçim arefesi doîa-
yısiyle, kötülemek ve çatmak gayreti güdülü
yor. Nitekim benim görüşümün doğru olduğu 
burada tekrar meydana çıkmış oldu. Ben bu ko
nuşmayı yaparken hiçbir zaman bu şekilde bir 
konuşma ile karşılaşacağını ummuyordum ve 
onun için hazırlanmış ve bu şekilde konuşmuş, 
bir beyanda bulunmuştum. Fakat bir hafta evvel 
hazırladığım şu konuşmanın bir hafta sonra te
zahür etmesini görmekle bahtiyarım. Bu bütçe

nin hayırlı, uğurlu olmasını diler, grupum adına 
hepinizi hürmetle selâmlarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Altan. 
KÂMİL KARAVELİOĞLU (Tabiî üye) — 

Sayın Başkan, sayın hatibin bana izafe ettik
leri, benim sözlerime bina kurarak söyledikle
ri sözleri benim fikirlerimle, benim Sayın Cum
hurbaşkanımıza yaptığım tekliflerle, benim Sa
yın Cumhurbaşkanımızı iyi niyetle eleştirme
lerimle yakından, uzaktan hiçbir ilgisi yoktur. 
Sayın arkadaşımızın irticalen bir konuşmadan 
bu kadar alabilmesini, bu kadar ters yorumla
ra götürebilmesini sürpriz olarak telâkki etmi
yorum. Benim bir tek şanssızlığım var, derken 
Sayın Cumhurbaşkanımıza hitabetmek isterim, 
Sayın Cumhurbaşkanımızın ve benim şanssız
lığım benim sözlerime karşı A. P. sinden sa
yın arkadaşım gibi güzide bir hatibin bu me
seleyi Sayın Cumhurbaşkanımızı bana karşı 
korumak bahtsızlığına uğramış olmasıdır te
şekkür ederim. 

BAŞKAN — Sayım Alpaslan. 
FEHMİ ALPASLAN (Artvin) — Sayın 

Başkan, sayın arkadaşlarım; Yüce bir makam 
ve orayı işgal eden yüksek bir zatla alâkalı 
bir bütçenin görüşmesi sırasında yapılacak ko
nuşmalarda her şeyden evvel, devletin ağırlı
ğına ve o bünyede çatlaklıklar hâsıl olmama
sına dikkat etmek lâzımgeldiği kanaatiyle hu
zurunuzda birkaç cümle söylemek için söz al
dım. 

Arkadaşlar, tarihin türlü çemberinden geç
mek suretiyle devirler yaşamış olan Türkiye'
mizde yeni demokrasi düzeni yaşıyoruz. Ve he
pimize düşen bir vazife, devleti daima itibarlı 
bir şekilde ayakta tutmak için âzami derecede 
gayretli olmamızdır. Böyle değil de müessese
leri birbirinden ayırmak suretiyle mütalâa et
meye ve ayrı ayrı eleştirerek birini bir başka 
yönden, diğerini bir başka yönden görmeye 
imkân yoktur. Cumhurbaşkanlığından başlayıp 
bizzat parlâmento ve onun bünyesinden çıkan 
Hükümet ve ordusu ile Anayasa Mahkemesi 
ile Yüksek mahkemeleri ile topyekûn bu Ana
yasa müesseselerinin itibarını ayakta tutacak 
tarzda davranılmasının lüzumuna inanan bir 
arkadaşınız olarak bu Cumhurbaşkanlığı büt
çesi üzerindeki görüşlerimi ifade etmeyi dü
şündüm. 
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Sevgili arkadaşlarım; bu müesseselerin iti
barını mevzuubahsettiği'm zaman, meclisler büt
çesinde vâki bir konuşmamın bâzıları tarafın
dan bir yanlış anlamaya gelebilmiş olması ihti
mali üzerinde dikkatinize bir hususu arz ede
ceğim. Sabahki konuşmamda dikkat ederseniz 
ben Türkiye Prlâmento üyelerinin her birinin 
içinde kendim de bulunduğum şekilde yüksek 
haysiyetlerini dile getirdim ve istisnai vakıa
lardan bahsile pek cüz'i, ama pek cüz'i olan 
bu istisnai hallerin Parlâmentonun itibarına 
halel getirmemesi lüzumuna işaret ederek üze
rime düşen vazifeyi eda edeceğimi söyledim. 
Hemen arz edeyim ki, buradaki konuşmamın 
hemen akabinde Sayam Başbakan beni davet 
etmek suretiyle, nazikâne davetleriyle mese
lenin üzerine eğildiler. Teferruat üzerinde he
nüz malûmat arz etmiyeceğim ama, huzurunuz
da mesele ile dakikasında ilgilenen Sayın Baş
bakana teşekkür etmeyi vazife biliyorum. 
(A. P. sıralarından bravo sesleri) 

Aziz arkadaşlarım, Cumhurbaşkanlığı büt
çesi vesilesiyle elbette ki, halisane temennileri
miz olacak. Ama bendeniz evvelki senenin büt
çesinde bir grupun sözcüsü olarak kürsüye çı
kıp, Yüce makam ve işgal eden zatın yüksek
liği itibariyle bu bütçenin millete hayırlı ol
ması dileğinde bulundum, kürsüden indim. Bu
rada biraz önce bâzı konuşmalar geçti. Elbet
te ki, her birimizin ayrı ayrı görüşü olur, el
bette ki, her birimizin bâzı temennileri bulu
nur. Ama, bilhassa bâzı maksatlı hareketlerin 
vukubulduğu bir dönemde, Devletin en yüce 
makamını münakaşa mevzuu yapmadan mese
lelerimizi halletme yolunu tutarsak, hattâ bu
nun için bâzı nefsi fedakârlıklar göstermek 
icabettiği zaman buna katlanırsak, yalnız bu
nunla sadece Cumhurbaşkanlığı makamına 
saygı göstermekle kalmaz, bizatihi içinde ya
şadığımız demokratik parlömanter rejime zan
nediyorum ki, faydalı hizmetlerde bulunmuş 
oluruz. İşte ben bu inanışladır ki, Sayın Cum
hurbaşkanlığı bütçesinin, siyasî görüşlerin or
taya atıldığı bir münakaşa zeminine mevzu ol
masından müteessir olduğumu ifade etmek is
tiyorum. Geçen yıl G. P. Grupu adına yaptı
ğımız konuşmada bütün dünya devletlerinde 
olduğu gibi Türkiyemizde de Sayın Cumhur
başkanımızın kıymetli müşavirlerden istifade 
etmesi dileğinde bulunmuştuk. Bu mütalâamı

zı, bu görüşümüzü değerlendiren Sayın Cum
hurbaşkanımızın kendilerine ciddî ve gayretli 
bir hukukçuyu müşavir olarak seçtiklerini bi
liyoruz. Biraz evvel konuşan Nahit Altan ar
kadaşımın bir mütalâası oldu. Arkadaşlar Fa
ruk Erem savcılarla alâkalı bir bülten neşret
ti ve bütün hukukçu Parlâmento üyelerine 
gönderdi. Orada savcılık müessesesi hakkında 
görüşlerini ifade ediyor ve savcıların da temi
nata kavuşturulmalarını temenni etmek sure
tiyle bir görüşü ifade buyuruyor. Hukukta 
profesör olan ve hukukçuluğun ağır mesuliye
tini taşıyan bir insanın inandığı konuda görüş
lerini ifade etmesi ve bâzı etütlere istinadet-
tirmek suretiyle bu görüşlerini yetkili makam
lara iletmesi vazifesi icabıdır. Ama, Sayın Fa
ruk Erem'in Sayın Cumhurbaşkanımız tarafın
dan mütalâalarına başvurulduğu zaman, tama-
miyle şahsına taallûk eden bir görüşü müşavir 
sıfatiyle ortaya koymıyacak kadar olgun bir 
zat olduğuna hepimiz inanmalıyız. Kaldı ki, 
Yüce makamı işgal eden bir Cumhurbaşkanı
nın müşavirden gelen mütalâayı ayniyle benim
semek suretiyle, onu millet hayatına arz etme
si de düşünülemez. O itibarla müşavirin taraf
sızlığı mevzuunu burada münakaşa etmenin 
isabetli olmadığı kanaatini taşıyorum. Kaldı 
ki, muhterem arkadaşlarım Faruk Erem her 
hangi bir uç görüş, bir aşırı görüş içerisinde 
olmıyan temiz bir Anadolu çocuğu ve kendisi
ne düşen vazifeleri, gecesini gündüzüne kat
mak suretiyle çalışan bir hukukçu zattır. Ve 
keşke kabil olsa da Cumhurbaşkanimız bir sa
hada Faruk Erem gibi kıymetli bir hukukçu
dan istifade ederken, başka sahalarda da daha 
kıymetli zevattan istifade edecek bir istişare 
kurulu meydana getirse ve bu istişare kurulu
nu hattâ kendilerinden sonra vazife alacak 
Cumhurbaşkanlarına bir vedia olarak takdim 
etmek suretiyle Türk Devlet hayatında ihti
sas erbabı insanlara, en yüksek makamda, im
kân verilmiş olsa. Bu halisane temennimizdir. 

Mâruzâtım böylece tamamlandıktan sonra 
Cumhurbaşkanlığı bütçesinin sıhhat ve afiyet 
içerisinde Sayın Cumhurbaşkanımıza ve bütün 
Türk Milletine hayırlı ve uğurlu olmasını di
liyor ve bu Yüce makamda devletin itibarının 
ilelebet yaşamasını niyaz ederek, hepinize say
gılarımı sunuyorum. (Alkışlar) 
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BAŞKAN — Söz istiyen sayın üye? Yok. 
Cumhurbaşkanlığı bütçesi hakkında gruplar 
konuşmuş, şahısları adına Sayın Alpaslan ko
nuşmuş ve böylece müzakereler nihayete er
miştir. Bölümlere geçilmesini oylarınıza arz 
ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

C) CUMHURBAŞKANLIĞI BÜTÇESİ 

(A/ l ) Cari harcamalar 
11.000 ödenekler 150 000 lira 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... 

Kabul edilmiştir. Bir önerge var, okutuyorum. 
(Bölüm - 12.000) 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
1969 yılı bütçelerine yapılmış olan zamların 

karşılanması amaciyle Genel bütçenin (A/ l ) 
cari harcamalarından % 5 nisbetinde indirim 
yapılmış bulunmaktadır. 

Cumhurbaşkanlığı bütçesinde bu iglemin seh
ven yapılmamış olduğu görülmüştür. 

Cumhurbaşkanlığı bütçesinin ilişik cetvel
de gösterilen 103 625 liranın tenzilini arz ve-
rica ederim. 

Bütçe Karma Komisyonu 
Başkanı 

Uşak Senatörü Kütahya Milletvekili 
M. Faik Atayurt Mesut Erez 

Cumhurbaşkanlığı 

Ödeneğin oesidi Bölüm Madde 

12.000 PERSONEL GİDERLERİ 

YOLLUKLAR 

Tenzil Tenzilden 
edilecek miktar sonraki miktar 

Lira Lira 

Bölüm toplamı 

Kesim toplamı 

2 293 578 

11-1 477 

I - Yurt iei yollukları 
YÖNETİM YOLLUKLARI 

12.812 (Vmhurbaşkjinı yurt iei seyahat güderleri 
12.813 Yönetim geçici görev yolluğu 

DİĞER YOLLUKLAR 
12.841 Tedavi yolluğu 

(Yurt iei yûCllulklıarı toplamı: 109 726) 
II - Yurt dışı yolluklaırı 

YÖNETİM YOLLUKLARI 
12.853 Yurt dışı geçici görev yolluğu 

13.000 YÖNETİM GİDERLERİ 

GENEL YÖNETİMLE İLGİLİ ALIMLAR 
Kesilin toplamı 

13.110 Kırtasiye lalından ve giderileni 
13.120 Ba/sıh kâğıt ve defter alımllıaırı ve gı'derlıeri 
13.130 Döşame ve ıdemiirbaş alımları ve gijderleni 
13.140 Yayın alımları ve gidei'leri 
13.150 Ya.ka.caik laılmnları ve giderleri. 
13.160 Giyim alımllıaırı ve giderleri 

3 750 
2 000 

25 

250 

71 250 
38 000 

475 

725 800 

1 500 
250 

20 000 
1 000 
10 000 
5 250 

28 500 
4 750 

380 000 
19 000 
190 000 
99 750 
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Tenzil Tenzilden 
edilecek miktar sonraki miktar 

Bölüm Madde Ödeneğin çeşidi Lira Lira 

200 

6 000 
750 

6 500 
2 000 
750 

3 800 

304 000 

114 000 
14 250 
123 500 
38 000 
14 250 

13.190 Diğer abmlaır ve glMerleri 
GENEL YÖNETİMLE İLGİLİ GİDERLER 

Kesim topiaam 

13.210 Su giderleri 
13.220 Temizlik güderleri 
13.230 Aydınlatma giderleri 
13.240 Bahçe giderleri. 
13.290 Diğer yönetim giderleri 

HİZMETLERLE İLGİLİ ALIMLAR 

Kesim toplamı 321 100 

13.310 Yiyecek, yem ve yakacak alımları ve giderleri 
13.320 Giyim - kuşam 'alımları ve güderleri 
13.350 Sağlık araç, gereç ve ilâç 'alımları 

ULAŞTIRMA GİDERLERİ 

13.410 Posta - telgraf giderleri 
13.420 Telefon güdenleri 
13.430 Taşıma giderlerii 
13.440 Haberleşme araelları işletme ve onarım giderleri 

TAŞIT İŞLETME VE ONARIM GİDERLERİ 

Kesim toplamı 112 500 

13.510 Cuınhurbaşkanlığı taşıt işletme ve 'onarma gideri eıi 
13.520 Hizmet taşıtları işletme ve onarma, giderleri 

14.000 HİZMET GİDERLERİ 

"e gideri eıi 

Kesim toplamı 

im giderleri 

16 250 
400 
250 

150 
6 500 
1 250 
250 

308 750 
7 600 
4 750 

154 850 

2 850 
123 500 
23 750 
4 750 

ANITLAR, MÜZELER VE SARAYLAR GİDERLERİ 
15.389 Diğer alımlar ve 'giderleri 

16.000 ÇEŞİTLİ GİDERLER 

16.720 Ağırlama giderileni 

BAKIM VE KÜÇÜK ONARIM GİDERLERİ 
Keşlim toplaımı 

16.810 Bina anarımı 
16.820 Makina ve teçhizat onarımı 

1 250 
6 250 

23 750 
118 750 
1 900 

14.110 Yangından (korunma ve sigorta ğklerleıii 100 1 900 
15.000 KURUM GİDERLERİ 12 350 

650 

7 500 

2 500 
100 

12 350 
191 900 

142 500 

49 400 

47 500 
1 900 
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Bö lılını Mailde 

11.000 
12.000 
13.000 
14.000 
15.000 
16.000 

Ödeneğin çeşidi 

İ C M A L 
Ödelnıclk'ler bölümü toplamı 
Personel giderleri bölümü toplamı 
Yönetimi giderleri bölümü toplamı 
Hüzmet gidenleri bölümü toplamı 
Kııruım giderleri bölümü toplamı 
Çeşitli giderler bölümü toplamı 

Tenzil Tenzilden 
edilecek miktar sonraki miktar 

Lira Lira 

Toplanı 103 625 

2 
1 

4 

4 

150 
293 
648 
1 
12 
191 

297 
103 

401 

000 
578 
250 
900 
350 
900 

978 
625 

603 

BAŞKAN — Keyfiyet ıttılaınıza arz olun
muştur. Ve (arz olunmuş olur mu, sesleri) mü
saade edin efendim, aynı zamanda önergede der-
meyan editon hususlar bütçeye intikal ettirilmiş
tir efendim. 

Bölüm Lira 

12.000 Personel giderleri 2 293 578 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

13.000 Yönetim giderleri 1 648 250 

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

14.000 Hizmet giderleri 1 900 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

15.000 Kurum giderleri 12 350 

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

16.000 Çeşitli giderler 191 900 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

(A/2) Yatırım harcamaları 
23.000 Maıkina, teçhizat ve taşıt alım

ları ve onarımları 287 300 
BAŞKAN — Bir önerge vardır, okutuyo

rum. 
Yüksek Başkanlığa 

Cumhurbaşkanlığı Bütçesinin 23=000 bölüm 
ve 23.612 maddesindeki taşıt alımları faslına 
konan 287 300 Tl. smdan makam arabası altma 

için Karma Bütçe Komisyonunda konan 152 300 
Tl. nın Bütçede tasarruf düşüncesiyle tenzil edi
lerek bu faslın 135.000 Tl. olarak kalmasını arz 
ve teklif dderüz. 

Balıkesir Balıkesir 
Nuri Demirel Mehmet Güler 

BAŞKAN — Sayın Komisyon?... 
TEKİN ARIBURUN (istanbul) — Önerge 

aleyhinde söz istiyorum. 
KARMA BÜTÇE VE PLÂN KOMİSYONU 

BAŞKANI MESUT EREZ (Kütahya Milletve
kili) — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Sayın Genel Sekreter?.. 
CUMHURBAŞKANLIĞI GENEL SEKRE

TERİ CİHAT ALPAN — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Ne hususu üzerinde konuşacak
sınız Sayın Arıburun. 

TEKİN ARIBURUN (isltanbul) — Önerge
nin aleyhinde. 

BAŞKAN — Sayın Arıburun, İçtüzüğümü
zün 88 nci maddesi ahkâmı gereğince bu öner
geler hakkında konuşma yapılmaz, doğrudan 
doğruya oya vaz'edilir. Bu sebepten dolayı zâtı-
âlinize söz veremiyorum. 

Efendini, önergeye Sayın Komisyon ve Sa
yın Genel Sekreter katılmıyorlar. Oylarınıza arz 
'ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmemiştir. 

Bölümü tekrar okutuyorum. 
(Bölüm tekrar okundu.) 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler.,, 

Kabul edilmiştir. 
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(A/3) Sermaye teşkili ve transfer harcamaları 

Bölüm Lira 

II - Transferler 
35.000 Sosyal transferler 40 000 

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

Cumhurbaşkanlığı Bütçesinin.... 
MEHMET HAZER (Kars) — Tümü üzerin

de söz istiyorum. 

BAŞKAN — Cumhurbaşkanlığı Bütçesinin 
tümünü oylarınıza arz ediyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Cumhurbaşkanlığı Bütçesinin aziz milletimi
ze ve Cumhurbaşkanlığımıza hayırlı, uğurlu ol
masını dilerim. 

Buyurunuz efendim. 
MEHMET HAZER (Kars) — Efendim, ev

velâ bir usul hatası yapıMı, bir tenzil yapıldı, 
oylamadan... 

BAŞKAN — Usul hakkında mı söz istiyorsu
nuz?... Buyurun. 

MEHMET HAZER (Kars) — Sayın arkadaş
lar, Cumhurbaşkanlığı Bütçesinde bir indirim 
yapıldı. Bu indirime dair bir karar alınması lâ
zımdı alınmadı, bir. 

İkincisi, Cumhurbaşkanlığı Bütçesi vesile
siyle yapılan konuşmalar iki esasta toplana bilir. 
Bir kısmı politik mahiyette olanlar. Bunlar 
için Cumhurbaşkanlığı adına bir münakaşa açıp 
cevap vermek mümkün olmasa bile t:knik ko
nularda birtakım sualler soruldu, tenkidler ya
pıMı. Bunların cevapsız kalması ne Cumhurbaş
kanlığının yüksek makamına bir şey kazandı
rır, ne Yüce Heyetinizin fonksiyonu ile kabili 
telif bir hareket olur. Bu noktaların tavazuh 
etmesi lâzımdı. Cumhurbaşkanı harcırah alıyor 
mu, ne kadar alıyor, hangi fasıldan hangi ka
rara göre diye vâki olan bir sual sadece teknik 
bir sorudur. Bu bir polemik mevzuu değildir. 
Alıyor, almıyor, filân kararnameye göre alıyor, 
alır demek lâzımdır, indirim yapıldı, indirim 
l>ir kararla olur. Bu karar alınmadı Sayın Baş
kandan bu yanlış olan muamelenin tashih edil
mesini istirham ediyorum. 

BAŞKAN — Sayın Hazer, önce Cumhurbaş
kanlığı bütçesi üzerinde yapılan konuşmalara 
cevap verip vermemek hususu temsilciye aittir. 
Talepleri olmamıştır, o sebepten dolayı konuşul-
mamıstır. 

29 . 1 . 1989 O : 2 
İki, indirim hususu diye bir mevzumuz yok

tur. Tekrar dikkatle dinlemenizi rica ederim; 
Sayın Bütçe Karma Komisyonu Başkanının ya
zısı aynen şöyledir: 1989 yılı Bütçelerine yapıl
mış olan zamların karşılanması amaciyle genel 
bütçenin (A/l) cari harcamalarından yüzde 
5 nisbetinde indirim yapılmış bulunmaktadır. 
Cumhurbaşkanlığı Bütçesinde bu işlemin sehven 
yapılmamış olduğu görüldüğü görülmüştür. Bu 
sehvin düzeltilmesi talebediltoıektedir. Bu sehiv 
düzeltilmiş ve oylarınıza öyle arz edilmiştir. 

Üç... 
MEHMET HAZER (Kars) — Sayın Başkan, 

Yüce Heyete intikal eden bir konuda karar yet
kisi heyetindir, komisyonun değil. 

BAŞKAN — Bana bir madde söyler misi
niz?.. içinizden doğan bir şeydir, mantıktır, iç
güdüdür. Biz tüzükle amel ediyoruz. Yaptığımız 
muamelenin tamam olduğuna kaaniiz. 

MEHMET HAZER (Kara) — Müsaade edin, 
tüzüğümüzde madde vardır. Yüksek Heyete in
tikal eden konular ancak heyetin karariyle gün
demden çıkarılır. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. Sayıştay Büt
çesine geçiyoruz efendim. 

YİĞİT KöKER (Ankara) — Aradan sonra 
başlıyayım efendim. Saat 19,00 a geliyor. Eğer 
uygun görülürse tatil yapalım, ondan sonra baş
lıyayım. 

BAŞKAN — Müsaade ederseniz Sayın C. H. 
P. sözcüsünden bu hususu soracağım. Eğer ko
nuşmaları uzun sürmiyecekse o takdirde onların 
konuşmasını temin edeceğiım. Eğer uzun süre-
cekse, şüphesiz ki, zâtıâlinizin düşündüğü gibi 
kendilerinden rica edeceğim ve 19 a 10 kala Bir
leşimi tekrar toplamak üzere kapatacağım. 

Sayın Soydan, konuşmanız ne kadar sürer? 
HİLMİ SOYDAN (Maraş) — Yarım saat 

sürer, yarım saati geçer. 

BAŞKAN — Yarım saati geçer diyorlar. 10 
| dakika konuşup bilâhara devam eder misiniz? 
| HİLMİ SOYDAN (Maraş) — Aradan sonra 
i konuşayım. 
| BAŞKAN — Efendim, 19 a 8 dakika var. 
| Konuşma yarım saat devam edeceği nazarı iti-
| bara alındığı sebebiyle günün programında ça-
j lışma zamanı dolmuştur. Bu sebepten bugün 
; saat 20,30 da toplanmak üzere Birleşime ara ve-
| riyorum. 
\ Kapanma saati: 18,52 
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ÜÇÜNCÜ OTURUM 

Açılma saati : 20,30 

BAŞKAN — Başkanvekili Lûtfi Tokoğlu 

KÂTİPLER : Adil Ünlü (Cumhurbaşka unca S. Ü.), Hüseyin Atmaca (Denizli) 

BAŞKAN — 26 ncı Birleşimin 3 ncü Oturu- I teskere var okutuyorum, 
rnunu açıyorum. Müzakerelere başlıyoruz. İki \ 

4. — BAŞKANLIK DİVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI 

1. — Cumhuriyet Senatosu Sivas Üyesi Rı
fat Öçten ve İsparta Üyesi Mustafa Güleügil'e 
izm verihnesi haklımda Başkanlık tezkeresi 
(3/7T/) 

Genel Kurula 
Aşağıda adları yazılı Cumhuriyet Senatosu 

üyelerinin hizalarında gösterilen müddetlerle 
izinleri Başkanlık Divanının 27 . 1 . 1969 ta
rihli toplantısında kararlaştırılmıştır. Keyfiyet 
yüce tasviplerine arz olunur. 

Cumhuriyet Senatosu 
Başkanı. 

İbrahim Şevki Atasağun 
«Cumhuriyet Senatosu Sivas Üyesi Rifat Öç

ten hastalığına binaen, 21 . 1 . 1969 tarihinden 
itibaren 9, ay.» 

BAŞKAN — Kabul edenler,,. Etrniyenler... 
Kabul edilmiştir. 

«Cumhuriyet Senatosu İsparta Üyesi Mus
tafa Gülcügil, mazeretine binaen 25 , 1 . 1969 
tarihinden itibaren 15 min» 

BAŞKAN — Kabul edenler,,, Etrniyenler... 
Kabul edilmiştir efendim. 

2. — Bu toplantı yılında iki aydan fazla izm 
alan Sivas Üyesi Rıfat Öçten'in ödeneği hak
kında Başkanlık tezkeresi (3/754) 

Genc-l Kurula 
Hastalığı doiayısiyle iki aydan fazla isin 

alan Cumhuriyet Senatosu Sivas Üyesi Rifat 
Öçten'in tahsisatının verilebilmesi İçtüzüğün 
146 ncı maddesi gereğince Genel Kurulun ka
rarma bağlı olduğundan keyfiyet yüce tasvip
lerine ar:? olunur, 

İbrahim Şevki Atasağun 
Cumhuriyet Senatosu 

Başkam 

BAŞKAN — Sayın Rifat Öçten'in tahsisatı
nın verilmesine dair tezkereyi oylarınıza arz 
ediyorum. Kabul edenler,,. Etrniyenler.,, Kabul 
edilmiştir efendim, 

GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

1. — 1969 yılı Bilire kanının tasarısı ve Kar
nı-'. Bilire Komisyonu raporu (Millet Meclisi 
1/567, Cumhuriyet Senatosu 1/955) (S. Sayısı : 
1162 ve 1162 ye ek) (1) 

Ç — S,İYİ STAT BÜTÇESİ: 

BAŞKAN — Efendim Sayıştay bütçesinin 
müzakeresine başlıyoruz. Grupları adına söz 
alan sayın üyeler : C. H. P. Grupu adına Sayın 
Hilmi Soydan, Güven Partisi Grupu adına Sayın 

(1) 1162 ve 1162 ye ek oasmuyazı 28 . 1 . 1969 
tarihli 25 ncı Birleşim tutanağı sonv.ndeıdrr. 

Enver Bahadırlı, A. P. Grupu adına Sayın Or
han Kürümoğlıı, 

O. E. P. Grupu adına Sayın Hilmi Soydan 
buyurunuz efendim. 

C. H. P. GRUPU ADINA HİLMİ SOYDAN 
(Maraş) — Sayın Başkan, Sayın Yüksek Sena
to üyeleri, 

1969 yılı Sayıştay bütçesinin Yüce Heyeti
nize şevki sebebiyle, bu müessese ile ilgili Cum
huriyet Halk Partisi Senato Grupu adma gö
rüşlerimi belirtmek için söz almış bulunuyo
rum, 
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Sayıştay bütçesi hakkında söz açmadan ev
vel, Sayıştay bütün organları ile bir Anayasa 
müessesesidir. Hâdiselerin esasına girmeden ev
vel Sayıştayın memleketimizde bir hesap mah
kemesi olarak, tarihine kısaca temas etmek is
terim, 

Sayıştay müessesesi tanzimat devrinde, o 
zamanki adı ile Divanı Muhasebat olarak, 1861 
tarihinde bir nizamname ile kurulmuştur. Daha 
sonra 1293 tarihli ilk Osmanlı Anayasası ile 
İkinci Meşrutiyet devrinde Divanı Muhasebatın 
yetkileri genişletilmiş ve yine bir Anayasa mü
essesesi olarak görevine devam etmiştir. Bilâ-
hara 1924 Anayasası ile bu müessesenin bir he
sap mahkemesi olarak hüviyeti daha modern 
esaslara bağlamıştır. 27 Mayıs İhtilâlinden son
ra Kurucu Meclis tarafından tedvin edilen 1961 
Anayasası ile, modern devlet anlayışı ile Ana
yasanın 127 ve 128 nci maddelerinde derpiş 
ettiği yeniliklerle devletin bütçesini denetliyen 
görev ve yetkileri bugünkü sosyal bünyeye uy
gun ve yeni çıkarılan 832 numaralı Teşkilât 
Kanunu ile müessese bütün ihtiyaçları kapsı-
yan mütekâmil bir hale getirilmiş bulunmak
tadır, 

Bütçe, bir milletin haysiyetini ifade eder. 
Bu yönden bütçenin tatbikat ve denetlemesinin 
aynı derecede olduğundan mutabakat lâzımdır. 
Vergiyi ödiyen millet, vergiyi rızası ile ve mil
let adına veriyorsa, vergilerin nerelere sarf 
edildiğinin milletin tâyin ve denetlemesine tabi 
olduğu bir gerçektir. Millî hâkimiyetin esası 
budur. Bu yönden millî hâkimiyete müstenit 
teşekküllerde bütçenin denetlenmesi ön safta 
gelir. 

Bütçenin ilk olarak hazırlanmasından sonra 
tanzim ve tasdiki ve bundan sonra denetleme 
safhası gelir. Bakanların ve bakanlığa ait büt
çelerin tedvini mevzuunda kendilerine mevdr. 
görevleri, ifa edip etmedikleri yaptıkları iğlerin 
müspet durumu ile belli olur. İste kanunun ger
çek esaslara uygunluğu teşriî denetlemenin 
ehemmiyeti ile tezahür eder. 

Gerek milletvekili ve gerekse senatörlerin 
bütçede haiz oldukları hudutsuz tetkik ve de
netleme hakkı bu prensiplerden çıkmaktadır. 

Cumhuriyet rejiminin kurulduğu günden 
beri prensipman ilmî kaideler olarak bütçede 
umumiyet, samimiyet, huzur ve vahdet, iktisat 

ve tevazün esaslarının taayyünü denetlemenin 
en mütekâmil şekli olduğunu arzu ve temenni 
etmekteyiz, 

Anayasamız yönünden denetlemenin teşriî, 
idari ve kazai olmak üzere üç prensip üzerin
den yapıldığı Anayasamız ve gerekse 832 nu
maralı Sayıştay Teşkilât Kanunu hükmü muk-
tazasındandır. 

İdari denetleme teftiş dairelerince ve Hazi
nece kazai denetleme, Büyük Millet Meclisi na
mına Sayıştayca teşriî denetleme de kesinhe-
saplar üzerinde Büyük Millet Meclisi ile yapıl
maktadır, 

Gider ve gelir kesinhesaplarmın ne şekilde 
tanzim ve tedvin olunduğu Genel Muhasebe 
Kanunumuzda yazılıdır. İşte bu yönden bütçe
nin teftiş ve denetlemesinin kesinhesaplardan 
sonra teşriî organ olarak Millet Meclisinin tet
kikinden geçtikten sonra, eski ve yeni Anaya
samıza göre T. B. M, M, namına denetleme ve 
yargılama görevini Sayıştay Teşkilâtı üzerine 
almıştır. 

Bu sebeple, ciddî bir mesele olarak, millet
lerce bütçe murakabesi malî mevzuatlarda der
piş edilmiştir. 

Devlete ait para ve malların muhafazasında, 
hizmetlerin ifasında gelirlerin tahakkuk tahsi
linde, Devlet masraflarının ödenmeminde niha
yet bütün malî işleri yapmakla mükellef olan-
lan, aylık ve senelik hesaplarda denetleme ve 
teftiş esasları son denetleme safhasında kesin-
hesapların mutabakat beyannameleri ile Sena
toya. intikalinden sonra Millet Meclisince yapıl
maktadır ki, denetlemenin en müessir tarafı da 
budur, 

Bir devletin bütçe tatbikatı teftiş ve denet
lemenin mükemmeliyetine bağlıdır. 

Masraf denetlemesinin en mühimmi, taah
hüt denetlemesine, lâyık olduğu ehemmiyeti 
vermekle mümkün olabilir. Bütçenin iyi vasıf
larından biri de yapılan hizmetlerin âzami ta
sarruf ve ekonomik kaidelere uygun olmasına 
bağlıdır. 

Umumi hizmetlerin ifası, halktan alınacak 
meşru vergilerle karşılanması tevazününü tâ
yinde tasarruf esaslarına riayet edilmesi ilmî 
ve malî prensipler icabıdır, 

Kesinhesaplarm Sayıştayca tetkikinde mu
tabakat beyannameleri ile sınırlı kalmaları, 
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ithal edilen tahsisat üzerinde durmamaları teş
riî denetlemede bariz bir noksanlıktır. 

Hizmetlerin ifa şekilleri, bir hizmetin yapıl
ması için o işe ait tahsisat kullanılmıyarak ithal 
edilmesinin veya bir yatırım konusunun yapıl
mamış olmasının tesbit ve tahlil olunmaması 
bakımından denetlemenin kifayetsiz olduğu ka
nısındayız, 

Bakanların kendilerine ait bütçeleri ile ifa et
mek istedikleri hizmetlerin mesuliyetlerinin ke
sin neticeleri üzerinde malî, siyasi mesuliyetle
rinin denetlemenin yapılmasındaki ehemmiyet 
üzerinde durmak isteriz. 

Bu yönden 832 sayılı Sayıştay Teşkilât Ka
nununun denetlemeye hizmet ve ehemmiyet ve
recek yeni hükümleri hizmetin ifasına yararlı 
kadroyu kanunun içine alması bakımından tat
bikatta faydalı olacağına inanıyorum. 

Yukardan beri arz ettiğim izahtan sonra 
Sayıştaym idari, kazai ve teşriî denetlemeleri 
üzerinde durmak isterim. 

Memurin Kanununa ek 5439 sayılı Kanunun 
2 nci maddesinde bakanların iller ve merkezde 
aylıkla çalışan bir memurun tâyinindeki esas
lara göre tâyinin yapılması ve o bakanlığa ait 
iş için orada bakanlık teşkilâtı ve boş vasife 
bulunup bulunmaması ile kayıtlı olmaksızın, 
kadrosu ile, yurt içinde dilediği yerde çalıştıra
bileceği kabul edilmiş ve bu hususta âmir bir 
hüküm mevcut iken ve bu hüküm ele mevcut 
hizmetin aksamaması için konduğuna göre, hiz
met karşılığı olmadığı halde, adedleri çok mik
tarda bulunan memurların kanunun bu hük
münden faydalanarak merkeze alındığı ve bir 
hizmet verilmediği bariz bir hakikattir. 

Bir aylık hizmet karşılığı verilen, hizmet 
karşılığı olmıyarak bir memura tahakkuk sure
tiyle verilen aylıklar ivazsız iktisap sayılır. Bu 
suretle devlet bütçesinden o memur fuzuli para 
almış olur. 

Sayıştay bugüne kadar bu mevzular üzerin
de durmamış, tahakkuk memurları ile sayman
lar hakkında bir muamele yapmamıştır. 

Birinci derecede âmiri itaların mesuliyetleri 
hakkında Meclise rapor, malûmat vermemiştir. 

Bütçede aktarma kanunlarının gerekçeleri 
kifayetsizdir. Hizmetin mahiyeti ve lüzum se
bepleri izah edilmemekte, munzam tahsisatlar 
karşılığının bütçede ne şekilde karşılanacağı 
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I belirtilmemekte, yalnız bütçe tasarrufundan 
temin edileceği izah olunmaktadır. Bütçe açıkla 
kapandığı ve bütçeden yapılacak tasarrufun 
açığın pek cüzi miktarını karşılıyabileceği dü
şünülürse, bu düşüncelerin gerçeklere göre sa
mimiyet kaidelerine aykırı olduğu anlaşılır. 

Tahsisat aktarmaları normal seyrini takibet-
meyip malî yılın son günlerine getirilmektedir. 

Tahassül eden bir halde şu netice çıkarılır : 
ı Kalan bakiye tahsisatı sarf etmek gibi bir dü

şünce neticesine varan ve bütçe tasarruf pren-
j siplerine uymıyan işbu halin önlenmesinde Sa

yıştaym titiz hareket etmesini temenniye şayan 
bulurum. 

! Tahsisat mevcudolmadığı halde ertesi yıla 
I borç devredilmesinden noksan hizmetin yapıl

mış olduğu hakkında bâzı tereddütler hâsıl ol
maktadır ki, bu hususlar üzerinde de Sayış
taym keza titizlikle durmasını yine temenniye 

} şayan bulurum 
Genel muhasebe esasları dâhilinde yeni bina 

yapılması ve Sayıştaym kira vermemesi iktisat 
kaidelerine uygun bir prensiptir. Bu yönden 
Sayıştaym ihtiyaçlarını karşıbyacak yeni bina 
yapmadı da, kira israfının önüne geçilmesi yö
nünden, bir an evvel bina inşası tasarruf esas-

I larma uygun görülmüştür. 
Devlet malî arının denetlemesi 40 yıl evvel 

"j yapılan bir Ayniyat Talimatına bağlıdır. Bu 
denetleme kifayetsiz ve ihtiyaca elverişli değil-

' dir, 
Bu yönden bütün Devlet dairelerinde sos

yal adaletin tevazünü bakımından mübrem ih
tiyacı karşılıyacak tipik mefruşata ihtiyaç var
dır, 

Bilhassa İktisadi Devlet Teşekküllerinde 
nıeırus at yönünden lükse kaçılmış, betahsis şe
ker sanayiinde lüks mefruşat israfı son had-

| dine gelirken, mülkün temeli olan adalet me
kanizmasında kanuni görevini ifa eden memur
ların kullandıkları mefruşat kuru masa ve san
dalyeden ileri gitmemiştir. Bu yönden kamu 
müessesesi olan Devlet kuruluşlarında dengeli 

| tipik bir mefruşat kabulüne zaruret vardır. 
1 Arz ettiğim bu hususun sosyal adalet çerçeve

sinde tatbik edilmemesi de bu vazifeyi ifa eden 
! Devlet memurları arasında moral bozukluğuna 
i sebebohnaktadır, 
j Kadro tatbikatı denetleme bakımından tat-
I minkâr değildir. Sayın Hükümet Reisinin ge-
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nelgesine rağmen, teşkilât kanunlarında kadro
lu memurların çalıştırılması derpiş edildiği hal
de kadrosuz birtakım memurlara izafi unvan 
verilerek çalıştırıldıkları gözükmektedir. İşte 
bu memurların yaptıkları bu idari tasarruflar 
hukukan muteber olamıyaoağma göre bu 
hususta Sayıştaym dikkatli olmasını temenniye 
şayan bulurum. 

Bası bakanlıkların teşkilât kadrolarına ek 
istekler süratle çıkarılmaktadır. 

Gerekçelerde kadronun hangi ihtiyaç için 
alındığı açıklanmamıştır. Müşahede ediliyor ki, 
yeni alınan kadroların mühim bir kısmının ek 
vazifelere tahsis edildiği görülmektedir, israf
tan kaçınmak için bu cihetlere âzami dikkat 
edilmesini temenniye şayan buluruz. 

Personel Kanununun malî hükümlerinin bir 
an evvel Hükümetçe yürürlüğe konması elzem
dir. Devlet memurları arasında verilen paralar 
yönünden yine sosyal adalet teessüs etmiş de
ğildir. Bir bakanlıkta çalışan aynı fakülteden 
mezun mühendis ve memurların aynı işten do
layı maaş, ücret. yevmiye olarak ayrı ayrı sta
tüden para aldıkları gerçektir. Bu hususun de
vamı kamu görevi ifa eden, memurlar arasında 
sosyal adalet ve moral dengesizliğini doğurmak
tadır. İşte bu dengenin âdil olması yönünden 
Anayasamıza uygun olarak çıkarılan Personel 
Kanununun bir an evvel hükümlerinin tatbik 
ve icrasına geçilmekle mümkün olacaktır, 

Kuvvetler ayırımı prensibine göre, icranın 
bu kanun hükümlerini yerine getirmesi hem za
ruret ve hem ele elzemdir. 

Gelir hesaplarının daha esaslı şekilde denet
lenmesi lâzımdır. Bu hususu da kısaca temenni
ye şayan bulurum. 

Sayıştaym Teşkilât Kanununa göre Devlet 
bütçeleri içerisinde mütalâası gereken Spor - To
to ve benzeri müesseselerin fon hesaplarının 
taallûk ettiği idarelerin kesinhesaplarmm Yük
sek Meclise getirilmesini, kazai ve teşriî denet
leme dışında kalan bu müessese hesaplarının da 
bu suretle gözden geçirilmesini yine temenniye 
şayan buluruz. 

Genel Muhasebe Kanunu ile mutabakat be
yannamelerinin belli süre içinde verilmesinin 
ifa edilen hizmetlere ait izahnamelerin kesin-
hesap .ve mutabakat beyannameleri ile beraber, 
Meclise gönderilmesinin teminini arz etmekte
yiz, 
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Kamu ve iktisadi teşebbüsü idarelerinin he
saplarım denetliyen Yüksek Denetleme Kuru
lunun raporlarının titizlikle ifa edileceğine ina
nıp temenniye şayan görürüz. 

Evvelce olduğu gibi Anayasanm 127 ve 832 
numaralı Sayıştay Teşkilât Kanununun hüküm
lerine göre Sayıştaym yargılama ödevlerini ya
parken gördükleri hata vo noksanları hesap ve 
işlemleri kanım hükümlerine göre uygun gör
mediği takdirde tedvin edecekleri mütalâaları 
ile birlikte Millet Meclisine ve Senatoya bilgi 
vermek mecburiyeti tahmil olunduğu gibi, de
netlemede birinci derecede âmiri itaların mesu
liyetlerini tâyin bakımından Sayıştayca ve mev
zuat dâhilinde titizlikle incelenerek gördükleri 
usulsüzlükler ve yolsuzluklar hakkında zama
nında Meclise rapor ve malûmat vermeleri çok 
yerinde olur. 

Sayıgtayın bir de vize muamelesi üzerinde 
durmak isterim. Sayıştay 832 numaralı Kanu
nun 30 ncu ve bunu takifoeden maddelerine gö
re Sayıştay genel ve katma bütçelerde Sayış
taym vizesi olmaksızın harcama yapılamaz, 
kredi açılamaz, ve avans ödenmez, 

Kadroların dağıtım isleri dahi önceden Sa
yıştaym vizesine bağlıdır, 

Harcamadan önce vise yapıldığı gibi harca
madan sonra da vize yapılmaktadır. Her iki 
yönü ile vize işlerinin zamanında ve verinde ya
yılmasında fayda mülâhasa ederiz, 

Bütçenin (R) formülü, tatbikatta birtakım 
tereddütlere sebebolmakadır. 

Temsil ödeneklerinin sarfında israf politi
kasının önlenmesi için esaslı değişiklikler yapıl
masını da Maliye Bakanlığından temenniye şa
yan buluruz, 

Tediye muvazenesinde büyük aksaklıklar 
mevcuttur. Mütaahhitlerin hakkettikleri istih
kakları samanında almadıkları müşahode edil
miştir. Bu yönden harcamalarda tediye muva
zenesine uygun olarak yürünmesi ve bu husus
ta her türlü müessir tedbirlerin alınmasını te
menniye şayan görürüz. 

Yukardan beri grupum adına görüşlerimi 
arz etmiş bulunuyorum, Savunmasını yaptığım 
işbu Sayıştay bütçesinin milletim ve memleke
tim adına hayırlı olması temennisiyle Sayıştay 
teşkilâtında görevli arkadaşlarımızın işlerinde 
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üstün başarılar diler, Yüksek Senatoyu hür
metle selâmlarını. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Soydan. 
Sayın Bahadırlı. 

GÜVEN PAKTİSİ GRUPU ADINA ENVER 
BAHADIRLI (Hatay) — Saym Başkan, muh
terem arkadaşlar; Güven Partisi Cumhuriyet 
Senatosu grupu adına Sayıştay bütçesi hakkın
da görüş ve temennilerimizi arz etmeye çalı
şacağız. Bu münasebetle Yüce Heyetinizi say
gılarımla selâmlarım. 

Muhterem arkadaşlar; Anayasamızın, 127 
nci maddesi gereğince, (Genel ve katma bütçe
li bütün dairelerin gelir ve giderlerini ve mal
larını T. B. M. Meclisi adına denetlemek, sorum
luların hesap ve işlemlerini kesin hükme bağla
makla görevli bulunan) Sayıştayın imkansızlık
lar içerisinde gayret sarf ederek bu görevini 
liyakatle ifa ettiğine inanmaktayız. 

Modern Devlet anlayışında, Devletin göre
vi, emniyet ve asayişi temin etmekten ibaret 
kalmayıp, toplumun çeşitli ihtiyaç ve memele-
leri de Devletin görevi arasına girmiş bulun
maktadır. 

Nitekim 1961 Anayasamız hükümleri tet
kik edilecek olur ise; yeni pek çok müessese
lerin ihdası yanında, memleketimizin ve mil
letimizin genişliyen ve artan meseleleri ile 
Devletin ilgilenmesi hükme bağlanmış bulun
maktadır. 

Şüphe yoktur ki, memleketimizin kalkın
ması ve Yüce milletimizin refaha erişmesi için 
her ihtiyaç ve meselelerini karşılamak du
rumunda bulunan Devletin görevi, karışık ve 
teknik bir hale gelmiş bulunmaktadır. 

Bu sebepledir ki, Devlet harcamalarının he
saplarını tetkik ve denetimi önem kazanmıştır. 

Muhterem arkadaşlar; Sayıştayın 30 seneyi 
geçen bir dönem boyunca inceleme ve dene
tim kapasitesinin hızla arttığı bilinen bir ger
çektir. 

Sayıştay Kanunu 1967 malî yılı başında yü
rürlüğe girmiştir. 

Müessese kendisinden beklenen görevi li
yakatle yerine getirecek bir kadroya sahip 
bulunmaktadır. Kanunun bahsettiği imkânlarını 
biran evvel tamamlıyarak Anayasamızın be 
lirttiği sınırlar içerisinde görevini ifa edece
ğine inanmaktayız. 

Filhakika, milletimizin fedakârlık yaparak 
garçek hüviyetine kavuşturduğu Sayıştayın 
1988 yılında artan iş hacmini tetkik ve hük
me bağladığını memnuniyetle müşahede etmek
teyiz. 

Muhterem arkadaşlar; denetleme görevini 
yaparken, tasarruf zihniyetini öncelikle foe-
ı imsiyen, titiz ve süratli bir çalışma düzeni içe
risinde, başarılı bir istikâmette bulunan Sayış
tayın hizmetini, müspet ve olumlu bulmakta
yız. 

Geçen yıl bütçesi eleştirmesinde, görev ve 
teşkilât kanununa yeni kavuşan bu müessese
nin kendisine mevdu hizmetleri ifa edebilmesi 
için, bünyesine ve teşkilâtına uygun bir bina
ya sahib olmasını temenni etmiş idik. Yerleşme 
problemi konusunda ileri sürdüğümüz bu te-
arnaimiz'm, gerçekleşme safhasına intikal et

tiğini, ona binanın arkasındaki bahçenin Sa-
yıştaya tahsisinin yapıldığını, proje müsabaka
sının tamamlandığını, binanın ihale edilerek 
temel hafriyatına başlanmış olduğunu öğren
mek memnuniyetinizi mucibolmuştur. 

Koşalık,, geçen yıl yaptığımız eleştirmede, 
Sayıştayın hesapların tetkik mercii olmakla 
beraber, birçok kazai kararlar da almakta ol
duğunu, bu kararlann yeni doğacak hâdiseler 
İçin emsal teşkil etmesinin tabiî bulunması ha
rbiyle, bu kabîl kararların yayınlanmasını ve 
toplu hale getirilmesini faydalı mülâhaza et
miş idik. 

Uygulamaya yön veren tereddütlere çözüm 
getiren genel kurul kararlarının yayınlanıp 
c: aymazlıklara kadar gönderilmiş olmasından 
memnuniyet duymaktayız. 

Sayıştayın kendisine gelen isleri bekletme
den tetkik etmesini müterakim işlerin temiz
lenmesinde ciddî gayret gösterilmesini takdire 
I eğer bulmaktayız. 

1969 yılı bütçesinin Sayıştay ve memleketi
miz için hayırlı ve başarılı olmasını temenni 
eder grupum adına Yüce heyete saygılar suna-

(Alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Baha-

brh. 
Buyurun Sayın Kürümoğlu. 



O. Senatosu B : 26 29 . 1 . 1969 O : 3 

A. P. GRUPÜ ADINA ORHAN KÜRÜM-
OGLU (Bitlis) — Sayın Başkan, muhterem ar
kadaşlar, 

Sayıştaym 1969 yılı Bütçesinin Adalet Par
tisi Grupu adına tahlil ve tenkidini yapmak 
maksadiyle söz almış bulunuyorum. 

Sayıştay görev yetki ve teşkilâtı 832 sayılı 
Kanunla yeniden düzenlenmiş, genel ve katma 
bütçeli dairelerin gelir, gider ve mallarını 
T. B. M. M. adına denetlemek, sorumluların 
hesap ve işlemlerini yargılama yoliyle kesin 
hükme bağlamakla görevli bir teşkilâttır. 

Sayıştaym denetimine tabi saymanlar, Sa 
yıştay Kanununun 41 nci maddesine göre 3 
grup teşkil ederler. Gelir, gider ve mal say
manları. 

Sayıştay Kanununun 46 ncı maddesine göre 
bu 3 grup saymanlann hesapları Sayıştayca 
mahallinde veya merkezde incelenir. 

Sayman hesaplarından hangilerinin mahal
linde inceleneceğine Sayıştay Genel Kurulu 
karar verir. Şu kadar ki, kayıtlı mallarının 
toplamı 500 bin lira ve daha yukarı olan mal 
saymanlıkları mahallinde denetlenir. 

inceleme sırasında : 
Gelir, alacak ve her türlü hakların tüzük, 

yönetmelik ve bütçeleri tertiplerine uygun ola
rak tahakkuk takip ve tahsil edilip edilme
diği. 

Bütçelere konulmuş olan ödenekler karşı
lığı olan iş, hizmet ve ihtiyaçlara harcanıp 
harcanmadığı. 

Taşınır ve taşınmaz malların giriş, saklanış, 
kullanılış ve çıkışlarına ait kayıtları ve bun-
rm bulunması gerekli olan yerlerde mevcudo-
lup olmadıkları. 

Bu işlemlerin kayıt ve belgelere uygun olup 
olmadıkları araştırılır. 

Gerek yerinde gerekse merakezde yapılan 
incelemeler sonunda, denetçiler tarafından bel
gelere dayanan denetçi raporları hazırlanır. 

Bu raporlar ilgili olduğu hesaba ait cetvel 
ve belgelerle birlikte 1 nci başkanlığa verilir. 
Başkanlık bunları yargılanmak üzere daire
lere verir. 

Bu yargılama görevlerini yapmak üzere Sa
yıştay bünyesinde, 

Daireler, 
Daireler Kurulu, 
Temyiz Kurulu ve, 

Genel Kurul niteliğinde 4 kademeli organ
lar bulunur. Bunlar haricinde Sayıştaym bir 
de savcılık teşkilâtı vardır. 

Sayın Başkan, muhterem arkadaşlarım, 
Sayıştay Başkanlığının görev ve teşkilâtı

nın izahını yapmaktan maksadım; bu teşkilâ
tın bütçesinde ağırlık merkezini personel mas
rafları ve yolluklar teşkil ettiğinden, muhte
rem üyelerin zihinlerinde personel masrafla-
rmdaki fazlalığın neden ileri geldiği hususuna 
müteveccih şüpheleri izale etmektir. 

Sayıştay genel ve katma bütçeli dairelerin 
nakit ve mal hesaplarını denetleme durumun
da bulunduğu için geniş bir personel kadrosu 
istihdamına mecburdur. 

1969 yılı Bütçesinde, lüzumlu kadroların ye
kûnu; 832 sayılı Kanunla verilenlere ilâveten 
(D) cetvelinde 260, (L) cetvelinde 496 olarak 
tesbit edilmiştir. 

Bu adedler 1968 yılma nisbetle (D) cetve
linde 12 aded fazlalık, (L) cetvelinde 36 aded 
noksanlık göstermektedir. 

(D) Cetvelindeki kadro fazlalıkları müstah
dem durumundaki personele muhtelif yönlerden 
duyulan ihtiyacın neticesidir. 

Bunlardan 1968 yılı Bütesinin (D) cetvelin
de olmadığı halde yeniden ihdas edilen 800 lira 
aylıklı bir boyacı ve badanacı ile 450 lira ay
lıklı 1 boyacı ve badanacı yardımcısı kadrosu 
en fazla göze batan kadrolardır. Bu kadroların 
ihdasının bir zarurete müstenidolduğu kabul 
edilirse diğer kadrolardaki artış ve eksilişleri 
normal karşılamak ve tahsis edildiği işin icabı 
saymak mümkündür. 

(L) Cetvelinde 1968 yılma nisbetle meyda
na gelen eksilme; 26 aded başdenetçi kadro
sunun ve 10 aded 4 ncü sınıf denetçi kadrosu
nun serbest bırakılması sonucudur. 

1969 yılı Sayıştay Bütçesinin (A/l) işaretli 
cari harcamalar cetvelinde Karma Komisyonca 
yapılan % 5 indirimli rakamlara göre; 

Personel masrafları 18 259 704 Tl. 
Yönetim giderleri 1 453 329 » 
Hizmet giderleri 6 650 » 
Çeşitli giderler 128 250 » 
olmak üzere toplam 19 847 933 » 
ödenek talebedilmektedir. 
Toplam olarak bu ödenek miktarı 1968 yı

lma göre 1 855 010 Tl. olarak fazlalık göster-
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inektedir. Bu fazlalığın bölümler arasındaki 
dağılımı şöyledir. 

Personel giderleri 1 723 871 Tl. artış 
Yönetim giderleri 205 829 Tl. artış 

göstermiştir. 
Hizmet giderleri aynen kalmış ve çeşitli gi

derlerde de 74 250 Tl. net eksilme olmuştur. 
Personel masrafları için ayrılan ödenekteki 

artışın sebebi 832 sayılı Kanunla verilen kad
rolardaki memur maaşlarında vâki olan yük
selmeler ile hizmetlilerin ücretlerinde sam ve 
terfi neticesinde meydana gelen artışlardır. 

Yaptığımız incelemeye göre bu artışların 
hepsi normal ve kanuni istihkaklar karşılığı 
olduğundan, tenkidi mucip görülmemiştir. 

Bu durumda (A/l) işaretli cetvel ile iste
nilen cari harcama ödenekleri tamamen normal 
ve verilmesi zaruri olan ödeneklerdir. Yüce He
yetinizin, tasvibinde isabet olacaktır. 

Sayıştay bütçesinin (A/2) işaretli yatırım 
harcamaları cetvelinde yapı, tesis ve büyük 
onarım, giderleri bölümünde 5 miJyon Tl. öde
nek isten-nektedir, Bu bölümde istenen ödenek 
Sayıştaym bugünkü ihtiyacına cevap verecek 
kapasitece yeni ilâve bina inşaatı maksadına 
matuf olduğundan İkinci Beş Yıllık Plâna uy
gun bir yatırım mahiyetinde olan bu işe ait 
ödenek isteminde isabet bulunduğuna kaaniiz. 

Aynı bütçenin sermaye teşkili ve tarns-
fer harcamalarına ait (A/3) işaretli cetvelde 
gecon yıldan 21 8S9 TL fazlasiyle 140 bin Tl. 
ödenek t&lebedilmektedir. Bu ödeneğin 130 bin 
Tl. sı Sayıştay Biriktirme ve Yardım Sandığı
na (Memur ve hizmetlilerin öğle yemeklerine 
yardım) maksadiyle kurulmuştur. Hikmetliler 
sosyal yardım kargılığı istenen 5 000 Tl. ve ge
çen yıl borçları karşılığı olarak istenen 5 000 Tl. 
ile birlikte 140 bin TL baliğ olan bu ödeneği 
de bugünkü şartlar ve müstahdemlerin malî 
imkânları karşısında normal telâkki etmemeğe 
imkân yoktur. Bu konuda da Yüce Heyetinizin 
lûtufkâr düşüneceğine inanmaktayiz. 

Sayın Başkan, muhterem arkadaşlarım; 
Yukardan beri Adalet Partisi Grupu adına 

tahlilini yaptığım Sayıştay Bütçesinin Yüce 
Senatoya sunulduğu şekliyle kabulünde isabet 
olacaktır. 

Devletin bütün gelir, gider - ve mallarının 
hesabını incelemek ve sorumlulukları hakkında 
gerekli kararları vererek Devlet bütçesinin 
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kanunlara ve maksada uygun şekilde yürütül
mesini sağlamak suretiyle ağır bir görevi ye
rine getiren Sayıştaym 1969 yılı Bütçe tasarı
sını Adalet Partisi Grupu olarak yapıcı ve 
olumlu karşılamaktayız. 

Sayıştaym bugüne kadar olan çalışmaların
da süresi içerisinde tetkikatmı tamamladığı iş
ler yanında mütaakıp yıllara da devreden işle
ri olmuştur. Fakat 832 sayılı Teşkilât Kanunu 
ile kavuştuğu imkânlar ve modern araç - ge
reç yanında, bütün görevlilerin ciddî vazife 
anlayışının neticesi olarak, gün geçtikçe daha 
verimli bir çalışma düzenine girmiştir. 

Bundan evvelki yılların bütçe müzakerele
ri sırasında Sayıştaym; yapıcı yönde tavsiye
leri kapsıyan temenniler haricinde ciddî hiçbir 
tenkide uğramadığını memnuniyetle tesbit et
miş bulunuyoruz. En büyük noksanını teşkil 
eden bina konusunun 1969 yılı bütçesine ko
nulan ödenekle halli mümkün olacaktır. 

öğrendiğimize göre 1 . 3 . 1967 tarihin
den bu yana Sayıştayca ittihaz olunan daire ve 
ilke kararları aynen yayınlanmaktadır. Bu 
sayede tatbikatçı saymanlara büyük kolaylık 
sağlanması mümkün olur kanısındayız. Sayış
taym bu yöndeki çalışmalarını takdirle anarız, 

Halen tatbik olunan ve 1 . 3 . 1968 tarihi 
itibariyle yürürlüğe konan yönetmelikler ile 
de Sayıştay sarftan önce vize işlemlerine hız 
vermiştir. Modern cihazlarla takviye edilen 
Sayıştay, vize ve ödenek kontrolü dışında da 
bu makinalardan istifadeye başlamıştır. Evvel
ce mevcudolan 2 aded tabülâtöre ilâveten 2 
aded de yeniden alınmıştır. Bu makinalar de
likli kartlarla gelen malûmatı son işleniş ve 
kâğıda geçirme işlerinde kullanılmaktadır. 

Vize işleri 3 gün içerisinde yapılma mecbu
riyeti sebebiyle sürat istiyen işlerdir. Zikri 
geçen makinalar bu konuda da faydalı sonuçlar 
vermiştir. 

Geçen yıl bütçelerinde en fazla tenkide uğ
rayan konulardan birisi de genel uygunluk bil
dirimlerinin zamanında verilmediği konusudur. 

Genel uygunluk bildirimi konusunda Sa
yıştaym faaliyet durumu şöyledir : 

° Genel bütçenin 1965, 19.66, 1967, 1968 yılla
rına ait uygunluk bildirimi henüz verilememiş
tir. Üzerlerinde çalışma yapılmaktadır. 1965 
yılına ait bildirimin tahminen 1 aya kadar ik-
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mal edilerek Yüce Meclisin tetkikine sunula
cağını öğrenmiş bulunuyoruz. 

Genel bütçe dışında 1965 yılına ait 14, 1966 
yılma ait 5, katma bütçeli idarenin genel uy
gunluk bildirimleri Türkiye Büyük Millet Mec
lisine sunulmuştur. 

1967 yılı katma bütçeli idarelerin bildirim
lerinin hiç birisi verilememiştir. 

Genel uygunluk bildirimlerinin Yüce Mec
lise verilmesi ancak yargılanmaların hitama 
ermesi ile mümkün olan bir işlemdir. Bu se
beple muayyen bir yıla ait bütçelerin muhasip 
hesaplarının incelenmesi ve karara bağlanması 
tamam olmadıkça genel uygunluk bildirimi 
verilmesi mümkün olamamaktadır. Bu durum
da 1965, 1966 ve 1967 yıllarına ait bildirimlerin 
tamamen veya kısmen verilmemiş olmasını bir 
dereceye kadar mazur görmekteyiz. Fakat bu 
iyi niyetimize rağmen Sayıştay dairelerinin 
hesapları tetkik ve karara bağlamada halen 
mevcudolan iyi sisteme biraz daha sürat ver
mek suretiyle genel uygunluk bildirimlerini za
manında Yüce Meclise sevk etmesini grupu-
mun bir temennisi olarak arz etmek isterim. 

Sayın Başkan, muhterem arkadaşlarım; 
Yukarıdan beri etraflı şekilde incelemesini 

yaptığım Sayıştaym 832 sayılı Kanundan bu 
yana çok müspet bir gelişme kaydettiğini, 
birçok imkânlara kavuşmakta olduğunu mem
nuniyetle karşılamaktayız. Halen mevcudolan 
bâzı noksanların ikmali ile daha randımanlı 
ve zamanın icaplarına daha uygun bir çalışma 
düzenine gireceğine inanarak başarılarının de
vamını ve toplam olarak indirimlerle birlikte 
24 987 934 liraya baliğ olan 1969 yılı Bütçe
sinin milletimize ve Sayıştaya hayırlı olmasını 
diler, grupum adma Yüce Senatoyu saygı ile 
selâmlarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Kü-
rümoğlu. Grupları adına sayın üyeler konuş
muş bulunuyorlar. Şahısları adma söz istiyen 
sayın üye yok. 

HALİL ÖZMEN (Kırşehir) — Var. 

BAŞKAN — Şimdi istiyorsunuz değil mi 
efendim? Buyurunuz. 

Sayın üyelerin Eiyasetle birlikte mesuliyeti 
paylamalarını rica ediyorum. Bu aksanı biti-
reseğimis çok bütçe var. 
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HALİL ÖZMEN (Kırşehir) — Muhterem 

Başkanım, sayın arkadaşlarım; çok as 'konuş
mak üzere Yüce huzurunuza gelmiş bulunuyo
rum. Bir iki temennim vardır. O hususta Yüce 
Heyetinizi aydınlatacağım. Ve muhterem arka
daşlarımdan da bir imkân bulup foıüamıyacak-
larını rica edeceğim. 

Değerli arkadaşlarım, son defa çıkardığımız 
bir kanun ile biliyorsunuz MSB Emekli şubesin
den binlerce yetimin, emeklinin dosyaları ora
da beklemektedir. Bize müracaat eden seçmen
lerimizin durumlarını MSB lığı emekli şubesine 
arz ettiğimiz zaman takibediyoruz. Vizelerin 
Sayıştaya gittiğini söylüyorlar. Takipcttiğimiz 
saman bu vizeleri Sayıştayda buluyoruz. Haki
katen Sayıştaya varmış, orada buluyoruz. Yalnız 
bu vizelerin biran evvel çıkarılması için muhte
rem arkadaşlarımdan istirhamda bulunacağım, 
Bir iki tane takibettiğinı iş zamanında çıkmamış
tır. Gerekli ricalarda bulunduğum, zaman derhal 
çıkmıştır. Bu hususu Sayın Balkanımın yük
sek anlayışına arz ederim. 

Bundan başka bir hususu daha ricba ediyo
rum. Değerli arkadaşlarım biliyorsunuz ki son 
günlerde odacı müstahdemlerin durumu çok bü
yük bir inana ifade etmektedir. Sosyal dengeyi 
meydana getirmek bakımından büyük bir mâna 
ifade etmektedir. Yani daha açık konuşayım, 
odacı ve müstahdem bir defa çok as maaş al
makta, çoluk çocuğunu idare etmekten âciz vazi
yete gelmektedir. Bunun yanında bir de kendi
sinin hastalığı ve çocuklarının hastalığı gelmek
tedir, Hastaneye gittiği saman asîâ muayene 
edilmemekte ve ilânları da verilmemektedir. Ben 
YÜC3 Heyetinizden istirham ediyorum, bu bütçe
mize konulmamış ise, ki az gördüm., ilerideki 
bütçelerde bu hususun nazara alınmasını ve oda
cı ve müstahdem durumunun sosyal dengeyi bul
mak bakımından kendilerinin ve çocuklarının 
muayene ettirilmesini, ilâçlarının verilmesini bil
hassa istirham edeceğim. Bütçenin Sayıştaya ve 
milletimize hayırlı ve uğurlu olmasını arz ederim 
efendim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın özmen. 
Başka söz istiyen sayın üye yok. Bölümlere ge
çilmesini oylarınıza ars ediyorum: Kabul eden
ler... Etmiyenler.... Kabul edilmiştir efendim. 
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ç _ SAYIŞTAY: 

(A/l) Cari harcamalar 

Bölüm Lira 

12,000 Personel giderleri 18 259 704 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

13.000 Yönetim giderleri 1 453 329 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

14.000 Hizmet giderleri 6 650 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

16.000 Çeşi'-li giderler 128 250 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

(A/2) Yatırım harcamaları 

22.000 Yapı, tesis ve büyük ona
rım giderleri 5 000 001 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler.,. Kabul edilmiştir, 

(A/3) Sermaye teşkili ve transfer harcamaları 

II - Transferler 
35.000 Sosyal transferler 135 000 

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

36.000 Borç. ödemeleri 5 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Sayıştay Bütçesini tümüyle oylarınıza arz 
ediyorum: Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. Sayıştay Bütçesinin bizzat Sayıştaya 
ve Büyük Türk Milletine hayırlı ve uğurlu olma
sını temenni ederim efendim. 

D — ANAYASA MAHKEMESİ BÜTÇESİ: 

BAŞKAN — Anayasa Mahkemesi Bütçesinin 
müzakeresine taşlıyoruz efendim. Grupları adı
na söz istiyen sayın üyeleri takdim ediyorum. 
C. H. P. Grupu adına Sayın Ekrem Özden, Gü
ven Partisi Grupu adına Sayın Fehmi Alpaslan, 
M. B, G. adına Sayın Şükran özkaya, A. P. Gru
pu adına Sayın Nuri Demirel. C. H. P, Grupu 
adına Sayın Ekrem özden buyurun, 

FİKREN GÜNDOĞAN (istanbul) — G. H. P. 
Grupu adına ben görüşmek istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Gündoğan 
saat 9 u 16 geçiyor. 

C. H. P. GRUPU ADINA FİKRET GÜNDO
ĞAN (İstanbul) — Sayın Başkan, muhterem 
arkadaşlarım; Anayasa Mahkemesi Bütçesi üze
rinde konuşma imkânı bulabildiğimden ötürü 
kendimi bahtiyar addediyorum. 1961 Anayasa
sının Türk toplumuna getirdiği en mükemmel 
organlardan biri olan Anayasa Mahkemesi haki
katen sosyal bir zaruret olduğunu 1961 Anaya
sasından itibaren geçen zaman zarfında cereyan 
eden hâdiselere tuttuğu ışıklar bakımından is
patlanmış bir vakıadır. Bize öyle geliyor ki 
Anayasa Mahkemesinin Türkiye Cumhuriyetinin 
kurulduğu günden itibaren bu ülkede bir hukuk 
organı olarak bulunmamış olması Türkiye'de za
man zaman vukua gelen Anayasal kirizlerin 
doğmasında ve bu ülkede menfi tesirler husule 
gelmesinde mühim bir âmil olmuştur. Şayet 
Anayasa Mahkemesi gibi bir kurum daha önce
den Türkiye'de mevcut olsaydı, bize yine öyle 
geliyor ki Türkiye'de her hangi bir Anayasal 
bunalım, olmıyabilirdi. 1981 Anayasasından son
ra kurulan Anayasa Mahkemesi çok müşkil du
rumlar, çok müşkil zamanlar yaşıyan Türkiye'de 
Anayasal buhranların çıkmamasını temin eden 
bir organ "olmuştur. O bakımdan Türk sosyal vs 
hukuk hayatı Anayasa Mahkemesine çok şeyler 
borçludur. Bu itibarla Anayasa Mahkemesinin 
görevi bakımından övülmeye değer bir ç;ilıc: ::a 
içinde bulunduğunu söylemek bir borçtur. 

Anayasa Mahkemesinin yalnız Meclislerden 
çıkan kanunların Anayasaya uygunluk bakımın
dan denetlemekten ibaret olmıyan görevlerinin 
de Türkiye'de Parlâmento hayatının doğru işle
yişini sağhyan unsur olma niteliğini kendisine 
kazandırmıştır. Filhakika Parlâmento üyeleri
nin dokunulmazlıklarının kaldırılmasına dair 
parlâmentolardan sadır olan kararların Ana
yasa Mahkemesince tetkiki ve dokunulmazlıkla
rının kaldırılıp kaldırılmaması, kaldırılan üyele
rin böyle bir muameleye mâruz kalmalarının 
doğruluğu ve Anayasaya uygun olup olmadığı
nın tetkiki yine Türkiye'de birtakım sosyal hu
kukî buhranları önleyici olmuştur. En yakın 
misalini bundan pek kısa bir zaman evvel bura
da bütün didinmelere, uğraşlara rağmen beş sa-

— 203 — 



C. Senatosu B : 26 

yın parlâmento üyesinin kaldırılan dokunul
mazlıklarınızı Anayasaya aykırı bir tutum ve 
davranışla kaldırıldığı ve kararın Anayasaya ay
kırılığı, Anayasa Mahkemesi tarafından verilen 
kararla sabit olmuş ve bu suretle belki bir buh
ranın, bir bunalımın başlangıcı dan hâdise ye
rinde ve hukukî yollarla ve metotlarla tesirsiz 
hale getirilmiş bulunmaktadır. Bu itibarla Ana
yasa Mahkemesinin yalnız Anayasaya uygunluk 
açısından yapacağı kanuni tetkikatla birlikte 
bu hususa dayalı, bu hususa müteveccih salâhi
yetlerinin yerinde olduğunu kabul etmek gere
kir. Anayasa Mahkemesinin çalışma dikenini 
hemen hemen hepimiz biliyoruz. Ve hangi tür 
kanunların ne kadar zaman zarfında kimler ta
rafından Anayasa Mahkemesine verileceği yine 
hepinizin malûmudur. Bu hususta 44 sayılı bir 
Kanun mevcuttur ve o kanunda Anayasa Mahke
mesinin görevleri, teşkilâtı ve yetkileri açıkça 
ortaya konmuştur. Anayasa Mahkemesi bu ka
nun ve nizam içinde vazife yapmaktadır. Bu hu
susta tafsilâta girmeye hiç ihtiyaç görmüyorum. 
Anayasa Mahkemesinin belki bâzı ihtiyaçları ol
duğunu sanıyorum. Bunlardan bir tanesinin 
Anayasa Mahkemesine çok lüzumlu olduğuna 
kaani olduğumuz bir kütüphanenin hemen bil
hassa önemli ekonomik ve hukukî eserleri ihti
va eden bir kütüphanenin emrinde bulunması za
rureti vardır. Bu ciddî bir gerektir ve ihtiyaç
tır. Böyle bir kütüphanenin temini için Anayasa 
Mahkemesi bütçesinde bir fasıl var mıdır, bak
madım. Yoksa bu sene olmazsa gelecek seneye 
mutlaka böylesine bir ihtiyacı dile getirmek ve 
o ihtiyacın karşılığında bütçeye ödenek konma
sında fayda vardır kanısındayım. Günkü Ana
yasa Mahkemesinin çok çeşitli konulara değin 
kanunları ve kararları tetkik ve mütalâa etmesi 
zorunluluğu karşısında bulunması hasebiyle bir 
kütüphaneye ihtiyacını kabul etmek zorunludur. 
Ve yine Anayasa Mahkemesinin vakit kaybet
meksizin bâzı eserleri, bâzı dış memleketler içti
hatlarını tercüme ettirmeye yeterli ödeneğe ve
ya teşkilâta sahibolmasmda kanaatimce fayda 
vardır. Bu itibarla eğer bu bütçede böylesine 
ödenek ve fasıl mevcut değilse bunun da bu büt
çede yer almasına ihtiyacolduğu kanısındayım, 
Anayasa Mahkemesinin bir başka ihtiyacının 
uzmanlar kadrosu yönünden olduğu kanısında
yım. Filhakika Bütçe Komisyonunun hasırladı
ğı raporda, «Anayasa Mahkemesi Kuruluş Ka-

29 . 1 . 1969 O : 3 

nununun bâzı maddelerinin değiştirilmesi veya 
buna ek bir kanun getirilmesine zaruret vardır» 
diye bir cümleye tesadüf ettim ve bu suretle 
Anayasa Mahkemesi uzmanları bugünkünden 
daha yüksek seviyeye çıkararak, daha fazlaya 
iblâğ ederek gerekli görevlerini rahatlıkla gör
mek isteğindedir. Bilhassa bu partilerin malî de
netimi vesaire için biraz daha fasla ummana ih
tiyaç olduğu doğrudur ve o kanunun Hükümet 
tarafından Parlâmentoya sevk edilmesi halinde 
ilk destekçilerinden biri olacağımızı şimdiden 
söyleyebilirim. 

Anayasa Mahkemesinin yalnız uzmanlardan, 
kanunda yazılı uzmanlardan istifade ederek, on
ların tetkikatmdan istifade ederek hareket et
mesi belki kabildir. Ama acaba Anayasa Mah
kemesinde ödenek bulunursa ve kanunda elve-
rirsa bâzı konuları, önemli konuları çok ihtisasa 
taallûk eden konuları, mütehassıs kişilerden 
bilirkişi tetkikatı yaptırır gibi, ehlihibre tetki-
katı yaptırır gibi, raporlar halinde istemesi, al
ması tetkik ettirmesi mümkündür kanısındayım, 
olabilir kanısındayım, öyle bir yola girilebilir-
se Anayasa Mahkemesine yardım edilmiş olaca
ğı kanısındayım. Yine kanını o ki, Anayasa 
Mahkemesinin uzmanlar istimalini yapsayan 
18 nci maddesinde vasılı hüküm VG G hükmün 
muhtevası biraz evvel arz ettiğim ihtiyacı kar
şılamaya kâfi görülmüyor, bendenisce. Anaya
sa Mahkemesi kararlarının bâzı kere iktidar ta
rafından, konulan süre içinde çıkarılmadığına şa-
hidoimuşusdur. En yakm misali Alana ilçesi
nin ilçelikten çıkarılmasına dair Kamınım iptali 
sonunda, açılan dâva ile Anayasa Mahkemesinin 
verdiği kararın, iktidar tarafından zamanında 
uygulanmaması Anayasa Mahkemesi kararları
nın önemini azaltmamış ama pek muhtemeldir 
ki, bâzı zihinlerde Anayasa Mahkemesi kararı
nın dinlenmemesi gibi bir durumun üzüntü ya
ratması mümkündür. O itibarla Anayasa Mah
kemesi karar!armm iptal ettiği kanunlardan 
sonra konulan müddet içinde yeni kanunla dü
zenleme yoluna gidilmesinde Anayasa Mahke
mesi kararlarına itimadı ve itibarı sağlayıcı bir 
fayda olduğu muhakkaktır. Bu itibarla iktidar
dan bu kanunun, bu, kararların zamanında uygu
lanması için daha hassas ve titiz olmalar:nı di
lemek hakkımızdır sanırım, 

Değerli arkadaşlarım, Anayasa Mahkemesi 
hakkında çok daha şeyler söylemenin imkânı 
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vardır ama her İmlde Türkiye'de çok olumlu 
görev yapan bir kurum olarak Anayasa Mahke
mesine bundan daha fazla şeyler söylemekle 
yardımda bıüunulamıyacağı kanısındayım. Büt
çe raporunda, Anayasa Mahkemesinin 1982 yılın
da kira ile tuttuğu binada çalıştığı ve bu bi
nan-n elverişli olmadığı, bir arsa sağlanarak bi
na yapılması iyi olur, şeklinde bir temenni var
dır, katılırız buna. Hakikaten Anayasa Mahke
mesinin rahat bir binada çalışmasını sağlamak 
her halde faydalı olacaktır kanısındayım. 

Değerli arkadaşlarım, Türkiye toplum olarak 
yeni Anayasa düzeni içinde, Anayasa Mahkeme
sinin bu düzeni sürdürme ve bu düzenin ihlâline 
mâni olmak gibi tarihî görevler yaptığına kaani 
bir parti olarak Anayasa Mahkemesine vazifele
rinde basarılar temenni ederin?. Senatonuzu hür
metle selâmlarım. (C. H. P. sıralarından, alkıs-

CHi. . ) 

BAŞKAN — Sayın Gündoğan, teşekkür ede
rim, 

Sayın Alpaslan. 
GÜVEN PÂÜTİSİ GRUPU ADINA FEHMİ 

ALPASLAN (Artvin) — Sayın Başkan; sayın 
senatörler; 

Bütçe görüşmeleri vesilesiyle, siyaset ve hu
kuk hayatımızda pek önemli bir yer işgal eden 
Anayasa Mahkemesinin bütçesi üzerinde Güven 
Partisi Cumhuriyet Senatosu Grupunıın görüşle
rini, içten duygular, samimî dilekler ve saygılı 
düşüncelerle arz edeceğiz. 

Aziz arkadaşlarım; 
Bütçe müzakerelerinde yalnız harcamalarla 

ilgili rakamlar, üzerinde durulmıyarak, her tür
lü faaliyetin eleştirmesi yapılır. 

Bütçeyi bu geniş anlamı ile ele aldığımız za
man, Yeni Anayasamızın verdiği yetkilerle, mü
racaat halinde, kanunların Anayasaya uygunlu
ğunu, Meclisler kararlarından bâzılarının Ana
yasaya aykırı olup olmadığını incelemek ve Yü
ce Divan vasfı ile dâvaları görüp karara bağla
mak mevkiinde bulunan Anayasa Mahkemesi
nin bütçesi üzerinde dururken, çok hassas ve 
dikkatli olmak gerektiği görüşünü taşıyoruz. 

Evvelâ Meclislere vücut veren Anayasaya 
saygılı kalmak için Mahkeme kararlarının mü
nakaşa edilemiyeceğine dair Anayasa hükmüne 
riayetkar olmak, sonradan pek önemli bir teminat 
müessesesi olan bu yüksek mahkemeye gölge 

düşürmek istiyen her türlü zihniyet ve davranışa 
karşı uyanık ve anlayışlı bulunmak bakımından, 
siyasi kanaat farkı gözetmeksizin, bu mevzu 
karşısında hassas davranıîması noktasında behe
mehal birleşmemiz lüzumuna inanıyoruz. 

Fakat, büyük Türk Milleti adına hareket 
eden Meclislerimizde Anayasa Mahkemesi, hattâ 
bizzat Anayasa hakkında da görüşlerin açıklan
ması, fikirlerin söylenmezi tabiîdir. 

Anayasa Mahkemesinin, hiç kimsenin husu
siyle siyasilerin üzerinde söz edemiysceği bir sis
temle taazzuv etmesi, şüphesiz her kes tarafın
dan istenecek, itiraz götürmez bir haldir. 

Her kuruluştan olduğu gibi Anayasa Mahke
mesinin de bu ilk kuruluş döneminde, hissi dav
ranışlarla sorumsuz mütalâalar serdedilmesinin 
yersizliğini ve faydasızlığım belirtmek isteriz. 

Her tesirden uzak yüksek müesseselerin ken
di bünyelerinden çıkardığı değerler mevzuunda 
hisse dayanmıyan temenniler izhar olıınmasînı 
anlayışla karşılamakta isek de, hassaten siyasi 
temayüller ve bu temayüllere göre faaliyetlerin 
tezahürlerine müncer olduğu ve neticesinde de 
söylentilere sebebiyet verdiği cihetle bu Yüksek 
Mahkemeye, Meclislerce üye seçilmesine dair 
Anayasanın 145 nci maddesi hükmünde bir de
ğişikliği lüzumlu görmekteyiz. 

Güven Partisi Senato Grupu olarak. Anaya
samızı kendi görüşlerine veya aldıkları telkin
lere uydurmak hevesinde olanlara, gerçek mak
sat, söz ve fiillerinin saklı mânalarına nüfuz ede
rek, Anayasamızın müsaade etmediğine dair 
mükemmel gerekçeli karariyle istikamet verme
sinden dolayı milletçe duyulan memnunluğu arz 
etmeden geçemiyeceğiz. 

Bu vesile ile, Anayasaya aykırılık iddiaları 
ile karşılaşıldığı vakit «Anayasa Mahkemesi 
vardır, oraya müracaat edilir,» demek; fakat 
iptal kararlan, ile karşılaşılınca bühtanda bulun
mak gibi haksız, yersiz ve insafsız tutumların 
alışkanlık haline getirilmesini, bilâkis meselele
rin Anayasa Mahkemesinin tetkikine gidebile
ceğini düşünerek temelde memleketin yüksek 
menfaatlerini önplânda tutan Anayasaya uygun 
kararlar alma ve kanunlar çıkarmada dikkat ve 
gayret gösterilmesini aklın, kanın ve insafın ica
bı saymaktayız. 

Aziz arkadaşlarım; henüz yeni bir kuruluş 
olan Anayasa Mahkemesinin Anayasa hukuku 
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bilgisi ile mücehhez ve tatbikat, tetkikleri yap
mış elemanlara olan ihtiyacı göz önünde bulun
durularak yetişme imkânlarım hazırlryacak bir 
kitaplığa kavuşturulmasını ve demokratik dış 
ülkelere eleman gönderilmesini sağlıyacak malî 
imkânlara kavuşturulmuş olmasını temenni eder
di!" , 

Filvaki yayınlanmış eserleri almak için - Sa
yın C. H. P. sözcüsüne de bilgi vermiş olayını -
40 000 Tl. ve dış ülkelere stajiyer olarak gidecek 
elemanlar için 10 000 lira bir para ko
nulmuştur; ama bilhassa stajiyer olarak gönde
rilecekler için konan paranın kifayetsiz okluğu
nu hesaba kattığımızdan ötürü bu temenniyi iz
har etmiş bulunuyoruz. Ve bu yıl bütçesinde tam 
olarak yerini bulamıyan bu temennilerimizin ge
lecek yıllar için nazarı itibara alınacak mahiyet
te Meclislerimizce takdir buyurulacağmı ümit 
etmekteyiz. 

Her bütçe yılı sözü edilen Anayasa Mah
kemesi binası konusunu da dile getirmeden ede
meyeceğiz. 

Anayasa Mahkemesinin işleri görme ve is
tikbale emniyet veren çalışmalar yapabilme yö
nünden, elverişli bir binaya kavuşturulması 
halisane temennimizdir. Her yıl 350 bin lira 
kira veren Anayasa Mahkemesinin bir bina sa
hibi olmasının aynı zamanda Devletin istikbale 
matuf bir tasarruf tedbiri olacağını da söz gö
türmez bir görüş olarak arz ediyoruz. 

Aziz arkadaşlarım; bu arada Anayasa Mah
kemesinin yetkisine mevdu seçimlerdeki hassa
siyetini kendi bünyesinde de göstermek sure
tiyle inhiiâl eden başkan seçimlerini biran ev
vel tamamlaması da samimî temennilerimiz ara
sındadır. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Alpas
lan. 

Sayın Şükran özkaya buyurunuz efendim. 

M. B. GRUPU ADINA MEHMET ŞÜKRAN 
ÖZKAYA (Tabiî üye) — Saym Başkan, uzun 
süredir iktidar partisinin yöneticileri ile on
lara bağlı basın Anayasa ve müesseselerine 
karşı olumsuz davranışları grubumuzu Ana
yasa Mahkemesi Bütçesini alışılagelen usullerin 
ötesinde bir görüşle eleştirmenin zaruretine 
inandırmış bulunmaktadır. Zira, löol Anaya
sanın yürürlüğe girdiği günden bugünedek ge
çirdiği süre içinde özellikle iktidar partisi so
rumlularının Anayasa içindeki tsmel eleğim ve 
müesseseler üzerindeki görüşlerinin gerçek dışı 
bir anlam taşımasını üzülerek belirtmek iste
riz. 

Parlâmentonun varlığı ve devamlılığının 
önemli bir unsuru olan üyelerin Anayasamız
da mevcut temel kavramlar üzerinde ortaklaşa 
ve objektif bir anlayışı sağhyarak, millete yeni 
anayasalar arama ortamı yaratmamaları onla
rın temel görevlerinden sayılmaktadır. 

Sayın senatörler, bu Anayasa müessesesine 
çatışların başlıca sebeplerinden biri 27 Mayıs, 
millî irade ile Anayasanın egemenlik anlayışı
nın doğru aniaşılmamasmdan ileri gelmektedir. 
1961 Anayasasına göre iktidara geçme şansını 
kazanan bir iktidar başı 1960 devrimini bir 
hâdise olarak niteler ve geçiş tirirse, iktidarı 
ile doğrudan doğruya ilişkisi olan ve nedeni 
olan bir kaynağı kendisi kapatmak gl.;i bir 
gafletin içine düşmüş olur. 1960 yılının hâdi
sesi bir devrim değilse gelişen yeni ihtiyaçlar 
karşısnda bu sonucu bile asımsıyaıüar, yeni 

Bütçe dolayısiyle, demokratik hür düzenin bir umut ortamının doğduğu kanisiyle mutlu 
varlığı ile kaim olan Anayasa Mahkemesi için, 
yalnız Türk siyasi hayatına değil, hür düzene 
hsnüz geçmiş veya geçmekte olan ülkelere de 
rehber olacak hayırlı kararlar ittihaz buyurma
sını dilerken, yüksek vasfım yüceltecek bir 
tekâmül içinde, nesillerden nesillere emanet 
edilen bir milli vedia karakteri ile değerli 
mensuplarına, Güven Partisi Cumhuriyet Sena
tosu Grupımun güvenini, sağlık ve saadet di
leklerini arz eder, bütçesinin hayırlı olmasını 
dileriz. 

Saygılarımı sunarım, aziz arkadaşlarım. 
(Alkışlar). 

kılınacaklardır. Bunun yanı sıra, Sayın Baş
bakan ve parti yöneticileri tarafından çeşitli 
topluluklarda dile getirilen millî irade onları 
iktidara getiren yolun nedeni değildir. Ana
yasada iktidara gelme ve meşru olarak kalma
nın tek çaresi olarak yer almıyan. milli İra ile 
deyiminin kullanılması kullananlara tehlikeli 
bir maceranın içine iter görünmektedir. Ibı 
deyimin bir hukuk süzgecinden geçirilmesinde 
büyük faydalar olduğu kanısındayız. Anayasa-
mısm 98 nci maddesindeki Cumhurbaşkanının 
yemini ile 97 nci madesindeki görev ve yetki
leri incelendiğinde milletin birliğini temsil yet-
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kişinin Cumhurbaşkanına aidolduğu görülecek
tik. Bu maddeler her hangi bir siyasi iktidara 
millî idareyi temsil yetkisinin verilmediğini 
açık, ve o ölçüde kesinlikle göstermektedir. 

Millî iradenin Anayasamızda bulunan mil
letlerin eğemsnliği eş anlamına gelince, Anaya
sanın dördüncü maddesi «Egemenlik kayıtsız 
şaHteız Türk Mills tinindir» Millet, egemenliğini, 
Anayasanın koyduğu esaslara göre, yetkili or
ganlar eliyle kullanır. Egemenliğin kullanılması, 
hiçjbir suretle belli bir kişiye, zümreye veya sı
nıfa bırakılamaz. Hiç kimse veya organ, kayna
ğını Anayasadan almıyan bir devlet yetkisi kul
lanamaz.» Anayasanın bu maddesi egemenliğin 
belli organlar eliyle kullanılacağını açıkça be
lirtmiş, böylece millî iradenin egemenlik ile eş 
değerde olmadığını göstermiştir. Anayasamız 
hukuk devletini bütün gerçekleriyle yerleştirip 
etkili kılabilmek için yasama yetkisinin kulla
nılmasını Anayasa Mahkemesinin yargısal dene
timine tâbi tutmuştur. Bu yüksek yargı organı
nın aldığı kararların herkesi aynı ölçüde mem
nun etmesi elbette düşünülemez. Sorumsuz kişi
lerin yerici konuşma ve yazışmalarım bir tara
fa bırakıyoruz. Ancak sorumluların Anayasa 
Mahkemesi hakkında bir karar arefesinde siyasi 
baskı amacı güden beyanlariyle karar sonrası 
gerekçe bilinmeden yapılan ithamlarla bu ku
ruluşu demokrasiyi işlemez hale getirmekle suç-
lıyacak kadar ölçü dışı yıpratma çabaları hoş 
görürlükle karşılanamaz. Zira bu Anayasa ku
ruluşu iktidarın emrinde ve ona hizmet külfeti 
altına sokulmuş bir organ değildir. Bu kuruluş 
iktidarın aldığı kararları sadece tasdik için ku
rulmuş ve onlara hukukî bir nitelik kazandır
mak için yer bulmuş bir kuruluş da değildir. 

Anayasa Mahkemesi yasalarımızın en büyü
ğü ve temeli olan Anayasaya aykırı olan bir ya
sama kararını hukuk süzgecinden geçirerek 
doğru yönde yansıma temin eden bir mercek 
göreviyle donatılmış yargı organıdır. Anayasa 
Mahkemesi Anayasa dışına itilen veya bu yasa
nın dışında rahatlık bulan iktidarların gayri-
meşru duruma düşmelerinden onları kurtaran 
bir emniyet sübatoı, bir cankurtaran simididir. 
Gayrimeşru olmak niyet ve kastından uzak ik
tidarlar, âdeta her bozulan kararlarından dolayı 
atlattıkları bir tehlikenin nimetini bu kuruluşa 
borçlu olmalıdırlar. Zira bu mekanizma işleme

se veya mevcudolmasa bu kararları düzelttir
mek için başka yollar denenecek ve bunlar Ana
yasa Mahkemesinin ilâmları kadar iç açıcı ol-
mıyacaktır. Yürütme erkinin aldığı kararların 
eleştirildiğinden bahsederek ve bu gerekçeye 
'sığınarak Anayasa Mahkemesi kararlarını tar
tışma konusu yapmak teamülünü yaratma ça
baları siyasi sorumlu bir çevrede hâkim olur ve 
bu çevreden yapılmaya başlarsa bu yerleştiği 
sanılan düzeyi yeni sarsıntıların merkezi haline 
getirmekten başka işe yaramaz. Zira Anayasa
nın altıncı maddesindeki yürütme görevi ile 7 
nci maddesindeki yargı yetkisinin birbirine ka
rıştırılmasından doğacak hukukî ve fiilî sonuç 
bunları zorlıyanlara fayda sağlamaz. 

Yürütmenin kararları geri alınabilen, değiş
tirilebilen, idari yargıç tarafından iptal edile
bilen idari tasarruflardır. Anayasa Mahkemesi 
kararları ise geri almmsı, değiştirilmesi ve ip
tali mümkün olmıyan kesin hükümlerdir. Ana
yasamız iktidara gelenlerin iktidarda bulunma 
sebebiyle görevlerini kötüye kullanma buhranı
nın tecrübesi sonunda önleyici tedbirleri koyma 
zorunundan doğan hükümleri kapsamıştır. 

Yine Anayasamız demokrasiyi kısa devreden 
çıkarmak için denetim yollarını koyan ve bir 
baraj sistemini uygüiıjran nitelik taşımaktadır. 
İktidara gelen organ geldiği yolun meşruluğu 
kadar iktidarda kalmanın da meşru usullerine 
uymak zorundadır. Bunun içindir ki, iktidarda 
kalma süresi denetim müesseselerinin teminatı
na bağlı bulunmuştur. Yoksa iktidar organının 
haksız tasarruflarının sonucu \vatandaş oyu 
önünde seçim sonrası hesap vermekle ilintili 
değildir. İktidar organları seçim süresi içinde 
denetim müesseselerinin çalışmalarını kolaylaş
tırır ve onların kararlarına saygılı olursa Tür
kiye'de bir rejim buhranından korkma sorunu 
kalmıyacaktır. Ve demokrasi Türkiye'de ancak 
bu çok önemli noktanın içtenlikle anlaşılması ve 
benimsenmesiyle yaşama ortamı bulacaktır. 

İktidarın her gücü kendinde vehmetmenin 
ve denetim organlarının kararlarını en hafif de
yimle ciddî ve geçerli saymaması bu kuruluşla
rın işlemesini engelliyecek ve sonunda da ikti
darlar bir çetin engellemenin ortasında kalacak
lardır. İktidardaki parti organlarının bütün ka
demelerinin bu Anayasa prensiplerinin ışığı 
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altında eğitilmesi bir zorunluk ise, en sorumlu 
kişilerin eğitilmemiş beyan ve teşvikleri gerçek
ten hazin olduğu kadar endişe verici bulunmak
tadır. Anayasa Mahkemesinden 4 yıllık bir ik
tidar süresince yararlanmaya çalışılması aslında 
gelecek dönemler için iyi bir müjdenin işaret
leri değildir. Devlet g*örevi yüklenen sorumlu 
kişilerin sokaktaki sade ve vatandaşın masuni
yeti içinde Anayasanın 20 nci maddesinden me
det umar hale düşmeleri bulunulan makamın 
ciddiyet ve sorumlulugiyle bağdaştırılamaz. 
Devlet görevleri derühde eden kimselerin düşün
ce ve kanaatleri belli bir ölçü ve hukuka uygun 
usuller çerçevesinde Devlet yaşantısını ve faa
liyetlerini etkiler, bu yaşantı ve faaliyetlere yön 
verir. Aksi halde idare edenler ve idare edilen
ler ayrımını yapmanın anlamı kalmaz. Bu kamu 
görevlileri, özellikle Hükümet üyeleri, bir siya
si partinin programı, seçim bildirgeleri, Hükü
met programı gibi esaslar içinde düşünce ve ka
naatlerini Devlet hayatını ve faaliyetlerini etki
lemek ve yön vermek nedeniyle sevk ve idare 
makamlarına getirilmişlerdir... 

BAŞKAN — Sayın Özkaya, bir parça da 
Anayasa Mahkemesi bütçesiyle alâkalı hususla
ra temas ederseniz hem Riyaset hem de Heyeti 
Umumiye müstefidolacak ve bahtiyar olacaktır. 
Buyurunuz efendim. 

MİLLÎ BİRLİK GRUPU ADINA MEHMET 
ŞÜKRAN ÖZKAYA (Devamla) — Sayın Baş
kan, tamamen Anayasa Mahkemesinin Bütçesi
nin tenkidi içindeyim. Çünkü 20 nci maddeye 
göre Devlet Bakanı, biz bunları tenkid edebi
liriz diyor. Bu kişilerin o makamda bulunulma
larının bunun dışında hiçbir sebep ve hikmeti 
mevcut değildir. İşte Anayasanın 20 nci mad
desinde ifadesini bulan düşünce, kanaat ve ifa
de özgürlüklerinin bu kişiler için özü baki kal
makla beraber, ifade hürriyetini zorunlu olan 
belli kısıntılara uğraması bir gereğin sonucu
dur. Memur statüsünde olan bir kişi nasıl dü
şünce ve kanaatlerini dilediği gibi ifade ede
mez, bunu ifade için kamu görevinden çekilme
ye mecbur tutulursa yürütme ve idare mekaniz
masının en üst makamlarında bulunanların dı
şında kalması düşünülemez. Kamu hizmetlileri
nin selâmeti gerekçesiyle konulan bu yasakla
malardan sıkılanlar için sade vatandaşlara dön
mek ve istediği gibi ifade hürriyetini kullan

mak yolları her zaman açıktır, ve dileyen o ma
kamları terk ederek ifade hürriyetinin tadım 
çıkarabilirler. Kaldı ki bunların dışında idare 
kadrosundaki memur beyanlarının tahribatiyb 
Hükümet üyesindeki aynı ölçüde değildir. Ayrı
ca sade vatandaşın ifade hürriyetini kullanmak 
yolunu seçme heveslisi Hükümet üyeleri ve ba
şı sade vatandaşın faydalanmadığı gazete, rad
yo, ve televizyondan en geniş şekilde faydala
nırken hâlâ sade ve vatandaş hakkmmm kulla
nıldığını iddia edebilir mi? 

Bir bakan nasıl kendi parti programı ve um
deleri hakkında beyan da bulunup bunları yıp-
ratamazsa o makamda bulunmasının nedeni 
olan Anayasa kurumlarına ve Anayasa Mahke
mesine de meydan okuyamaz ve onu yaralamaya 
çalışamaz. Zira Anayasa Mahkemesi parti di
siplin kurulu veya haysiyet divanı değildir. Bu 
Anayasa kurumlarını beğenmiyenler, onların 
var olduğu bir sistem içinde Hükümet etme he
vesinden vazgeçip sade vatandaş saflarına ge
çer ve diledikleri ortamı buldukları zaman bü
yük ideallerinin makamlarına oturma yollarını 
seçerler. Şurası önemle bilinmelidir ki Türkiye 
Cumhuriyeti demokrasisi şu veya bu parti bu
lunmadan devam eder. Ve bir rejim değişikliği 
bahis konusu ollmaz. Ancak bir Anayasa Mah
kemesinin bulunmadığı veya işlemez hale getiril
diği ortamda demokratik rejimden bahsetmek 
imkânı kalmaz. A. P. iktidarının bu son bütçesi 
dolayısiyle dile getirmeye çalıştığımız yanlış an
lama ve yorumun terk edilerek bu kuruluşun 
gerçek değerinde görülmesi ve buna alışılması 
en içten dileğimizdir. 

Saygılarımla. (Alkışlar.) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. Sayın Demi
re! buyurunuz efendim. 

ADALET PARTİSİ GRÜPU ADINA NURİ 
DEMİREL (Balıkesir) — Değerli Başkan, de
ğerli senatörler, 

Anayasa Mahkemesi 1969 yılı bütçesinin Yü
ce Senatoda müzakeresi dolayısiyle Adalet 
Partisi Cumhuriyet Senatosu Grupu adına, 
grupumuzun görüş ve temennilerini belirtmek 
üzere huzurunuza gelmiş bulunmaktayım. 

Mensubu olduğum Adalet Partisi, Tüzüğü
nün birinci maddesiyle (Türkiye Cumhuriyeti 
Anayasası, İnsan Hakları Beyannamesi, Medeni 
Kanun ve Siyasi Partiler Kanunu ile diğer ka-
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nurJar dâhilinde çalışmak üzere) teşekkül et
miş siyasi bir kuruluştur. 

Adalet Partisi 1961 tarihli yeni Anayasanın 
yürürlüğe girmesinden sonra yüce milletimizin 
hizmetine girmiş bulunmaktadır. Bu sebeplerle 
Adalet Partisinin siyasi, hukukî, sosyal ve eko
nomik görümlerinin en büyük ve en kuvvetli da
yanağını Anayasa teşkil etmektedir. 

Yeni Anayasamız yurdumuzda (Hukuka bağ
lı Devlet) idealini gerçekleştirmiştir. Bu büyük 
bir mazhariyettir. Dünya milletlerinden pek 
çoğu (Hukuka bağlı Devlet) devresine geçebil
menin özlemini çekmekte ve bunun mücadele-
siniyapmaktadır.. 

Hukuk Devletinde Devlet faaliyetlerinin ön
ceden tesbit edilmiş kurallara bağlanması ve 
Devlet faaliyetlerinin yargı denetimine tabi tu
tulması kişi hürriyetlerinin ve demokratik ha
yatın teminatını teşkil etmektedir. 

Yurdumuzda uzun yıllar yasama falaiyeti, 
yargı organlarının denetiminden uzak tutuldu. 
Bu yüzden hukuk düzenimize Anayasaya aykı
rı kanunlar girdiği gibi, sosyal yapımızda da 
neticesiz siyasi çatışmalar vukubuldu. Gerçi 
1924 tarihli Anayasamız 103 ncü maddesiyle 
(Kanunların Anayasaya aykırı olamıyacağı) 
e=asmı getirmişti. Fakat denetim organlarım 
belirtmemişti, Bu hal idari ve kazai yargı or
ganlarını tereddütte bırakmış, kamu hukuku 
alanında doktrin ve tatbikat bakımından genel 
yargı organlarının, kanunların Anayasaya aykı
rılığı iddiasını defi yoluyla dahi tetkike yetki
leri bulunmadığına dair içtihat karan yaratıl
masına yol açmıştır. 

Böylece sosyal alanda her türlü Devlet faa
liyetlerinin önceden tesbit edilmiş, kurallara 
bağlanmağı ve Anayasaya aykırı kanunların 
Anayasa Mahkemesi, kanaliyle yargı denetimi
ne tabi tutulması fikri geniş bir taraftar buldu. 
Bu fikrin ışığında yeni Anayasamızda Anaya
sa Mahkemesinin görev ve yetkileri, yargılama 
ve çalışma usulleri hakkındaki anakaideler yer 
aldı. 

insan haklarına dayanan, çok partili demok
ratik hayatın yaşaması, güven duyguları içeri
sinde gelişmesi için lüzumlu yargı organlarımı
zın başında yer alan Anayasa Mahkemesi da
yanağını Anayasamızın 4 ncü maddesinden al
maktadır. Anayasamızın geçici 7 nci mddesi 

(Bu Anayasa ile kabul edilmiş olan yeni organ, 
kurum ve kuruların kuruluş ve işleyişleriyle 
ilgili kanunların altı ay içerisinde) çıkartılma
sını karara bağlamıştır. Bu sebeple, (Anayasa 
Mahkemesinin kuruluşu ve yargılama usulleri 
hakkında) ki 44 sayılı Kanun 1962 yılında yü
rürlüğe girmiştir. 

Anayasa hükmüne göre, Anayasa Mahkeme
sinin asıl görevi, kanunların ve (İçtüzük hü
kümlerinin Anayasaya uygunluğunu denetle
mektedir. Bu hal kanunların Anayasaya uygun
luğunun kazai murakabesi demektir. Yıllardan 
beri Anayasaya aykırı kanunlardan şikâyet edi
len memleketimizde bu prensibin kabul edilme
si, kamu yararı bakımından mühim gelişmeler
den birisi olarak kabul edilebilir. 

i Kanunların ve içtüzük hükümlerinin Ana- • 
yasaya uygunluk meselesini Anayasa Mahkemesi 
res'en yapamıyacaktır. İtiraz veya defi suretiy
le dosya üzerinde inceliyerek yapabilecek ve 
gerekli gördüğü hallerde sözlü açıklamalarını 
dinlemek üzere ilgilileri çağıracaktır. 

Şurasını kıvançla ifade etmek isterim ki; 
Anayasa Mahkemesi, •kuruluş kanununun 

yürürlüğe girmesini mütaakıp, toplum bünyesin
de senelerden beri üzüntüsü duyulan antide
mokratik kanunları iptalde başarı göstermiş
tir. 

Bu arada Türkiye İşçi Partisi tarafından 
Anayasaya aykırılığı iddia edilen Türk Ceza 
Kanunumuzun 141 ve 142 nci maddelerinin 
Anayasaya aykırı olmadığı hakkındaki Anaya
sa Mahkemesi kararını da yurdumuza ve hukuk 
nizamımıza ferahlık getiren bir karar olarak 
kabul ederiz. 

Anayasa Mahkemesi bu asli görevlerinden 
ayrı olarak Devlet idaresinde sorumilu mevkiler 
işgal etmiş, Devlet gücünü elinde bulunduran 
kanunda yazılı yüksek dereceli Devlet memur
larını da Yüce Divan sıfatiyle yargılar. 

Anayasa Mahkemesine, Anayasaca verilmiş 
olan diğer işler siyasi partilerin malî denetimi, 
partilerin kapatılması hakkında açılacak dâva
lara bakılması, T. B. M. M. üyelerinin yasama 
dokunulmazlıklarının kaldırılması halinde ya
pılacak itirazların incelenip karara bağlanma
sıdır. 

öok partili demokratik hayatımızın ve in-
I san haklarına bağlı Anayasa nizamımızın koru-
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yucusu, müeyyidesi saydığımız bu kuruluş hak
kındaki temennilerimizi şu şekilde sıralamak 
mümkündür. 

Anayasa Mahkemesi kısa zamanda elverişli, 
büyüklüğüne uygun bir binaya kavuşturulmalı
dır. 

İhtiyaçlarının giderilmesinde lüzumlu öde
nekler sağlanmalıdır. 

Anayasa Mahkemesi kararlarına ait gerekçe 
zamanında yapılmalıdır. 

1969 yılı bütçesinin Anayasa Mahkememi
ze, büyük milletimize hayırlı, uyğurlu olmasını 
diliyor, gerek gurubum ve gerek şahsım adına 
hepinizi saygı ile selâmlıyorum. (Alkışlar.) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın De-
mirel. Sayın özmen. 

HALİ ÖZMEN (Kırşehir) — Sayın Başka
nım, muhterem arkadaşlar; Anayasa Mahke
mesinin yüceliğini, onun kıymetini 1961 Ana-
yasasiyle onun Türk Milletine bağışladığı var
lıkları ve müesesseleri sizlere anlatmak için 
huzurunuza çıkmış bulunuyorum. 

Muhterem arkadaşlarım, Anayasa Mahke
mesi hiçbir suretle kolaylıkla ulaştığımız, ça
bukça geldiğimiz, süratle ulaştığımız bir mü
essese değildir. Anayasa Mahkemesine biz yıl
larca mücadele ederek yıllarca mücadelesini 
vererek hattâ Anayasa Mahkemesinin kurul
ması için zindanlarda yatarak, çürüyerek gel
miş bulunuyoruz. Anayasa Mahkemesini ve 
onun Yüce hâkimlerini bu kürsüden tebrik 
ediyorum, onlara teşekkür ediyorum. O yüce 
hâkimler, rejimin bir garantisidir, rejimin bir 
teminatıdır, Cumhuriyetin bir teminatıdır. 

Misal mi istiyorsunuz arkadaşlar. Açık ko
nuşayım, misalini açıkça söyliyeyim. Bir za
manlar şu kürsüden memleketin 150 senelik 
vilâyetinin kaza olmaması için müdafaasını 
yapan bir mebus, suç işledi, küfür etti diyerek 
elleri kolları, bağlandı, yasama dokunulmazlı
ğı kaldırıldı ve ceza evlerinde günlerce inim 
inim inletildi. Ama o zaman mücadelesini yap
tığımız Anayasa yoktu. 1961 Anayasa müesse
sesi yoktu, garanti yoktu, teminat yoktu. O 
zamanın bir lideri o zamanın iktidarı tarafın
dan götürüldü, elleri kolları bağlandı ve ço
cuğunun yüzünü tellerden öptürdü. İşte biz 
Anayasa Mahkemesine bu yollardan gelmiş bu
lunuyoruz arkadaşlar. 

29 . 1 . 1969 O : 3 
BAŞKAN — Sayın Özmen... 
HALİL ÖZMEN (Devamla) — Şimdi size 

Anayasanın nasıl meydana geldiğini de söyle
mek istiyorum. 

BAŞKAN — Sayın özmen, bir bakıma... 
Müsaade ediniz lütfen... 

HALİL ÖZMEN (Devamla) — Buyurun, 
sizi dinliyorum. 

BAŞKAN — Hepimizin, hürmetkarı olduğu
muz bir adalet müessesesinin haklı olarak ve 
gönlümüzden alkışlarla dolu, bahtiyarlık do
lu kelimelerle methederken, öbür taraftan bir 
adalet müesessesini siyasî bir iktidarın elinde 
oyuncak gibi göstermekte haksızsınız, bu şe
kilde konuşmanızı men ediyorum. 

HALİL ÖZMEN (Devamla) — Asla benim 
konuşmam hiçbir zaman o şekilde değildir. 
Anayasa... 

BAŞKAN — Hiçbir siyasî iktidar, hiç kim
senin eline kelepçe takarak onu sürüm sürüm 
s üründür emez. 

HALİL ÖZMEN (Devamla) — Sia tarihi 
bilmiyorsunuz öyle ise Başkanım. 

BAŞKAN — Buyurunuz, konuşunuz. 
HALİL ÖZMEN (Devamla) — Siz yakın 

tarihimizi bilmiyorsunuz. Canlı tarihini bilmi
yorsunuz. (A. P. sıralarından gayet iyi biliyor 
sesleri) 

BAŞKAN — Buyurunuz efendim, buyuru
nun. 

HALİL ÖZMEN (Devamla) — Arkadaşlar, 
ne yazıktır ki, ne üzüntülüdür ki, iktidarın iyi 
!:-r:k3 ilerini getirdiği kanunları buradan Hü
kümete, şu kürsüden üç defa, dört defa teşek
kür eden muhalefete mensup bir arkadaşınızı, 
bendenizi, Sayın Başkanım; iktidarı tenkid et
tiğim zaman sözlerimi kesmekle, beni konuş
turmamak istiyor. Fakat, Sayın Başkanım o 
günler çoktan geçmiştir. Artık siz hiçbir şeye 
mâni olamazsınız. Bu kürsüden milletin hakla
rını doya doya müdafaa edeceğiz, Anayasa 
Mahkemesinin kutsiyetini, varlığını doya doya 
söyliyeceğiz. Ben bir macerayı söylüyorum, 
bir hakikati konuşuyorum, bir gerçekten bah
sediyorum. Bunu konuşmama lütfen müsaade 
buyurun, neden diliniz varmıyor? 

Tüzüğün içindeyim ben arkadaşlar. Kendi
ni bilmiyen bir insan değilim. Yıllarca müca
dele ettim bu mevzuda. 

\ 



O. Senatosu B : 26 

BAŞKAM — Şimdi zaptı getirtiyorum, o 
zaman göreceksiniz ki, haksızlık içinde bulu
nuyorsunuz. O zaman göreceksiniz M, Başka
na ve Riyasete yapmış olduğunuz bühtan ye
rinde değildir. 

HALİL ÖZMEN (Devamla) — Sayın Baş
kanım, müsaade edin de konuşayım. 

BAŞKAN — Müsaade edeceğiz konuşmanı
za, fakat hukuk içinde, adalet içinde olmak 
şartiyle. Her zaman müsaade edeceğiz. 

HALİL ÖZMEN (Devamla) — Her zaman 
müsaade ediyordunuz. Rica ederim., istirham 
ederim, Allah aşkına yapmayın canım. Bunu 
3 ncü defadır yapıyorsunuz, şahsınıza hürme
tim var, makama hürmetim var, ama milletin 
karşısında hakikatleri söyliyeceğim dilimi kese
mezsiniz, o devirler geçti. 

Arkadaşlar, şimdi Anayasa Mahkemesinin 
varlığını, kutsiyetini anlatmak istiyorum, siz
lere. Anayasa Mahkemesi olmasaydı neler ya
pılabilirdi bu memlekette? Demoklesin kılıcı 
bizim başımıza nasıl inerdi, nasıl kalkar
dı? Başından geçmiş bir arkadaşınız anlatı
yor... Sayın Başkanım bunları bilmiyor musu
nuz yoksa? Eğer bilmiyorsanız okumanızı tav
siye edeceğim, size.. Daha 1957 senesinin Tem
muz ayındaki hâdiseleri görünüz, öğreniniz... 
istirham ederim, benim gibi bir arkadaşa söy
lemeyin bunu... Siz, daha Parlâmentoya yeni 
gelmiş bir arkadaşı susturabilirsiniz belki, fa
kat beni susturamazsınız. Ben hâdiseleri size 
anlatmakla Anayasanın ne olduğunu size söy
lemeye geldim. Benim vazifemdir bu. 

Arkadaşlar, şimdi o zaman Anayasa Mah
kemesi olmadığı için bir mebus arkadaşınızın 
eli kolu bağlanıyordu, ceza evlerine götürü
lüyor ve orada yatırılıyordu. Bugün bunu ya
pabildiniz mi? Yapamadınız... Neden yapama
dınız?.. 1961 Anayasası karşınızda dağ gibi, 
kaya gibi, çelik gibi olduğu için yapamadı
nız... Eğer Anayasa olmasaydı şurada karşı
nızda duran 5 tabiî senatörün elini kolunu 
bağlıyacaksınız, acımıyacaksınız, onları da gö
türüp oraya atacaksınız... Fakat Anayasa Mah
kemesi sizin bu dirençlerinizi, bu kararınızı tet
kik etti, baktı, hislerle verilmiş bir karar ol
duğu için onu bozmaya meöbur oldu arkadaş
lar... Bu yalan mıdır? Halil özmen bir gerçek
ten bahsediyor, bir hakikatten bahsediyor. Ni
çin benim sözümü kesiyorsunuz? 

29 . 1 . 1969 O : 3 
Arkadaşlar, demek ki, Anayasa Mahkeme

si bu kadar Yüce bir mahkeme imiş; bu ka
dar lazımmış, bir süzgeçmiş, bir garanti imiş, 
bir teminat imiş... Onun için 1948 senesinden 
beri Anayasanın kurulması için mücadele ver
miş bir partinin mensubu olarak, size bunları 
arz ediyorum. Rahmet olsun, Mareşal Fevzi 
Çakmak'm ruhu şadolsun.. Onun eserlerini söy
lüyoruz. Şimdi muhterem arkadaşlarım, demek 
ki, Anayasa Mahkemesi demek, sizin verdiği
niz kararların, Millet Meclisinin verdiği karar
ların yasalara uygun olup olmadığını tetkik 
eden ve uygun ise tasdik eden, uygun değil
se ey Büyük Millet Meclisi, ey Yüce Senato 
verdiğiniz bu karar yanlıştır, tekrar size iade 
ediyorum bunu gözden geçirin diyen bir mü
essesedir. Var mı idi 1957 de bu müessese? Ha
yır arkadaşlar, işte biz bunun için çalıştık, 
işte biz bunun için mücadele ettik, işte 1961 
Anayasasını yapanlar, canları ile kanları ile 
kanları ile yapanlar, bunun için mücadele edip 
yaptılar. 

Arkadaşlar, Sayın Başkanım her nedense 
benim çok sert konuştuğumu, çok heyecanlı 
bir arkadaş olduğumu söylüyor. Ben hiç he
yecanlı ve sert konuşan bir arkadaşınız deği
lim. Ama gerçekleri söylemekten de asla çe-
kinmiyen bir arkadaşınızım. Burada milleti
min baha verdiği hakları müdafaa ediyorum, 
Sayın Başkana son defa rica ve istirham ede
ceğim. Sözümü kesmesin. Sözümü keserse da
ha çok söyliyeceğim şeyler var. Ama, her za
manki gibi güler yüzlü, tatlı dilli olursa hiç 
birbirimizi kırmayız arkadaşlar. Ellerimizi kal
dırırız, İktidarın getirdiği bu milletin menfaa
tine, bu milletin iyiliğine olan kanunlarda, Hü
kümete teşekkür ediyorum, Başbakana teşek
kür ediyorum deriz oylarımızı veririz. Dünya
da hiç kimseye verilecek hesabımız yok. Ama, 
sözümüzü keserse asla da bunun altında kal
mayız. Her şeyi de söylemekte hürüz. Hür gel
dik, hür gideceğiz arkadaşlar. Senatonun yü
ce üyeleri, Anayasa Mahkemesine ve onun hâ
kimlerine tekrar Yüce huzurunuzda teşekkür 
ediyorum. Allah onları var etsin. Çünkü biz 
hislerimizle her şeyi yapabiliriz. Sayın Başka
nım hislerine uyuyor benim sözümü kesiyor. 

Hepinizi en derin hürmetlerimle selâmlı
yorum. 
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BAŞKAN — Sayın ©zrnen teşekkür ederim, 
Sayın özmen, yalnız düşünceleriniz kendi dii-
süncelerinizdir. Kararlarınız kendi kararlan-
nızdır. Zanna'trneyinlz ki burada ben kahra
manım, ben doğruyu söylüyorum, ben hisleri
me kapılmıyorum şeklindeki beyanlarınız» 

HALİL ÖZMEN (Kırşehir) — Bana karsı 
hissinizle hareket ediyorsunuz. 

BAŞKAN — Bey anlamız mutlak bir haki
kati ifade etmektedir. Hürriyetiniz mutlaktır; 
yalnız kanunların himaye ettiği hudutlar için
de. Onun dışına çıktığınız takdirde hakkın 
suiistimali olarak hürriyetten de mahrum ka
lırsınız. Ben tüzüğün ahkâmı gereğince, sise 
esbabı mucibesini dermeyan etmek suretiyle 
müdahale ettim. Şimdi zabıtları çıkarttırıyorum 
ve o zabıtları okuyacağım. O zaman göreceksi
niz ki, dediğim hakikattir. Bizim de alkışladı
ğımız, bizim de basımızda tac ettiğimiz ve bi
zim de bugün demokratik nizamın bir teminatı 
olduğuna inandığımız ve 1961 Anayasası mü
essesesi olarak başımızda tac etiğirmz bir mü
esseseyi, bizim da alkışlayacağımız şekilde met
hederken, diğer taraftan, vatandaşın hürriyet 
içinde bulunduğu bir zamanda eline kelepçe ta
kılabilmesi için, ancak bir mahkeme kararının 
mevcudolması lâzımgeldiğini size hatırlattım. 
Bu mahkeme kararını veren de daima bizim 
mülkün temeli adalettir düşüncesi içinde oldu
ğumuz muhterem ve mukaddes bir makamdan 
verilmiş olduğunu, binaenaleyh, bir tarafı arşı 
âlâya yükseltirken, öbür tarafta bir adalet mü
essesesini rencide etmeyiniz dedim. Zabıtlar 
gelecektir. Burada haksızlık ettiniz, orada sö
zünüzü kestim. Başka sözünüzü kesmedim Sa
yın özmen. 

HALİL ÖZMEN (Kırşehir) — Sizin şahsı
nızdan bahsetmiyorum. Geçmiş devirlerden bah
settim. Sizinle alâkası yoktur. 

BAŞKAN — Sayın Ali Kemal Turgut. Bu
yurunuz efendim. 

ALİ KEMAL TURGUT (Denizli) — Sayın 
Başkan, muhterem arkadaşlarım, Anayasa Mah
kemesi Bütçesi münasebetiyle bâzı görüş ve 
temennilerimi arz etmek üzere muhterem huzu
runuza gelmiş bulunuyorum. Anayasa Mahke
mesi, Anayasanın 147 nci maddesine göre vazi
fe yapmak üzere kurulmuş bir yüksek mahke
medir, bir Anayasa kuruluşudur. Yasama or

ganınca kabul edilen kanun ve içtüzüklerin 
Anayasaya uygun olup olmadığını denetler. 
Anayasa Mahkemesi ve diğer Anayasa kuru
luşları, demokrasiye inanmış, hukuk Devleti 
rejimini tatbik eden memleketlerde en yüksek 
itibarda bulunması ve tutulması gereken mü
esseselerden birisi ve başlıcasıdır. Yüksek mah
kemeye müessese olarak bu gözle bakıyoruz. 
Ancak bu müessese içinde, vazife almış olan 
şahısların da bu kuruluşa en büyük değeri ver
miş olmaları ve müessesenin itibarını korumak
ta hepimizden ve herkesten daha dikkatli dav
ranmaları gerektiğini de izahdan vareste bir 
keyfiyettir. Hemen şunu belirtmeliyim ki, bir 
müesseseyi itibarlı tutan başlıca unsurlar, o 
müessesenin dışında şahıslar ve kuruluşlardan 
ziyade, o müessesenin içinde bulunan ve mü
esseseye vücut veren şâhısların davranışları ve 
kararlarıdır. Bu kararlar ne derece hukuka uy
gun ve tamamiyle tarafsız nitelikte ise, o mü
esseseye o nisbette şeref ve itibar kazandırır. 
Bir kaza veya vilâyet merkezinde bir mahkeme 
tasavvur ediniz, o mahkemenin hâkimi bütün 
kararlarında sadece hukuk ilminin ve kanun
ların emrini bilgi ile, vukufla yerine getirmek
te ise, en büyük itibarı ve güveni kazanmakta 
ve büyük hürmet görmektedir. Ama bu hâkim 
dâvanın taraflarına göre aynı konuda başka 
başka kararlar vermekte ise, şâhıslara ve siya
si kanatlerine göre hükümlerinde değişiklikler 
yapıyorsa, hiç şüphesiz bu hâkim çok kısa za
manda itibarını kaybeder, bundan da Türk 
adaleti büyük kayıplara uğrar. Vatandaşın en 
':":r.r vs güvendiği merci olan adalet kapısın
da beliren en küçük bir çatlaklık, millî bünye
de pek büyük rahleler açar, toplum için mut
lak zararlı olur. Bu kabil davranışlar daha yük
sek mercilerde ve müesseselerde vâki ise, veya 
bu müesseselerin kararları vatandaş gözünde 
mutlak tarafsızlıkla ve hukuka uygun şekilde 
kabul edilemiyorsa bundan bizzat o müessese 
ile birlikte, dünya adalet tarihine şan ve şe
ref vermiş Türk adaleti büyük zararlar görür. 
Milletin temeli olan adaletin temelinde sarsın
tılar görülür. Bu itibarla, hukuk devletinin un
surlarından olan bu müesseselerin daimî olma
sını istiyorsak, mileltin gönlündeki en aziz ye
rini ilelebet muhafaza etmesinde samimî isek, 
bu müesseselerin itibarını korumayı kendimize 
vazife addetmeliylz. Bilhassa bu müesseselerde 
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vazifeli olan şahısların siyasi kanaatleri ne 
olursa olsun, hüküm verme mevkiinde bulun
dukça, hukukun ve kanunların emrinde kalma
larını, bütün kararlarında tam bir tarafsızlık 
içinde kalmalarını, dâvası değişen, dâvalara 
göre kararlar vermekten kati suretle kaşın
malarını temenni etmekteyim. Bıırad a müna
kaşa mevzuu edilen bir hususa kısaca temas et
mek istiyorum. 

Anayasa Mahkemesi sadece kanunların 
Anayasaya uygun olup olmadığına şeklî ola
rak karar vermekle mi yetinlemidir, yoksa 
halin ve zamanın icaplarına g'öre siyasi mahi
yette hükümler de verebilmeli midir? Bu iki 
görüşün de müdafileri vardır. Biraz evvel ko
nuşan C. H. P. sözcüsü arkadaşımız ikinci gö
rüşü savunur tarzda beyanlarda bulunmuş
tur. Hemen ifade edeyim ki, ikinci fikri mü
dafaa etmek, Anayasa Mahkemesinin, yasama 
organının vazifesine müdahalesini kabul et
mek mânasına gelir. Bu da kuvvetler ayrılığı 
prensibine aykırı düşer. Halin ve zamanın icap
larına göre, içtimai ve siyasi hâdiseleri gözete
rek, tedbirler düşünmek, kanunlar yapmak an
cak ve münhasıran yasama org'amna ait bir va
zifedir. Anayasa Mahkemesinin vazifesi, yasa
ma organınca yapılacak kanunların ancak ve 
sadece Anayasa'ya uygun olup olmadığını 
şekil bakımından incelemek ve karara bağla
maktan ibarettir. Anayasa Mahkemesinin 
Anayasadan doğan bu görevi için, mutlak 
tarafsızlıkla her türlü tereddütü izale edecek 
mâhiyette davranış içinde bulunmasını temenni 
eder. Bütçenin bu Yüksek Mahkemeye ve 
aziz Türk Milletine hayırlı ve uğurlu olmasını 
diler, saygılar suna,rım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Turgut 
Sayın Yıldız. 

AHMET YILDIZ (Tabiî üye) — Sayın 
Başkan, saym arkadaşlar, ben kısaca bir iki 
noktaya değinmek istiyorum. Anayasayı rahat
sız eden bâzı tutum ve davranışların sanırım 
ki, yanlış bâzı anlayışa dayanmaktadır. Bu 
benim kanımca Anayasamızın iki temel nite
liği yeter derecede ya kavranmamış, ya benim
senmemiş veya da pek sevimli görülmemiş ol
masından doğmaktadır. Bu niteliklerden bi
risi, kuvvetler ayrılığı. Bildiğiniz gibi eski 
Anayasa kuvvetler ayrılığını kabul etmemişti. 

Bunlardan yargıyı, ulus adına, bu egemen
lik bölümünü kullanan bağımsız mahkeme
lere vermekle birlikte, özellikle yasama ve 
yürütmenin T, B. M. M. sinde belirdiği ve 
yoğunlaştığı, toplandığı, tecelli ve temerküz 
ettiğini, söylerim. Bugünkü Anayasa kuvvetler 
ayrılığını esas almıştır. Eskisinden bu kadar 
farklı bir temele dayandığı içindir ki, organ
lar ve kurumlar Anayasadan aldıkları 
hakları ve yetkileri kullanırken blrbilerine 
saygılı ve karşılıklı bir denge içinde bu
lunmaları gerekir. Hukuka ve yasalara daya
nan organ kararlarını, diğer organlar aynı ile 
uygulama zorunluğu karşısındadırlar. 

Her organın denetimi de, bu arada kuv
vetler ayrılığı olunca, bir zorunluluk halinde 
Anayasa'da ayrıntılı şekilde yazılmıştır. Bu 
kurumlar rejimi olan demokrasinin, kurumlar 
dizisinin denge içinde, bir düzen içinde çalı
şabilmesi ve kuvvet, yetki katışmasının önlene
bilmesi için gerekli bir kural ve zorunluktur. 
Yargı denetimi işte bu arada etkili şekilde 
yürütmeyi denetir. Bu anlayış birçok kez 
yadırganıyor. Yargının türlüleri, Danıştay-
dan, Anayasa Mahkemesinden veya diğer mah
kemelerden çıkan kararlardan kimileri tartı
şılmaz fakat kimileri siyasal yönden rahatsım 
edici sonuçlar doğuracağı kaygısı ile tartışı
lır. Eski Anayasa kuvvetler ayrılığı olmadığı 
için, Mecliste çoğunluk, hükümetin bası yetki
leri kullanması ve hattâ tek basma Cumhur 
başkanı bile diktatörce bir otorite kullanma ola
nağına sahipti. Bugün işte bu hakların bu çok üs
tün güçlerin hiç kimsede bulunmaması, özlem
leri taşıyan bâzı kimseleri rahatsız eder. Bir 
nokta bu; ikincisi egemenlik konusu. Eski 
Anayasanın 5 nci maddesi ulusun olan egemen
liği ulus adına Türkiye Büyük Millet Meclisi
nin temsil ettiğini yazardı. Bugünkü Anayasa
nın 4 ncü maddesi, egemenlik ulusundur, ama 
Anayasanın koyduğu sınırlar, bölüşmelere 
göre türlü organlar tarafından kullanılır, diyor. 
O halde bugün egemenlik hiç kimse tarafın
dan temsil edilmez. Milletindir. Birçok or
ganların ortaklaşa bölüştüğü bir temsil yönü 
vardır, işte bunlardan yasama, egemenliğinin 
yasama yönü bizim, Büyük Millet Meclisinin, 
yargı bölümü ulus adına mahkemelerin, yü
rütme, eskiden Meclis adına Hükümet yapar
dı, şimdi kendi adına ayrı bir kuvvettir, yürüt-
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me görevini yapıyor, özerk kurumlar dahi ege
menliğin kendilerine yansıyan bölümünü kulla
nır haldedirler. Böyle olunca yine bir dene
tim ortaya çıkıyor, işte egemenliğin yasama 
bölümünü kullanan Yasama Organı Anayasa 
Mahkemesinin denetimine bağlıdır. Yasama gö
revini kullanır. Bâzı arkadaşların yanlış söyle
diği gibi yasaları biçim yönünden değil, kap
sam yönünden, özellikle yasanın içindeki kap
sam, Anayasa uyarlığını, kapsamı yönünden, 
biçim o kadar önemli değildir, ve gerçekte Ana
yasa Mahkemesi her konuyu, dâvayı önce şe
kil yönünden, biçim yönünden, sonra kapsam 
yönünden inceler; ama bilmeli ki en önemli 
yönü kapsam yönünden incelemektir. Bu Mec
lis üstünde olma. Yasama Organlarının yetkisi
ne karışım değildir. Çünkü halk oyu sonucu 
Anayasa tarafından bu organa verilmiş bir gö
revdir. Türkiye Büyük Millet Meclisine nasıl 
görev verilmiş ise, yargı organlarına nasıl yet
ki ve hak verilmiş ise, Anayasa Mahkemesi
ne de Türk Ulusu kendinin olan egemenliğin 
bu bölümünü vermiştir. Bunu ne kıskanmaya, 
ne onu haksız saymaya ve ne de onu kullanır
ken yasama organım rahatsız edişini iddiaya 
yer yoktur. Yüce yargı organı görevi de var
dır. Yüce Divanın, eski adiyle, görevlerini 
yargının bu görevini de, yine ulus adına bağım
sız yargı organının görevlerinden bu bölümü
nü de almıştır. Bundan rahatsız olmamalı, çün
kü Anayasaya inanıyorsak önce belirtmiştim, 
Bütçe Karma Komisyonunda. Türkiye Büyük 
Millet Meclisinden daha küçük bir organ olan 
Karma Bütçe Komisyonu bâzı hususlarda biz
den yetkilidir. Biz ödenek artırma veya gelir 
azaltma önerileri burada verip değistiremeyiz. 
Anayasa önlemiştir. O yapar. Halbuki bütçe
nin en önemli kısmıdır. Bundan rahatsız olmu
yoruz ki bizim olduğu halde, biz seçtiğimiz 
halde üyelerini, doğrudur böyle yapmaları, di
yoruz. Anayasa böyle emrediyor. Onun için 
Anayasa Mahkemesi, ben seçimle geldim, ben 
meclisim, o küçüktür dâvaları filân içinde de
ğil, doğrudan doğruya Anayasadan aldığı 
hakları kullanıyor. İşte bundan ötürüdür ki, 
bugünkü egemenliğin kuvvetler ayrılığının bu 
şekilde anlaşılması yahut uygulanmasını bildi
ğimiz zaman Meclislerde eskisi kadar parmak 
sayısının önemi olmadığını da anlarız. Eskiden 
her şey oraya bağlı kalırdı. Parmak sayısına 

bağlı idi. Bugün parmak sayısına bağlı olanlar 
da var ama, bir sınıra kadar. Parmak sayısı
nın elbette değeri vardır, demokrasilerde. Ama, 
sınırı aşmamak şartiyle. 

İşte bu belirttiğim ve çok sanırım ki, temel 
olan fazla da bilgi istemiyen hususlar, ya be
nimsendiği için veya istenmediği içindir ki son 
dokunulmazlık kararı Anayasa Mahkemesi ta
rafından kaldırılınca bir yerme kampanyası 
çıktı, açıldı. Bunu burada 7 - 8 ay boyuna söy
ledik. Ama anlatamadık. Bâzı arkadaşların 
arzusu ve ısrariyle o karar alındı. Eğri durup 
doğru konuşalım, bile bile bir yanlış karar al
dığımızı sanıyorum ki, oy verenler de biliyor
du. E... böyle bile bile yanlış bir karar aldı
ğımızı, bile bile yapıyoruz, sonra bunu Ana
yasa Mahkemesi bozunca Anayasa Mahkemesi
ne hücum ediliyor. Bu haksızlıktır. Cumhuri
yetin itibarı, demokrasinin itibarı kurumların 
etkin şekilde görevlerini yapmalarına dayanır. 
Anayasa Mahkemesi, Danıştay gibi büyük 
organlar, bu itibarı sağlamakta Cumhuriyete 
büyük hizmet etmektedirler. Bunu takdir ile 
anmak onların daha cesaretle tarafsız ve ege
menliğin kendilerine verilmiş bölümünü hatır, 
gönül dinlemeden daha iyi kullanmalarını sağ
lamak demokrasiye bağlılığın ifadesidir. Sa
mimî olarak içtenlikle bağlı olan kimse sanı
rım ki bunu savunur. 

İşte bundan dolayıdır ki, ben demin arz 
ettiğim iki noktayı iyi derecede kavramıyan 
zihniyetler, iktidarı her halde onu da rahatsız 
edecek şekilde bir kurumlar - Hükümet çatış
masına iter. Bu anlaşılsa hiç çatışma olmaz. 
Herkes yerinde kalır, görevini bilir, öbürü
nün verdiği kararı da rahat rahat uygular. 
Aslında bunun temelinde kendinin olmıyan bir 
hakkı kendinin sanmak kuruntusu vardır. 
Kendisinin olmıyan bir hakkı kendisinin sayan 
bir organ, başkası onu kullanınca benim hak-
kımmış, o kullanıyor, diyor. Hayır onun hak
kıdır. işte bunu anlamak, anlatmak sanırım 
ki birbirimize, yerenlere daha doğrusu söylü
yorum bunu, çok daha iyi sonuçlar verir. 

Şimdi kararların böyle yargı organlarının 
kararlarını, siyasal organda ve meydanlarda 
yermek de iyi bir gelenek değildir. Hele aldığı 
kararı iptal edilen kimseler, yahut karacı savun
duğu halde, kararı iptal edilen kimseler en 
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azından siyasal nezaketi göstererek organa sal-
dırmamalıdır. Savunmuşunuz, kararı aldırmış
sınız, yanlış, doğru, o da iptal etmiş şimdi ku
surlu hale düştünüz diye, düşen bir kimse çıkıp 
kusurunu meydana çıkarana saldırmamalıdır. 
Parti eğiliminde kalmadığına güzel örnekler de 
veriyor Anayasa Mahkemesi, Anayasa Mahke
mesinde her halde bütün sayın yargıçlar bir 
kanaldan gelmiş değildir. Dokunulmazlık ka
rarını kaldıran arkadaşların partisinin de des
teklediği kimseler bulunduğu halde güzel bir 
örnekle oybirliği kararı çıktığı zaman bu yü
ce yargıçlara duyduğum saygıyı bir kat daha 
gönül dolusu duydum. Yalnız bunu söylerken 
hiçbir organ kusur yapmaz mı? Elbette yapar. 
Ama her halde bu kusuru bilimsel eleştirilere 
ve kamu oyunun yargılarına vermek gerekir, 
bırakmak gerekir. Yoksa karşılıklı bulunan 
organlar birbirini suçlama gibi hele aynı hakla 
kanuşamıyacak bu kürsüde organları suçlamak 
hatalı olur. 

BAŞKAN — Sayın Yıldız bir dakikanız 
var, dikkatinizi çekerim. 

AHMET YILDIZ (Devamla) — Bitiriyorum 
efendim. Anayasa Mahkemesi ve Danıştay gibi 
organların demin de arz ettiğim gibi Cumhu
riyete, daha doğrusu daha geniş deyimiyle re
jimimize yaptıkları büyük hizmetler, demokra
siye olan inancı kuvvetlendirmektedir. 100 yıl 
önce, şu kadar yıl önce, Berlin'de mahkemeler 
denildi. Türkiye'de de çoktan beri mahkemeler 
olduğuna inanıyoruz ama teminatsız hâkim ve 
bağımlılığı yeter olmıyan organlar, elbette bu
günkü kadar etkin olamazdı, Orasını da kabul 
etmek gerekir. Ama bugün artık Türkiye'de 
özellikle bu iki büyük org'an Ankara'da Danış
tay var, Anayasa Mahkemesi vardır dedirtti. 
Bunu dedirten yüce yargıçları saygı ile selam
lamayı ödev bilirim. Sizleri de saygı ile selâm
larım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Saym Yıldız. 
Sayın senatörler, candan inanmanızı rica 

ederim ki, Yüce Senatoyu temsil etmek şerefine 
nail olan bir faniyi en çok bahtiyar eden hâ
dise Yüce Senatonun Riyasetinin tarafsızlığın
da ittifak etmesidir. Biraz evvel bir hâdise zu
hur etmiştir, o hâdisenin çıplak yüzünü muh
terem Heyetinize göstermeğe mecburum, Zabıt
ları getirttim, zabıtlar aynen şu ifadeyi tesbit 
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etmiş bulunmaktadırlar, «açık konuşayım, mi
salini açıkça söyüyeyim, bir zamanlar bu kür
süden memleketinin 150 senelik vilâyetinin ka
za olmaması için müdafaasını yapan bir me
bus suç işledi. Küfür etti diyerek elleri kolları 
bağlandı, yasama dokunulmazlığı kaldırıldı ve 
cezaevlerinde günlerce inim inim inletildi.» Bu 
beyandan bizim anladığımız manâ şudur: Mah
keme kararı olmadan mevkuf olmak mümkün 
değildir. O sebepten dolayıdir ki, çok hürmet 
ettiğimiz bir adalet müessesesini överken, alkı
şa tutar şekilde layık olduğu şekilde Heyeti 
Umunıiyeye takdim ederken, diğer taraftan 
kendisini daima ayakta tutmak mecburiyetinde 
kaldığımız bir adalet müessesesini yermiyelim 
ve onu mahkûm etmiyelim şeklinde, müdahale 
etmiştim. Bu müdahalede haklı idim, bir daha 
böyle hareket olursa bu müdahaleyi tekrar 
vicdanım müsterih olarak yaparım. Teşekkür 
elerim, beni dinlediğiniz için. 

Sayın Nıısret Tuna, 

AHMET NUSRET TUNA (Kastamonu) 
— Muhterem arkadaşlar, Anayasa Mahkemesi 
son Anayasamızın getirdiği bir müessesesidir. 
H::ıüiî TUrkirye'mkde tatbikatı azdır. Yeni ku
ndan müesseselerin ömürlü olması ve hakikaten 
kendisinden beklenen gayenin tahassül etmesi 
için iopyekün riayet etmemiz, üzerinde dur
mamız lâzımgelen mevzular ve mevhumlar var
dır, Hakikaten demokrasi bir organlar rejimi
dir. Organla:1 ahenkli bir surette çalıştığı müd
detçe bu Devlet nizamı iyiye doğru gider, iyi
liğinden bahsedilir. Fakat bu organlar ahengi
ni kaybedip birbirine sürtüşecek şekilde çalış
maya başladığı zaman artık orada şikâyetler 
başlar. Benim söz almamın, konuşmak için ta-
libolmamm sebebi şu oldu. 

Anayasa Mahkemesini tetkik eden, Anaya
samızda bir kurul yoktur. Bu kurulun karar
larının üzerinde, bunu tetkik edecek ayrı bir 
crr;an yoktur. Anayasa Mahkemesinin müna-
cobetleri asıl olarak Meclistedir. Mecliste Ana-
yasa Mahkemesinin salâhiyet bakımından bir
biri ile çatışması daima mümkündür. Bu pek 
n?k, Anayasa Mahkemesini evvelce kuran de
mokrasilerde rasladığımız hallerdendir. Şim-

i'1i şunu müşahede etmekteyiz. Parlâmento, biıl-
'iîissa çok partili rejimin parlâmentolarında, 
k ımbkh fikirler vardır. Bir kanun çıkacağı 
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saman bu fikirler dermeyan edilir, iddia edi
lir; netice itibariyle Umumi Heyet kararım, 
verir. Bu kararın verilmesinde bâzı grupla 
rm veyahut bâzı partilerin o görüşü müda-
'aa etmemesi veya o görüşün karşısında olma
sı tabiîdir. Şimdi, Anayasa Mehkemesinden bo
zulan bir karar, iptal edilen bir karar, asıl 
bünyesi ve mahiyeti üzerinde durulmaz da ken
di fikrimizi müdafaa ettiğimiz zaman, kendi
mizi tatmin ettiği zaman onun daima müdafii 
ohîrsak,o müesseseyi organların ahenkle çalış
ması yolundan çıkartmamız daima mümkündür. 
Arkadaşlar, biz hak mefhumu üzerinde durma
ya mecburuz. İleri hukuk mefhumunun üzerin
de durmaya mecburuz. Bugün Anayasa Mahke
mesinden bir karar verilmiştir. Şu karar bün
yesi itibariyle benim görüşümün aleyhindedir. 
Fakat tetkik ettiğim zaman onu ileri hukuk 
kurallarına uygun, Anayasamıza uygun, onun 
prensiplerine uygun gördüğüm zaman, onu mü
dafaa etmekliğim; fakat benim menfaatime de 
olsa o sahada olmadığı zaman, onun karşısın
da bulunmaklığım lâzım. Ancak bu sahada 
ş1.1. basireti gösteren heyetler haklarına sahibo-
iurlar, yoksa kendi söylediğimiz fikri teyidet-
ti diye, inanmadığımız şekilde bir karar gör
düğümüz zaman yine onun alkışlamasına de
vem edersek, bir gün Anayasanın kabul ettiği 
milletin egemenliği, kendisine tevdi eylediği 
hc-ystin elinden salâhiyetlerinin geçmiş oldu
ğunu parlömanter nisamın üstüne bir başka or
ganın hükümdar olduğunu görürüz. Benim söz 
almaktaki, konuşmaktaki maksadım bu idi. Bu
nu, çıkan ve bir başka tetkik mercii olımyan 
yüksek mahkemenin kararları geldiği zaman, 
bunu Anayasanın net hukuku bakımından, net 
Anayasa prensipleri bakımından incelemekli-
ğimiz, kendi görüşümüze uyduğu veya uymadı
ğı bakımından değil, Anayasa prensiplerinin 
hakikaten o kararda hükümdar olmadığını tet
kik etmemiz ve ona göre bu kararı, kıymetlen
dirmemiz lâzımgeldiği kanaatindeyim. Böyle 
değil de, bunun aksine bir tutum olursa, dedi
ğim gibi, parlâmentonun üzerinde kendi eli
mizle bir başka müesseseyi ikâme etmiş oluruz. 
Sayın Yıldız'm da söylediği gibi, bizim Anaya
samız egemenliği millete kabul etmiştir. Mil
let ki, bu egemenlik Anayasanın gösterdiği or
ganlara verilmiştir. Organlardan birisi diğeri 
üzerinde değildir, yanyanadır. Kendisi aynen 

bir makinanm çarkları gibi ahenkli bir şekil
de işler, birbirini rencide etmez, birisi diğerinin 
üzerinde olduğunu iddia eyliyemez. Binaen
aleyh, Anayasa Mahkemesi bütçesi konuşulur
un bu hakikati ifade etmek istiyorum, ve ka-
a;larmı Anayasa hukukunun prensiplerine uy-

junluğu bakımından eleştirmeye mecbur oldu
ğumuzu iddia etmek istiyorum. 

Muhterem arkadaşlar, bâzı arkadaşlardan 
duyuyoruz, Anayasa Mahkemesi kararlarını kim 
kontrol eder, bunun üzerinde bir organ yok mu-
lur? Biraz evvel de ifade ettiğim gibi, Anaya
sa Mahkemesi kararlarını murakabe edecek 
:zel bir organ yoktur. Anayasa Mahkemesinin 
kararlarını tarih murakabe eder. Hukuk ilmi 
murakabe eder, millet murakabe eder. Bir mü
essesenin de itibarı bu süzgeçlerden geçtiği za
man, bu nizamlara uygun kararlar verdiğinin 
tahassül etmesi ve mağşeri vicdanda bu kanaa
tin yerleşmesi nisbetinde o müessese payidar 
olur; yaşar ve millet nazarmdaki mutena mev
kiini alır. Bu mevzuları ifade etmek için söz 
almıştım, teşekkürler ederim. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Tuna, teşekkür ederim. 
Anayasa Mahkemesi bütçesi tümü üzerindeki 
görüşmeler sonuçlanmıştır. Şimdi Sayın Bakan 
cevap için söz istemiştir. Kendilerine söz veriyo
rum. 

ADALET BAKANI HASAN DÎNÇEE (Kon
ya Milletvekili) — Sayın Başkan, muhterem se
natörler; bir Anayasa müessesesi olan Anayasa 
Mahkemesinin bütçesi konuşulurken çeşitli siya
si partilere mensup arkadaşlarımız partileri 
adına ve bir kısım arkadaşlarımız da kendi şa
hısları adına bu bütçe münasebetiyle düşünce
lerini ve mütalâalarını ifade ettiler. Anayasa 
Mahkemesinin bütçesinin hudut ve şümulü dı
şına taşan mütalâalar olmuştur, maalesef, Yani 
başka bir deyimle her vesileyi fırsat bilmek su
retiyle Hükümete ve iktidara çatmanın Anayasa 
bütçesi de maalesef vesile ittihaz edilmiştir. 

Bu mütalâaları dinlerken beni en 
çok müteessir eden taraf Anayasa Mahkemesi 
bütçesinin böyle bir istismara konu teşkil edil
miş, bir konu olarak kullanılmış olmasıdır. Mü
esseseye hürmet, müessesenin politik istismar
dan kurtarılması ile mümkündür. Yoksa bu ve
sile ile de Hükümete vuralım şeklinde bütçe ele 
alınarak Hükümete ve iktidara vurmanın, çat-
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manın ve tecavüzün vasıtası olarak istimal edi
lirse, bu müesseseye hürmet edelim; bu müesse
seye hürmet edilmesi lâzımdır şeklindeki müta
lâalar kavli mücerrette kalır. 

Konuşan arkadaşlarımız, yani bu konuda 
konuşan arkadaşlarımız, Anayasa Mahkemesinin 
bâzı kararları münasebetiyle iktidar çevresinden 
Sayın Başbakanımız tarafından ve bâzı yetkili 
arkadaşlarımız tarafından bu kararları eleştirici 
mahiyetteki konuşmalar misal olarak gösteril
miştir. Ve ilmî seviyede müeddep bir eda ile ya
pılmış olan bu eleştirmeler bakın nasıl bir tas
vire ve tavsile tabi tutulmuştur, «iktidar Ana-
yasa37"a çatıyor, iktidar Anayasaya meydan oku
yor. iktidar siyaset meydanlarında Anayasa 
Mahkemesine karşı olduğunu açıkça ifade et
mekten çekinmiyor.» 

Şimdi meseleleri insaf ölçüsü içinde müta
lâa etmeye ve böyle değerlendirmeye mecbu
ruz. Anayasa Mahkemesinin bâzı kararları 
üzerinde yapılmış hukukî seviyedeki bir eleştir
meyi Anayasa Mahkemesi kararlarına karsı 
meydan okuma şeklinde tavsif etmek zannedi
yorum ki. en basit mânası ile insaf ile kabili 
telif değildir. Bunun içinde düpedüz politika 
vardır. Bunun irindeki politika, iktidarı bu ve
sile ile de müesseselere karşı göstermek ve 
bundan neticeler istihsal etme politikasıdır. Ada
let Partisi iktidarı, hükümeti ile, grupu P.e ve 
teşkilâtı ile Anayasa müesseselerine karşı hür
metkar ve bu müesseselerin lüzumuna candan 
inanmış bir parti ve bir iktidardır. Bunu dav
ranışı ile savunuşu ve her türlü icraatı ile gün
lük hayatında ve iktidar hayatında ispat ede-
gelen bir partiye; iktidara böyle bir insafsız is
nadın zannediyorum ki, bu bütçe vesilesi ile 
de olsa yapılmasında isabet yoktur ve tama
men haksızdır. 

Şimdi Anayasa Mahkemesi kararları eleş
tirilebilir mi, eleştirilemez mi? Anayasa Mah
kemesi kararları eleştirilir, muhterem arkadaş
larım. Bırakın bizi Almanya'da bizim Anayasa 
Mahkememizin kararları eleştirilmiştir; ve ki
tap haline getirilmiştir. Yurt dışında Anayasa 
Mahkemesinin kararları ele almıyor; isabet de
recesi, hukuk yönünden ifade ettiği mâna, Ana
yasa hukuku yönünden ifade ettiği mâna dile 
getiriliyor, tenkid ediliyor iyi tarafları iyi ola

rak gösteriliyor, aksak tarafları aksak olarak 
gösteriliyor, kitap neşrediliyor. Bu kitaplar neş
redilmekte devam edilecektir, ciltleri elimizde
dir. Demek ki, bir müessesenin kararı isterse o 
müessese Anayasa müessesesi olsun, kararı eleş
tirilebilir. Ama o müessesenin kararma eleştir
me bahanesi ile hürmetsizlik edilemez, tecavüz 
edilemez. Bu iki şeyi birbirinden ayırmaya mec
buruz. Bizim bugün Hukuk Fakültemizde de 
aynı şey yapılıyor. Hocalar ve talebeler Ana
vasa Mahkemesinin kararları üzerinde durmak
tadırlar. Bunları teker teker gözden geçirmek
tedirler. Münakaşasını yapmaktadırlar. Bunlar 
tabiatiyle olacak şeyler. Hukuk devleti nizamın
da demokratik nizam içerisinde, bunların bu 
zihniyet içerisinde, bu görüş içerisinde, bu an
layış içerisinde ele alınmasında hiçbir sakmca 
yoktur. Katta aksine büyük faydalar vardır. 
Anayasa Mahkemesi kararları ittifakla çıktığı 
gibi ekseriyetle de çıkıyor. O halde ekseriyetin 
reyi ile ekalliyetin reyi arasında bir karşılaş
tırma yapmak, bunların arasındaki görüşte, isa
bette bir mukayese yanmak bu mahkemenin ka
rarma hürmetsizlik midir? Bilâkis hür tefekkü
rü genişletmeye ve hakikatleri araştırmaya bi
rer vesiledir. Binaenaleyh, meseleyi bu yönü ile 
ayırdetmek, bu yönü ile kıymetlendirmek ve 
ondan sonra dile getirmek, ele almak icabeder. 

Anayasa Mahkemesinin kararlarına Parlâ
mentonun hakları bakımından, Parlâmentonun 
haklarına tecavüz olup olmadığı bakımından 
da Parlâmentonun eleştirmesi, Parlâmento üye
lerinin bunu ele almaları zannediyorum ki, 
vazifeleridir. Bu mevzuda birbirimizi yasakla-
vıcı bir istikamete sevk edeceğimiz yerde hak
larımıza, Parlâmentonun haklarına bir tecavüz 
var mı, yok mu mevzuu üzerinde dikkatli olma
ya teşvik etmek ve sevk etmek zannediyorum 
ki bizatihi Anayasa müessesesine hürmetin ifa
desi ve o müessesenin iyi işlemesi, tanzime mü
sait bir davranışın ifadesidir. Anayasamız eğe-
menliMn Büyük Türk Milletinde olduğunu tes-
bit ettikten sonra bu egemenliğin nasıl kulla
nılacağını da 4 ncü maddesi ile tasrih etmiştir. 
Egemenliği üç müessesenin kullanacağına işa
ret ediyor. Bunlar yasama, yürütme ve yar
gıdır. Müesseseleri birbirinden ayırmış. Vazife
lerini vermiş ve tedahülleri önlemek için her 
türlü tedbiri almış. O halde egemenliği temsil 
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eden bu müesseselerin kendilerine verilmiş olan 
hakları, kendilerine verilmiş olan salâhiyetleri 
istimalde hassas olmaları ve başkalarına bunu 
kaptırmamaları, başkalarının bunlar üzerindeki 
tasarrufları karşısında titiz ve hassas olmaları 
kadar da tabiî bir şey olamaz. îşte bu da eleş
tirmeye yol açar. 

Değerli arkadaşlarım, Anayasa Mahkemesi 
bütçesi münasebetiyle bunu bir politika mevzuu 
yapmak suretiyle mütalâa beyanından kaçınma
mızda büyük bir fayda var. Müesseseye hürme
tin asgari ölçüsü ve başlangıcı buradadır. Onun 
için müsaade edin de müessesenin itibarlı ve 
Anayasanın kendisine çizdiği hudutlar içerisin
de kalmasını mümkün kılacak şekilde müdaha
lelerden kaçınalım. Şimdi Anayasa Mahkeme
sine aidolan temennilere geliyorum : 

Bir kitaplık tesisi mevzuundaki temenni ko
nusunda arz edeceğim şu olacaktır : Anayasa 
Mahkemesinin bugün ikibin kitabı olan bir ki
taplığı mevcuttur. Ve bütçesinde de senede ki
tap almak için 40 000 liralık bir imkân vardır. 
Anayasa Mahkemesinin Genel Sekreterinden 
aldığım bilgiye göre bu kitaplık ve ayrılmış olan 
40 000 liralık tahsisat kifayetli görünmektedir. 

Dış ülkelere eleman gönderilmesi mevzuunda 
temennilerde bulunan arkadaşlarımız oldu. Bun
dan evvelki bütçeye bu maksatla 15 000 lira 
tahsisat konmuştur. Fakat geçmiş senede bu 
sarf edilmemiştir. Bu sene de yine aynı şekilde 
tahsisat konmuştur. Bunun sarfı temin edilir ve 
daha fazla ihtiyaç hâsıl olursa elbette bundan 
sonraki bütçelerde nazara alınacaktır. 

Başkan seçimi mevzuunda duran arkadaşım 
oldu. Anayasa Mahkemesinin münhal olan baş
kanlığı için secim turları yapılmış netice alına
mamıştır. Aldığımız bilgilere göre önümüzdeki 
günler içerisinde bu turlara başlanacak ve bir 
netice alınmasına çalışılacaktır. 

Anayasa Mahkemesinin bir binaya kavuş
ması mevzuundaki temennilere gelince; geçen 
sene de bu dile getirilmiş bir temenni idi. Bu
nun arsası üzerinde araştırmalar ve çalışmalar 
olmuştur. Merkezî yerde bir arsa üzerinde mu
tabakat hâsıl olmak üzeredir. Arsa üzerindeki 
bu ön mutabakat kesinleşince arsa temin edile
cek ondan sonra da üzerine bina yapılması saf
hasına mesele intikal etmiş olacaktır. 

Uzmanlar kadrosu üzerinde temennide bulu
nan arkadaşlarımız olmuştur. Filhakika Ana
yasa Mahkemesinin siyasi partilerin hesapları 
üzerindeki tetkik ve kontrolünü yapabilmesi 
için bugünkü kadrosunun kifayetsizliği aşikâr
dır. Bu sebeple bir tasarı kendi bünyesi içeri
sinde hazırlanmaktadır ve biter bitmez huzuru
nuza sevk edilecektir. 

Değerli arkadaşlarım zannediyorum ki, Ana
yasa Mahkemesi bütçesi üzerinde serd edilen 
mütalâaları böylece cevaplandırmış oluyorum. 
Bu müessesenin demokrasimizin kaçınılmaz bir 
müessesesi olduğu noktasında bütün arkadaşla-
nmm mütalâaları ile birleşmiş olmaları hakika
ten övünülecek bir manzaradır. Anayasa mü
essesesi kanunların Anayasaya aykırılığı mev
zuunda uzayıp giden münakaşaların bir noktada 
huzur verecek şekilde kesilmesine medar olma
sı bakımından hakikaten büyük faydalar sağla
maktadır. Bu müesseseyi lâyık olduğu itibar 
mevkiinde tutmak ve yaşatmak hepimize düşen 
sn büyük vazifelerden birisidir. 

Hepinizi hürmetle selâmlarım. (A.P. sırala
rından alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Bakan teşekkür ederim. 
Anayasa Mahkemesi bütçesi üzerindeki mü

zakereler bitmiştir. Bölümlere geçilmesini oyla-
rımza arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyen-
ler... Kabul edilmiştir. 

(A/l) cari harcamalar 

Bölüm Lira 

12.000 Personel giderleri 2 251 147 

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

13.000 Yönetim giderleri 482 026 

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

14.000 Hizmet giderleri 95 952 

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

16.000 Çeşitli giderleri 5 225 

BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
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(A/3) sermaye teşkili ve transfer 
harcamaları 

II - Transferler 
Bölüm Lira 

35.000 Sosyal transferler 17 537 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

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

Anayasa Mahkemesi bütçesini tümü ile oyla
rınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyen
ler... Kabul edilmiştir efendim. Anayasa Mah
kemesi bütçesinin Büyük Türk Milletine ve biz
zat Anayasa Mahkemesi ve üyelerine hayırlı, 
uğurlu olmasını temenni ederim. 

E - BAŞBAKANLIK BÜTÇESİ : 

BAŞKAN — Başbakanlık Bütçesine geçi
yorum efendim. Başbakanlık Bütçesi üzerinde 
grupları adına söz istiyen sayın üyeler: Sa
yın Mehmet Hazer C. E. P. Sayın Mehmet Pı
rıltı G. P. Sayın Ahmet Yıldız M, B. Gv Sa
yın Turhan Kapanlı A. P. 

Sayın Mehmet Hazer buyurunuz efendim. 
Sayın Hazer 11 e bir var. 

C. H. P. GRUPU ÂDINA MEHMET HA
ZER (Kars) — Sayın Başkan, saym arkadaş
larım; açıkları artarak devam edegelen son 
yıllar bütçelerinden birisi daha yüksek onayı
nıza sunulmuş bulunmaktadır, üzüntü ile kay
detmeye mecburuz ki, 1982 bütçesi de genel 
yapısı, yöneldiği hedefler ve dayandığı ilke
ler bakımından sosyal gelişmelere ve günün 
ihtiyaçlarına uygun bir anlayışla ele alınma
mıştır. Bu yüzden milletçe beklenen reformlar 
ve hisli kalkınma ilkesi de ihmale uğramıştır. 
Basında, Plân ve Bütçe Komisyonunda Yük
sek Senato huzurunda yeterince eleştirilip is
patlanmış bu gerçekleri ayrıca rakamları kar
şılaştırarak tekrarlamaya lüzum görmüyoruz. 

Bütçenin tümü üzerinde grupumuz adına 
yapılan konuşmada bunlar ayrıntıları ile dile 
getirilmiştir. 

Saym arkadaşlar, Başbakanlığın Devlet yö
netimindeki önemli ve şümullü yeri, ifa ettiği 
hizmetler Anayasamızda yeter açıklıkla belir
tilmiştir. Bu açıdan bakılınca, Başbakanın gö

rev ve sorumluluklarının kapsamı kolayca an
laşılır. Kanaatimizce Başbakanın, yani Hükü
met başkanının başarısı her şeyden önce Ana
yasanın genel esprisi ve hedeflerini benimseyip 
kavramasına bağlıdır. Hükümet başkanı Sa
yın Demirel konuşmaları ve davranışları ile 
Anayasayı benimser görünmekte ve onu hara
retle savunmaktadır. Bunu, Devlet hizmetleri
nin yürütülmesi bakımından hayırlı ve olumlu 
bir gelişme olarak kaydetmek isteriz. Sayın 
Başbakanın mütearife haline gelen hukuk kum
rallarını sık sık sıralayarak izahlar ve tartış
malar yapması ve Anayasanın genel kavram
larını her vesile ile tekrarlaması da bu görün
tü içinde mütalâa olunabilir. 

Ne yazık ki, Anayasa kurallarının uygulan
masında Sayın Barbakan aynı davranışda ve 
istekte görünmemektedir, özellikle Sayın Baş
bakan yeni Anayasamızın getirdiği çok mer
kezli denetimden bunalmış bir halde ve bâzı 
Anayasa organlarından şikâyetçi durumdadır. 
Bu çelişik tutum ve davranışlar hem Hükümet 
icraatının etkisini azaltmakta, hem de Kamu 
oyunda tereddütler yaratmaktadır. Bu çelişik 
düzenden kurtulmadıkça alınacak tedbirlerin 
inandırıcı ve etkili olamıyacağı inancındayız. 
Üniversite ve TRT gibi Anayasa kuruluşlarına 
karşı Hükümetçe izlenen politika da bu çelişik 
düzenin havasından kurtulamamıştır. Tabiî olan 
Hükümetin, Devlet hizmeti gören bu kuruluş
ların yanında yer almasıdır. Uygulamanın böy
le olmadığı ise tevil kabul etmez bir gerçektir. 
Sayın Hükümet Başkanının sürekli bir politika 
haline getirmeye çalıştığı basm toplantıları, bâzı 
önemli konularda muhalefetle temas araması da 
demokratik düzen yararına olumlu gelişmelerdir. 
Saym Başbakan ve Hükümetin son öğrenci ve 
işçi hareketleri karşısında müsamahalı ve soğuk
kanlı davranışı olayların sükûnetle sonuçlanma
sına yardımcı olduğu kanısındayız. Ancak, bu 
tutumu, demokratik düzeni içinden çıkılmaz hale 
getiren vurdum, duymazlıkların bir mâzareti ola
rak kabul edemiyoruz, ilâve etmeye mecburuz 
ki, Devlet güvenlik kuvvetlerinin kullanılması 
da bu çelişik politikanın etkisinden kurtulma
mıştır. Kanaatimizce, Hükümet polisin, geniş 
anlamı ile zabıtanın önleyici görevi ile adlî göre
vini de gereğince ayırt edememiştir. 

Muhterem arkadaşlar, 

— 219 — 



O. Senatosu B : 26 
Bilindiği gibi üniversitelerin ilmî ve idari I 

özerkliği üniversite için Hükümete müdahale ve 
önleyici tedbir yetkisi vermez. Bu hallerde da
vet vâki olmadan zabıta üniversiteye giremez I 
Ancak, üniversite içinde suç islenmesi halinde I 
polis doğrudan doğruya vazife yapabilir. Bu da I 
Hükümetin emri ve isteği ile değil, adlî merci
lerin emri ile olur. 3u bakımdan içişleri Baka- I 
mnın valilere yaptığı son tamim gibi Sayın Baş
bakanın son basın toplantısında vardığı sonuç 
ve ilsri sürdükleri fikirlerde yanlıştır. 

Sayın arkadaşlar, sokakları ölü sessizliğine 
mahkûm edilmiş bir ülkede demokrasinin de, öz
gürlüğün de yaşayamayacağı inancındayız. Hür 
vatandaşlar sokaklarda yürüyerek, meydanlarda 
toplanarak isteklerini ve sorunlarını kamu oyu
na duyurmak ve benimsetmek hakkına sahiptir
ler. Bunun saldırı haline gelmemesi ve kanun
ların sınırı dışına çıkmaması da lâzımdır. Siyasi 
partilerin komanda taburları teşkil etmelerini de 
Devlet garantisi altında bulunan yabancıların 
veya resmî müesseselerin kaba kuvvet saldırıla
rına uğratılmasını da demokratik inançlara ay
lan ve zararlı bulmaktayız. Türk gençlerinin 
birbirine düşman kamplara ayrılıp meydanlarda 
çarpışmasını önlemek de Hükümetin görev ve 
sorumluluğu içindedir. Hükümet bu konuda da 
mütereddit görünmektedir. 

Devletin meşru kuvvetleri ve kanunları bir 
tarafa itilerek siyasi komandolar aracılığı ile 
komünizmle savaş iddia ve hayali tehli
keli bir yoldur, idare bir kere sokağm 
eline geçerse sonunu kestirmek mümkün de
ğildir. Diğer taraftan oluruna terk edil
miş bir piyasa düzeni ve devam, edegelen 
anormal fiyat artışları da halkın sıkıntılarını 
artırmaktadır. Hükümet bu konuda da kayıt
sızlık içindedir. Sanayi Bakanının olumlu so
nuçlar veren bir iki müdahalesi dışında Hükü
met piyasanın bu anormal gelişmelerine sadece 
seyirci kalmakla yetinmiştir. Modası çoktan 
geçmiş 19 ncu yüz yıl liberalizminde bile Hükü- ı 
metler halkın sömürülmesine bu derece kayıtsız 
kalmamıştır. Devlet idaresinde devam edegelen 
israf ve kırtasiyecelik de sıkıntıları artırmakta
dır. özet olarak işaret etmeye mecburuz ki, 
ekonomik alanda âdeta Devleti aradan çıkaran 
yanlış bir karma ekonomi anlayışı çekilen sosyal | 
sığıntıların baş sebebi olmuştur. Bütün bu ne- { 
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sıkıntıların sulh içinde bulunmamıza rağmen Hü
kümet halkın ekmeklik sorununu bile bir esaslı 
ve sağlam bir çözüme bağlıyamamıştır. 

Muhterem arkadaşlar, Sayın Başbakan okula, 
ramiye, kışlaya politika girmiyeceğini defalarca 
yait ve ilân etmiştir. Esefle söylemeye mecbu
ruz ki, bugün okula da, camiye de politika gir
iliştir. Orduyu da türlü vesilelerle politikaya 
çekmek istiyenler olmuştur. Anayasanın lâiklik 
ilkesine rağmen hilâfet taraflısı kuruluşlar ve 
"şeriat istekleri artmakta, din istismarı günden 
"iıne çoğalmaktadır. Vicdan hürriyeti ve din 
kuralları dışına taşan protesto namazları politik 
demeçler halinde camilerde tekrarlanmakta Hü
kümet de buna seyirci kalmaktadır. Milletin 
'̂özü önünde cereyan eden bu olaylar ortada iken 

Sayın Başbakanın camilere politika girmiyeceği 
yolundaki teminatı maalesef inandırıcı olama
maktadır. 

Muhterem arkadaşlar, bir iki öuemli konuya 
daha değinerek Hükümet politikasının incelen
mesine devam edeceğiz. 

Bilindiği gibi her meslekten ve her partiden 
vatandaşlarımız - ayrı ayrı açılardan olsa da -
ikili anlamalarla yakından ilgilenmektedir. Böy
lece millî bir dâva haline gelmiş bulunan ikili 
anlaşmalar konusunda da Hükümet aktif ve 
olumlu bir politika izliyememiştir. Bu yüzden 
kamu oyunda şikâyetler ve tartışmalar devam 
edegelmektedir. 

Anayasada açık kayıtlara bağlanmış toprak 
reformu, çalışanların sosyal konut ihtiyaçları, 
hölgelerarası dengesizliğin giderilmesi gibi sos
yal sorunlar da yüzüstü kalmıştır. 

Yeni kurulan bakanlıkların teşkilât kanun
ları, Muhasebei Umumiye ve Artırma kanun
ları, mahallî idareler maliyesinin ıslahı ve özerk
liği gibi idari konular da ihmale uğnyan işler 
arasındadır. 

Devlet personelinin ve Devlet bareminin ka
rışık, ahenksiz ve adaletsiz durumuna da Hükü
met esaslı bir çözüm bulamamıştır. Personel 
konusunda Hükümete yardımcı ve danışman va
zifesi görmek üzere kurulan «Devlet Personel 
Dairesi» de Hükümetin tutarsız davranışları yü
zünden fonksiyonunu yapamaz hale gelmiştir. 

Son personel aylıkları ve emeklilik işlemle
rinde yapılmak istenen değişikliklerde bu müte-
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hassıs kuruluştan geçirilip, geçirilmediği de 
bilinmemektedir. 

Sayın arkadaşlar, Başbakanlığa bağlı ve ay
rı bütçesi olmıyan kuruluşlar hakkında aynîitılı 
bilgiler vermeye vaktimiz müsait değildir. Bu 
kuruluşların plânlı kalkınma gayretlerine daha 
fazla katkıda bulunmalarını temenni ve ümidet-
mekteyiz. 

Sözlerimi bitirirken, bugünkü karışık ortam
da Hükümetin durumunu daha da ağırlattırma
mak için yaptığımız uyarmaların olumlu kar
şılanacağına inanıyoruz, Hükümeti Anayasanın 
ve Kalkınma Plânının öngördüğü sosyal, eko
nomik ve idari reformları biran evvel gerçek
leştirmeye çağırıyoruz. 

Sorumluluğunu müdrik bir muhalefetin sa
mimî duygulan ile 1969 bütçesinin yurdumuza 
hayırlı olması dileğiyle Yüce Heyetinizi O. H. P. 
Grupu adına saygılarımla selâmlarım (Alkış
lar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Hazer, 
Sayın Pırıltı buyurun. 

GÜVEN PARTİSİ GRUPU ADINA MEH
MET PIRILTI (Antalya) — Sayın Başkan, 
muhterem arkadaşlarım, değerli Hükümet ricali; 

Güven Partisi Cumhuriyet Senatosu Grupu 
adına, 1969 Başbakanlık Bütçesi kanun tasarısı 
hakkında görüş ve temennilerimizi arza çalışa
cağım. 

Muhterem arkadaşlar; esas konuya girmeden 
önce halisane bir temennide bulunmak istiyo
rum : 

Bütçe müzakereleri dolayısiyîe Hükümeti de
netleme fonksiyonumuzu yerine getirdiğimiz 
muhakkak. Ancak, buradaki arz edilen tenMd 
ve temennilerin alâkalı bakanlık ve dairelerce 
nazarı itibara alındığı ölçüde fayda sağlıyacağı 
da bir gerçek. Zabıtları tetkik buyurduğumuz 
zaman birçok seneler aynı konunun tenMd ve 
temennisi yapıldığı, sayın bir bakanın da bu 
hususu kabul buyurduğu dahi görülen vakıalar
dandır. Aksi de oluyor, sayın üyeler veya parti 
grupları tenMd ve temennilerde musir oldukları 
hakle istemin muhatabı Sayın Bakan her yıl 
başka şekillerde karşısında bulunmuş veyahut 
değişik tedbirler alındı, alınıyor, tetkikte diye
rek arzı cevapta bulunuyor. Umumiyetle tesbit 
ettiğimiz şu ki; noksanlığı, eksiği, ayıbı, hele 
hele sucu kabul eden yok. 

Bütçe görüşmeleri yapılır. Alâkalı Bakanı 
yok; var ise sanki müdafaaya mecbıırmuş gibi 
muhakkak karşısına çıkmanın donelerini top
lamakla meşgul, nıüdiran telâşlı. 

Gönül istiyor ki bir tenkid ve temenni arz 
edildiği zaman acaba haîdkat payı varını diye 
üzerinde durulsun ve asgari müşterek konularda 
gruplara mümkünse yılı içinde yazılı cevaplar 
verilsin. 

Bunu mümkin kılmak için müsteşarlık veya 
umum müdürlüklere bağlı ekseriya bir müşavir
lik makamı var. Bu makam veya tensibedilecek 
diğer bir makam yılın bütçe zabıtlarını kendi 
bakanlığı ve dairesi ile ilgili olanı alsın, Hükü
metin programına ve plâna uygun bulduğu istem 
ve temennileri veya Bakanın taahhüt ve vadet-
tiği hususları yetMli Bakan, müsteşar veya 
umum müdürlüğe bildirsin. O yılın icra progra
mına alınma temennisinde bulunsun böylelikle 
bir hatırlatma fonksiyonunu icra etsin. 

Bu hizmetin ifasından alâkalı Bakan, müste
şar veya umum müdürün haz duyacağı muhak
kaktır. Bu takdirde, yukarda arz ettiğim gibi 
alâkalı grup veya sayın üyelere netice bildiril
diği takdirde her hangi bir sayın üyenin veya 
gnı.pım hizmet görmeden dolayı huzuru doğa
cağı tabiidir. 

Arkadaşlar, bu görüşmeler büyült emek mah
sûlüdür. Ne yazık M ekseriya boş sıralara ses
lenilir. Birde netice aknmıyacağı kanısı hatipte 
hâkim olur ise konuşanda ne istek, ne de heves 
kalmaz. Bir haMkatı size ifade edeyim. Şahsım 
için arz ediyorum. 1965 yılında bütçe konuşma
larının hazırlanmasında Senatoya yeni gelmiş 
nâçiz bir üye olarak vazife görmek arzusu ile 
duyduğum heves ve heyecan bugün bendenizde 
mevcut değildir. Bunun sebepleri yukardan 
beri arz etmeye çalıştığım oluşlardır. 

Belki tavsiye ettiğim tedbirler eksik veya 
yerinde olmıyabilir. En iyisini Yüce Senatonun 
ve Sayın Hükümetin bulacağına kaaniinı. 

Aradığım yeni bir ruh ve heyecandır. Bunun 
için de Sayın Hükümetin bir teşebbüs, bir ham
le yapmış olması ihtiyacını belirtmek istedim. 

Biz teşriî üyelerin, cümlemizin istediği vazi
femiz süresince faydalı bir hizmet görebilmiş 
olmaktır. Bunun gerçekleşmesi hizmeti görene 
şevk, yardımcı olana da heves verecektir. 
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Muhterem Başkan, sayın arkadaşlarım, şimdi 
Başbakanlık Bütçesinde Güven Partisinin görüş
lerini arza çalışacağım: 

Anayasamızın 105 nci maddesi Sayın Baş
bakanı şu üç noktada görevlendirmiştir. 

Bakanlar Kurulunun Başkanıdır. 
Bakanlıklararasmdaki işbirliğini sağlar, 
Hükümetin genel siyasetini yürütür. 

Bakanlıklararasmdaki koordinasyonun sağ
lanması her şeyden evvel pisikolojik bir faktör 
olan bakanlıkların başındaki sayın bakanların, 
Sayın Başbakana bağlılıkları ve samimî olarak 
inanmış olmalariyle mümkündür. Beni mazur 
görsünler ama, dıştan görülen manzara ve hâdi
selerin oluş şekli hiçte bu temennimiz veçhile 
değildir. 

Adalet Partisi bünyesi içinde, kurultayların
da bir seçim mücadelesi yapılıyor. Bugün ki Kabi
nenin bâzı sayın üyeleriyle bizzat Sayın Başbaka
nın ayrı ayrı topluluklarda grupların temsilcisi 
oluyor. Veya dolaylı olarak destekçisi bulunu-
nur. Bu bir realite; 

Hal böyle olunca, muayyen bir mevzuda 
dahi olsa Başbakanı ile ihtilâfa düşen Kabine 
üyeleri başka memleketlerde istifa ederler. 

Kaldı ki, arz ettiğim oluşta seçimler yapı
lıyor, iki kanat mümessilleri aynı Kabinede, 
hele Sayın Başbakana karşı olmalarına rağ
men tesanüt içinde büyük bir iştiyakla hiz
met görüleceğini ummak aşırı bir iyimserlik 
olur. 

Bunları arz etmekle her hangi bir partinin 
iç işlerine karşımak veya onu düzeltmek için 
tedbir tavsiye edecek değilim. Ancak, Anaya
sanın 105 nci maddesinin Sayın Başbakana 
tahmil ettiği işbirliğinin, koordinasyonun bu 
şartlar dairesinde samimî olarak gerçekleşmi-
yeceği endişesi bizde hâkimdir de onun için, 
Sayın Başbakanın durumunu güçleştiren par
tisinin veya bakanlarının bu duruma bir hal 
tarzı bulması iktiza ederdi. Tesanüt, zahiridir. 
Örnek, Parlâmentolarda böyle bir durum ta-
haddüs edince Kabinenin ya toptan istifası 
veya ihtilâfa düşen üyelerin istifasiyle mesele
lerin hal yoluna girdiğine şahit olunmaktadır. 
Partilerimiz ayrı da olsa millete hizmet ve va
tan bütünlüğü gayesinde müşterek bulunduğu
muza göre millete hizmet, huzur ve refah 
vâdetmiş olan Adalet Partisi İktidarının Sa

yın Grup üyeleri Sayın Başbakana Anayasanın 
tahmil ettiği fonksiyonu bihakkın yapabil
mesi için yardımcı olması iktiza eder. Yoksa 
zevahiri kurtaralım. Seçime giriyoruz, tesanüt 
içerisindeymiş gibi gözükelim derseniz; aksı-
yan hizmetler alınmıyan tdebirler partiyi de, 
milleti de, millî bütünlüğümüzü de maazallah 
örseler. Realist olmak iktiza eder. 

Eski bir deyim vardır, «hayrı tacil, şerri 
tehir etmek gerektir. Şerri tehir ediniz ki, 
hayra tebdil olsun» derler. Bu gibi durum
larda ve diğer millet hayrına olan işlerde ta
cil etmek iktiza eder. 

Millet zararına olan işlerde ise, ki, bu iş
ler şer işlerdir; tehir hayrı davet eder. Arz 
ettiğim hususu basite almıya imkân yoktur. 
tedbirine tevessül etmek gereklidir. Birçok 
olaylarda olduğu gibi, hâdiselerin ardından gi
decek olun veya mukabil reaksiyonlarına bel 
bağlarsak sonu hüsrandır. 

Saym Başkan, değerli arkadaşlarım; 
Hükümetin genel siyasetini yürütme husu

sunda da Güven Partisi olarak bâzı temennile
rimiz olacaktır. 

Bunların başında Türk Milletinin yıllardır 
özlemini duyduğu tarafsız idare zihniyeti ve 
bu zihniyetin gerçekleştirilmesi hususudur. 

ikinci olarak; memlekette siyasi, iktisadi ve 
sosyal bir istikrarlı hayatı sağlamak. 

Üçüncü olarak da Anayasamızı tam bir şe
kilde hâkim kılmak ve Anayasayı ve onun hu
kukunu zedelememek. 

Diyeceksiniz ki, elbette hiç bir Hükümet 
bunların dışında bir davranış içinde olamaz. Bu 
kendi kendisini kendi vazifelerini inkâr olur. 
Ancak Hükümetin iyi niyetli olmasına rağmen; 
yetersizliği ve yeterlilik derecesi önemlidir. Biz 
içinde bulunduğumuz şartları ve memleketin 
içinde bulunduğu durumu nazarı itibara almak 
suretiyle yetersiz olduğu kanaatinde olduğu
muz için bu istikamette bâzı tedbirlerin alınma
sı yolunda fikirlerimizi arz etmiye çalışacağız: 

Tarafsız idareyi gerçekleştirmek, bu kolay 
bir şey değildir. Bunu her iktidar hep bu ta
rafsız idareyi, gerçekleştirdiği iddiasındadır. Fa
kat bu tarafsız idarenin gerçekleştirilmesi de 
şimdiye kadar hiç bir Hükümet tarafından iste
nildiği gibi mümkün olamamıştır. 

Bütün güçlüklerine rağmen; bu bir inanış, bu 
tür yönetime alışma terbiyesidir. Tatbikatçı bu 
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yolda olsa, murakabe organı böyle istese bu iti
yat vatandaşta teessüs ediverir. Ne Mebus, ne 
Senatör ne de Bakanlar rahatsız edilmez. 
Akın akın dertli vatandaş Ankara'nın yo
lunu tutmaz; böylelikle Hükümetin sayın üye
leri, Türkiye Büyük Millet Meclisinin sa
yın üyeleri vazifelerine koyulur, millet hay
rına daha verimli neticeler alınır. Bu dengeyi 
Hükümet mi bozuyor? Sayın Başbakan mı is
tiyor? Tenzih ederim. Arz ettim ya bu, bir 
itiyat, bir görenek meselesi. Tatbikatçı kendi 
durumundan emin değil, terfiini iktidara yakın 
olmada görüyor veya ümidediyor. Bâzı siyasi
ler de bundan istifadeye kalkışıyor neticede 
bir çığ gibi büyüyen âmme idaresindeki bu 
hastalık millî bütünlüğü örseliyor. 

Her hangi bir idareye, yönetime gizli mak
satlar haricinde reaksiyonel bir durum oluyor 
ise, bunun başında idarenin tarafsızlığı şuu
runun vatandaşta yerleşmemiş olması gelir. 

Tatbikatçıyı da mazur görmek gerek; 32 
tane vali merkezde içtihadıma uygun icraatı 
olmıyacak diye tutulursa, istikrarlı sevk ve 
idareye muhtacolan Devlet Demiryolları, Ziraat 
Bankası, Etibank, Sümerbank, Türkiye Pet
rolleri Anonim Ortaklığı ve iller Bankası gibi 
büyük ve çok önemli kilit noktası teşkil eden 
bâzı müesseselerde üç yıl içinde üçer Umum 
Müdür değiştirilirse, tatbikatçıya hak verme
mek elden gelmez. 

Umum müdürlerin değiştirilmesi mevzuun
da muhtelif zamanlarda Sayın Başvekilin 
ifade ettiği görüşlerine, bir bakıma iktidar 
değişikliği halinde, bir kereye mahsus olmak 
üzere haydi hak verelim. Ama, devam eden 
iktidarları içinde sık sık değişiklik bidayet
teki değişiklikte acele edilmiş olduğunu veya 
yanlış tavsiyelere uyulmuş bulunulduğu kanısı
nı ister istemez veriyor. 

Bu tatbikat devam ederse merkez valileri 
neyi bekliyor? Veya neyi temenni ediyor? 
Tabiî iktidar değişikliğini. Yeni iktidarlar; 
acaba bugün şerefle kanunun rehberliğinde, 
temiz vicdanlarının sesine uyarak hizmet veren 
tarafsız valilerimiz için nasıl bir kıstas kul
lanacaklar? Yoksa nöbet değiştirme yoluna mı 
gidecekler? işte bu emsale yol açmamak için
dir ki, bu tatbikata bir son vermek gerekir. 

Hükümetlerin bu halisane niyet ve tatbi
katlarını da, alâkalıları, mülkiye âmiri veya 

memuru bilaistisna suiistimal etmemeli kanaati 
ve içtihadı ne olursa olsun kanun ve esaslar
dan aynlmadan vatandaşa eşit ve iyi muamele 
etmelidir. İşte bu terbiye teessüs ederse büyük 
bir merhale kaydedilmiş olur. 

Bütün bu belirtmeye çalıştığım şikâyet ko
nuları idari reforma duyulan özlemi ortaya 
koymaktadır. 

Türkiye Orta - Doğu Âmme İdaresi Ensti
tüsünün bu konuda âzami gayret sarf ede
rek gerekli elemanları yetiştirerek bakanlık
lar bünyesine teker teker göndermesi ye
terli değildir. Buraya kadar olan mâruzâtımı 
özetlersek, tarafsız idarenin gerçekleştirilmesi 
yolunda yapılması lâzımgelen hususları şu nok
tada toplamak mümkündür : 

ilk olarak tarafsız idarenin gerçekleştiril
mesi bütün vatandaşların Devlet kapısında 
eşit muameel görmesiyle mümkündür. Bugün 
için bunu vardır demek, beni mazur görün 
ama, mümkün değildir, muhalefet partileri
nin senatör ve milletvekilleri eşit muamele 
görmüyor ki, vatandaşın gördüğü iddia edile
bilsin. 

Milletin temsilcilerinin iş takibi ve teşrii va
zifelerinin aksaması pahasına bu işi görmeleri 
gösteriyor ki, vatandaşın Devlet kapısında eşit 
muamele görmeleri fiilen mümkün olmuyor. 
Binaenaleyh Hükümetin bu istikamette pratik 
tedbirler alması ve samimî olarak bu işe eğil
mesi Güven Partisi olarak en içten temenni
mizdir. 

ikinci nokta, kamu hizmeti görecek olan 
memur ve hizmetlilerin tesbit ve tâyinlerinde 
siyasî mülâhazalara itibar edilmemesi hususu
dur. 

Üçüncü noktada, Devlet memurlarınım ta
rafsız kalmasıdır. Yani memurların parti poli
tikasından uzak tutulması yolunda gayret sarf 
edilmesidir. Bunu maalesef görmediğimizi de 
bu vesile ile de ifade etmek isterim. 

Hükümet programlarını, plânı ve yıllık 
programları uygulıyacak olan memurun yöne
timde fonksiyonunun ehemmiyeti izahtan va
restedir. Yalnız, yaptığımız ve yapacağımız 
tavsiyeler randıman almada âmil olacak ted
birlerdir. Bu sayededir ki, vatandaş hükümet
lere bağlanır, düzen yıkmak istiyen fırsatçıla
rı bir ümit gibi görmez, nihayet vatandaşı 
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yanlış yoldan ve isabetsiz karardan alıkoyar. I 
Bu tedbirlerin başında da ideâl bir personel 
sisteminin olması iktiza eder. 

Ayrı ayn ve çeşitli şekilde her bakanlığın 
kendisine göre bir memur rejimi tutması uy
gun değ-ildir. Binaenaleyh personel dairemizin 
bu istikamette çalışmaları olmalıdır. Bu tek 
Statüye bağlanmalıdır. 

Memurlar insicamlı ve yüksek bir standar
da göre ve tek bir merkez dairesinden işe alın
malıdır. Yani, her bakanlık kendi isteğine gö- I 
re, kendi şartlarına göre Devlet dairesine me
mur almamalı, bir merkezden idare edilecek 
şekilde bunu sağlamalıdır. Bunun için de yine 
Personel Dairesine düşen vazifelerin bulundu
ğuna kaaniiz. 

Personel Dairesi her şeyden evvel, yalnız 
bilgi cihetinden değil, karakter bakımından 
da bâzı ölçüleri ihtiva eden kıstaslar bularak 
alınmış ve alınacak memurları kurslara tabi 
tutarak vatandaşla irtibatlarını sağlamakta, I 
teknik bilgileri pisikolojik bilgileri vermelidir. 

Hayli üzerinde durulan Devlet Personel 
Kanunu öyle görülüyor ki, Maliye Bakanının 
izahlarından çıkardığımız sonuç, bütçenin ra
kamlarından çıkardığımız sonuç; bu yıl uygu
lanması düşünülmez haldedir. Malî hükümle
ri ile Devlet Personel Kanununun uygulanışı
nın devamlı olarak birçok vaitlere rağmen er
telenmesinin ortaya çıkardığı ıstıraplar var
dır. Fakat bu konuyu bir istismar mevzuu ola
rak ele alacak değiliz. Çünkü Devlet Personel 
Kanununun ıslah edilecek yönleri olduğu ka
naati de yaygın bir hale gelmiştir. 

Fakat bu İslah edilme keyfiyeti artık uza
tılamaz. Gitgide artan bir keşmekeş Devlet 
Personel rejimimize yapışmıştır. Keşmekeş o 
haldedir ki, aynı işi gören insanların arasın
da ücret farkları o derecede büyüktür M, bir 
kısım millet kaderiyle ilgili işleri tevdi etti
ğimiz kimselere verdiğimiz ücretler, o derece 
asgari geçim haddinin altına düşmüştür ki, bu 
personel rejimi behemahal bütün noktalariyle 
ve süratle ele alınmalıdır. 

Devlet Personel Dairemiz bu işe artık bir 
başka şekilde sarılmalıdır. 

Tarafsız idare bahsinde hayli söz ettik. Ne
tice olarak; Hükümet öyle bir denge kurmak \ 
zorundadır ki, ne siyasî kuvvet idari kuvvete, 

ne de idari kuvvet de siyasî kuvvete hükmet-
miyecek bir hale gelsin ve dengeli bir şekilde 
yürüsün, işte, bu dengeyi sağlamak için de Hu
kukî tedbirleri, maddi tedbirleri, ahlâki ted
birleri almak lâzımdır. 

Hukukî tedbirlerle ifade etmek istediğimiz 
şu, siyasî kuvvetin keyfî hareketine karşı me
muru daha kesin daha açık şekilde teminat al
tına almaktır. 

Maddi tedbirler ise, memurun yaşama ve 
sosyal emniyet ve güvenliğini sağlam temelle
re oturtmakıtır. 

Ahlâki tedbirler de; Hükümetin durumu
nu takdir eden memurun ona idari ve ahlâk 
zaviyesinden itaat ve sadakatla bağlı olması 
ve kanunun rehberi olması keyfiyetidir. 

Vatandaşların ihtiyaçlarını veya dertlerini 
yokuşa sürmiyecek bir ahlâki karakter teessüs 
ettiği takdirde tarafsız idare kurulur. 

Hükümetin genel siyasetini yürüten Sayın 
Başbakandan ikinci istirhamımız: Memlekette 
siyasî, iktisadi ve sosyal bir istikrarlı hayatı 
sağlamak olacaktır. 

Sayın Başkan, muhterem arkadaşlarım; 
memleketin siyasî ve sosyal iktisadi istikrar
dan mahrum olması yolunda çeşitli gayretlerin 
bulunduğu malûmdur. Ama, bu gayretlerin 
karşısında Hükümetin de tam bir otorite sa
hibi olabilmesi için hak ve adalet prensiplerine 
hakkiyle riayet etmesi ve düşündüklerini re-
alize edecek istikamette tatbikatım ve kararla
rını çeşitli yollarda ve istikametlerde göster
mesi zaruridir. 

Çağımızın devleti, statik, donuk devlet an
layışını reddeder. Çağımızın devleti dinamik 
olmak mecburiyetindedir. 

Dinamik modern Devlet anlayışına göre, 
Devletin emniyet, asayiş, diplomasi, adalet tevzi 
"itmek, yurdu korumak gibi aslî vazifelerinin 
yam sıra onlar kadar mühim, ferdin refah ve 
^adetini hazırlayıcı, sosyal güvenliği tesis edi
ci vazifeleri vardır. Çağımızın sosyal refah 
Devleti görüşü budur. 

•Sosyal refah Devletinde fert ve Devlet bir
birine rakip, birbirini yok etmek için fırsat kol
layan. devamlı çekişme halinde bulunan iki un
sur değildir. 

Bugür. görülen manzara, hiç de iç açıcı de
ğildir. Hükümet çekingen, hâdiseleri tabiî sey-
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rine bırakmış, bir haldedir. Maalesef bir kı
sım gizli maksatların zebunu, merkezlerde Dev
letin temeline bilerek veya bilmiyerek dinamit 
koymakla meşguldürler. 

İktidar, geçim darlığı içindeki büyük yurt
taş kütlesinin ıstıraplarına seyirci kalıyor. 

Memlekette kanun hâkimiyeti yeteri ölçüde 
sağlanamadığı için tehlikeli bir başıbozukluk 
manzarası göze çarpıyor. 

Bu durum muvacehesinde iktidarın sureti 
haktan gözükerek kuvvetler ayrılığı prensibine 
bir can kurtaran simiti gibi sim sıkı sarılarak 
«bu memleketin kanun yapıcısı var. Yasama 
Meclisleri var, bu kanunların da tatbikçisi, 
müstakil ve muhtar mahkemeleri yargı organı 
var» diyerek mesele hal olmuyor. İnsanın ha
tırına Hükümet ne yapar diye soracağı geliyor. 
Temennimiz odur ki; evvelâ Hükümete hâkim 
olan bu kanaati terk etmesi gereklidir. 

Bu gerçekleri bir tenkid veya Adalet Par
tisinin yıpranması için veya Güven Partisinin 
puvan alması sebebiyle arz etmiyorum. Her 
sağ duyu sahibi vatandaş endişeli, memleket yö
netiminde mesuliyet mevkiini işgal eden kişi
ler, üzgün. 

Geçen gün Yüce Senatoda Sayın Suad Hay-
ri Ürgüplü gündem dışı bir konuşma yaptı. Cid
dî olarak bu konulara eğilme zamanının gel
diğini ve bâzı tavsiyelerde bulundular. Huzu
runuzda kendilerine teşekkür ederim. Bu gö
rüşmeler; gazetelerin yazdıkları, Sayın Başba
kanın beyanatları hep bu endişenin mahsulü
dür. Yazılıyor, söyleniyor, fakat geçiştirili
yor gibime geliyor, bana. Çünkü, aktif bir 
hareketi bugüne kadar sezmiş değiliz. 

Sayın arkadaşlar, muhalefet liderleriyle bu 
ciddî konularda toplantı tavsiye edildi. Biz de 
tavsiyeye şayan buluruz. 

istismar edilmediği takdirde samimî fikir 
teatisinden olumlu sonuçlar alınacağı inancını 
taşıyoruz. 

Yine tavsiyeler arasında, üniversite öğre
tim üyeleri ve öğrenci teşekkülleri temsilcile
riyle temasta fayda olduğu belirtiliyordu. Evet 
doğrudur. 

Bu temaslar, resmî olabilir, hususi olabilir 
Konferans şeklinde olabilir. 

Müsaade ederseniz bir hatıramı nakeldeyim. 
19-17 - 1948 ders yılı içinde, o samanın Hükiime-

29 . 1 . 1969 O : 3 
tinde vazifeli Sayın Nihat Erim'in çok partili 
hayata yeni girdiğimiz o yıllarda çalkantıların, 
taşkınlıkların bulunduğu bir sırada Dil - Ta
rih Fakültesinde verdiği bir konferansı hatırla
rım; ismi «demokrasi ve gençlik» idi. Gençlere, 
Türkiye'de demokrasinin geçirdiği istihaleleri 
anlattıktan sonra, sükûnet ve sabır tavsiye ile, 
sonunda demokratik idarenin bir bakıma tesa
nüt ve müsamaha rejimi olduğunu ifade ederek 
konuşmasını bağladığını hatırlarım. O günkü 
konuşmaları ile bugünkü tutumları mukayesesi 
saklı kalmak üzere, o günlerde genç bir öğren
ci olarak üzerimizde bu tavsiyelerin etkili oldu
ğunu sarahatle ifade edebilirim. 

Gençlere, aydınlık bir rejim içinde mesele
leri bütün açıklığı ile anlatmada fayda vardır, 
sanırım. Bilhassa sol maceracıların özenti duy-
diTikları yönetim şeklinin tehlikeleri anlatılma
lı, fakir milletimizin bir an evvel kalkınması 
için her zamankinden çok çalışmaya, millî bir
lik ve beraberlik içinde bulunmaklığımıza ih
tiyaç olduğu telkin edilmelidir. Taşkınlıkların, 
p.fiin sağ ve sol ideolojilerin memlekete de, 
kendi istikballerine de zararlı olduğu ve olacağı 
hakikati ortaya konulmalıdır. Saym, öğretim 
üyeleri ile yapılacak, toplantı ve temasöarm 
Mrçök yönü ile faydaları olacağı muhakkak. 
Değerli ilim adamlarımızın irşat ve tavsiyeleri
nin değerlendirilmesi imkân dâhiline girebile
ceği gibi Sayın Hükümet ricalinin de istek ve 
temennileri bir ölçüde tatbik sahasına konul
muş olur. Bu ve buna benzer tedbirler düşü
nülebilir. Yeter ki iyi niyetinden şüphe etme
diğimiz Sayın Hükümetin konuyu ciddî olarak 
ele almasını temenni ediyoruz. Güven Partisi 
olarak bu mevzuda kendilerinin hararetli des
tekçileri olacağız. 

Diğer son bir noktayı da kısaca arz ederek 
sözlerimi bitireceğim. O da Anayasa hâkimi
yetiyle Anayasanın ruhunu zedeletmiyecek ti
tizliği Sayın Hükümetin göstermesi dileğimiz
dir. Bu istikametteki isteklerin realize edile
bilmesi yolunda müsamahanın kenara itilmesi 
lâzımdır. 

Fikirlerimizin Sayın Hükümetçe de benim
seneceği ümidiyle Güven Partisi Grupu adına 
Yüce Heyetinizi saygılarla selâmlarım. 

1969 Başbakanlık bütçesinin Yüce Milletimi-
z?, de 'hayırlı ve uğurlu olmasını diler, Sayın 
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Hükümet erkânına da basanlar dilerim. (Al
kışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Pı-
nltı. 

Sayın Yıldız, buyurunuz efendim. 

MİLLÎ BİRLİK GRUPU ADINA AHMET 
YILDIZ (Tabiî Üye) — Sayın Başkan, sayın 
senatörler; bütçe görüşmelerinin tasarlanan 
yıllık gelir ve harcamalann denkliği ve yurt 
gerçeklerine uyarlığını eleştiren teknik sınır
lan aşarak yürütme yetkisinin geçmiş yıllarda
ki kullanılışını değerlendirme ve denetimle ge
leceğe ilişkin öngörüleri de kapsıyan bir geniş
likte yapılması demokratik rejimin etkinliği 
denenmiş bir geleneğidir. Grupumuz bu gele
neğe uygun olarak yönetimin başlıca konulan 
üzerinde durmakta ve bu arada Başbakanlık 
Bütçesi görüşmelerine de özel bir önem vermek
tedir. Gerçekten Başbakan Hükümetin başı ola
rak Devlet yönetiminin mihrakını teşkil eder. 
Parti genel başkanlığını da yapan başbakanla-
nn en geniş eleştirmelere hedef olmaları do
ğaldır. 

Sayın arkadaşlar, dünya olağanüstü bir olu
şum ve köklü dönüşümlerin karmakanşık et
kileri altında, geniş kapsamlı bir gelişme süre
ci içindedir. Uluslararası ilişkilerde her an ye
ni gelişmelere ve olağanüstü bunalımlara tanık 
olmaktayız. Yoğun şekilde sürüp giden dünya 
olayları yüzeydeki belirtileri dahi bu kanımızı 
doğrulamaya yeter. Komünist ve faşist dikta
törler bile öğrenci ayaklanmaları ve toplum
sal kaynaşmalar karşısında bocalamaktadırlar. 
Az gelişmiş ülkeler ise yüksek gerilimli ihtilâl 
dalgalanmalariyle sarsılmakta ve bir gün kah
raman diye alkışlananlann ertesi gün hainlik 
damgasiyle alaşağı edilmektedirler. Uluslarara
sı ilişkilerde iki devin nüfus bölgeleri bölüşme
leri, küçükleri hattâ müttefiklerini, birer ko
bay gibi kullanma istekleri yaygın bir güven
sizlik ve buhran yaratmaktadır. Bu genel tab
lo içinde kendi iç durumumuzda iyimserlik ya
ratmaktan çok uzaktır. Toplumun en dinamik 
gücü olan yüksek öğrenim gençliği, komanda 
saldırganlığı ve gerici köhneciliğinden, aşın 
sol militanlarına değin bir savaşma içindedir. 
Boykotlar karşısında şaşıran üniversite yetki
lileri 18 - 20 yaşındaki çocuklann arkasına 
takılmış gitmektedir, işçi, öğretmen ve memur-

I daki huzursuzluk ve iktidar, Devlet kurumla-
n çatışması rejim aleyhindeki fetvalara gerek
çe vermektedir. Devlet örgütü de çalışmıyor. 
Bütçe açıklariyle inliyen maliyenin yaratacağı 
bunalımlan belirten uyarmalara kulak asmı-
yan Hükümetin olaylan yorum şekli de, dü
şündüğü tedbirler de, bunalımları daha da ar
tıracak nitelikte görünmektedir. Bugünkü 
kaynaşan fırtınalı insanlık denizinde gemileri
ni yürütmeye çalışan ulusların kaptan köş
künde oturttuklarının söz ve eylemlerini çok 
sıkı bir eleştirmeden geçirmeleri, yaşama içgü
dülerini ve ulusal güvenlik duygularının be
lirtisidir. 

Sayın arkadaşlarım, Anayasaya uymıyan ve 
uydurulması özlemleri suçlanan kurulu düzeni
miz, dipten gelen bir deprem sarsıntılariyle, 
hepten yerinden çatırdamaktadır. Çatırdamanın 

I telâşı içinde üstünkörü kalafatlamalarla bozuk 
düzeni ayakta tutmak istiyenlerle, köklü deği
şikliklerle düzeni Anayasaya uydurmaya çalışan
ların savaşması gittikçe yoğunlaşmaktadır. Bu 
duruma çare bulmak amaciyle Anayasa ve ça
ğımızın geçerli düşün ve değer yargılanna da
yanarak sunacağımız görüşlerimize, iktidar 
sözcülerinin de aynı yönetimle karşılık verme
lerini rica ederiz. Geçen yıllarda iktidarın ya
naşmadığı bu davranışı bu yıl seçerse mutlu
luk duyacağız. Bizim niyetlerimizi keşfetme, 
ya da falan şöyle yaptı, filân da böyle yaptı 
gibi bâtıldan gerekçe yürütmiyen ve polemiğe 
kaçmıyan, bilimsel seviye ve verilere dayanan 
bir diyalog istiyoruz, iktidar sözcülerinden. 
Bugünkü düzenin kurulması sorumluluğunu 
taşıyanlann, onun başarısını herkesten çok iş
eyeceklerinden iktidarla amaç birliği halinde 
bulunmalan gerekir. Bunun içindir ki başka 
patentler altında iken en sert sözlerle A. P. ne 
şovenlerin, Kıratın gölgesine sığınınca ruhsal 
ihtilâl geçirmişçesine kişilik değiştirerek ve 
tüm geçmişi de unutarak bize saldırmalannı 
çok yadırgıyoruz. Kişiliği markasına bağlı 
olanlardan, çok acı da olsa, gerçeği söyliyen-
lere kulak vermek ve onların sözlerine kızma
dan düşünlerini değerlendirmek daha doğru 
bir harekettir. 

Sayın arkadaşlar, çok önemli olaylarla çal
kalanan ve daha önemlilerine gebe görünen 

j bir ülkenin Parlömanterleri olarak ulusun ve 
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rejimin kaderi ile ilgili konularda cesaretli 
kararlar almazsak, gelecek kuşakların ağır suç
lamalarından kurtulamayız. Kerenski'den, Vey-
mar ve devrik D. P. ye değin tanık olduğumuz 
örneklerden ders almalıyız. Uzun geçmişi olan 
demokrasi ve özgürlük savaşmalarımız, zaman 
zaman şiddetlenerek yarattıkları patlamaların 
verdiği kısa süreli iyimserlik sürelerinden son
ra yeni bunalımlara dönüşülmüştür. 

Bunalım - patlama - iyimserlik - yeni patla
ma şeklinde sürüp gelen periyodik değişmeler 
süresince, demokrat rejime bağlılıkta bir gev
şeme görülmediğinden bunalımlar, siyasal nite
liği aşıp rejim bunalımı halini almamıştır. 
Siyasal bunalımın en yüksek gerilim noktasına 
ulaştığı zaman, 27 Mayıs oldu. 

O günlerde, rejime bağlılığın yaygınlığı ih
tilâlcilerin tutumlarına yön veren başlıca öge 
idi. Ondan sonraki dönemde, eski rejimin kalın
tılarının kışkırtmalan ile, yüksek gerilimli bir 
siyasal bulanım yaşandı. 

Bu siyasa] bunalım yatışır gibi göründüğü 
son yıllar ise daha tehlikeli olan bir rejim bu
lanımın! yaşatmaktayiz. 

Sosyal psikolojinin ve siyasal sosyolojinin 
kesinleşmiş verilerinin toplumumuzdaki belirti
lerine, doğru tammlama koyamayanların iyim
serlik duyallarına karşı, bugünkü ortam büyük 
kaygılar yaratacak niteliktedir. (Bu rejim bize 
uygun değildir, sorunlarımızı çözmeye yeterli 
değildir, bize âdil bir diktatör gerek...) gibi, 
sözler yaygınlık kazanmıştır. Bu sözler, rejim 
bunalımının ifadesidir, tehlike işaretidirler. 

Aslında, siyasal düzenle onun üstünde otur
duğu toplum yapısı bir birine uymıyan ülke
lerde, süreli rejim bunalımların olması doğal
dır. Türkiye'de, ileri bir siyasal düzeni öngö
ren Anayasaya karşılık, toprak köleliğine dahi 
yer veren, geri bir toplumsal yapı vardır. Bu 
geri toplumsal yapımızla ileri Anayasa düzeni
mizi birbirine uydurmadıkça, rejim bunalımı 
önlenemez. 

İktidar çevreleri ve tüm tutucular, Anayasa
yı değiştirip topluma uydurmayı uygun bul
maktadırlar. Bu siyasal gericilik, en tehlikeli 
olduğu ve uzun süreli savaşlarımızın ulaştığı ileri 
bir aşamadan dönüşü temsil ettiği için yeni pat
lamalara ortam hazırlar. 

Devrimciler ise, toplumsal yapıyı değiştire
rek, Anayasaya uydurmak isterler, (düzen deği

şikliği) diye adlandırılan bu gidişin tek çıkar 
yol olduğunun iktidarca da anlaşılması içten 
dileğimizdir. 

Soyut siyasal demokrasinin yeter sayıldığı 
dönem artık geride kalmıştır. Sosyal ve ekono
mik demokrasinin gerekliliğine inananlardan, 
bunu sağlıyacak köklü tedbirlerin alınmaması 
vebalini rejime yükliyenlerin sayıları giderek 
artmaktadır. 

En ileri kalkınmış ülkelerde, düzen değişik
liği istekleri, hükümetlerce kabul edildiği halde 
tepkiler yatışmazken, A dan Z ye değin, bozuk 
olan düzenimize, iktidarın bunu düzeltecek ted
birlerden kaçındığı, bu yöndeki istekleri suç 
saydığı ve hattâ bunların ifadesini önliyecek 
baskı tedbirleri peşinde koştuğu halde, Türki
ye'mizde herkesin kuzu kuzu susup oturması 
beklenemez. 

Sayın arkadaşlar; bugünkü bunalımın te
mel nedenlerine değindikten sonra, iktidarın tu
tumunun Anayasaya aykırılık derecesine de 
değinmek istiyorum.. 

Sayın senatörler; toplumu sarsan patlama 
olaylarının temel nedenleri, düzen bozukluğu ve 
onun yarattığı adaletsizlik ve eşitsizliktir. 

Gençlik, işçi, memur, öğretmen ve türlü ku
rumlarla sosyal örgütlerin tepkilerindeki yakın
malar bu görüşün kanıtlarıdırlar. 

Kısacası, hukuk Devleti çizgisi ile iktidarın 
gidişinde bir randevu noktasını biz bulamadık. 

Özerk kurumlar: 
Halk egemenliğinin ve onun yönetime yansı

yan yetkilerinin, Anayasada belirtildiği biçim
de kullanılması, özerk kurumlara verilmiş bu
lunduğunu kabul edemiyen Hükümet ve Sayın 
Başbakan, bu kurumları, hiyerarşik bir bağla, 
kendisine bağlı hareket ettirme teorisinin faşist 
ve komünist ya da bunların bozması bir rejim
de ancak geçerli olabileceğini kabul etmemek
ten rahatsızdır. Bu zihniyetten, en çok zarar gö
ren TRT dir. Yalnız TRT yi değil bu zihniyet 
Anayasayı rahatsız etmektedir. 

Devletin merkezinde kendisini koyan ve 
Devlet organlarının tümünü iradesine bağlamak 
istiyen Sayın Başbakanın özgürlük anlayışı da 
çok ilginçtir. Karşı görüşleri suçlayacak ölçüde 
tek yönlü işliyen bu mantık, (toplumsal tepki
ler olağandır.) derken, sosyal ve ekonomik 
eleştirileri sertçe yermek gibi bir çelişkiden de 
kurtulamıyor. 

— 227 — 
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Dünyanın hızlı bir değişme içinde oldu
ğunu ve bizim de bunun etkisinde kaldı
ğımızı doğru olarak söylerken, hukuk dev
leti felsefesiyle çatışan özel felsefesine dö
nerek müthiş bir çelişmeye saplanan Sa
yın Başbakan, etkisinde bulunduğumuz de
ğişmenin gerekli olan (düzen değişikliği) 

Anayasanın niteliklerinden en önemli ikisini 
ifade eden «Sosyal hukuk devleti» kavranılan 
ele alıp, uygulamanın bunlara uyarlık derecesi
ni eleştireceğis. 

Önce Sosyal Devlet 

Türk Ulusunu, kaderde, kıvançta ve tasada 
ortak bir bütün halinde gören Anayasa diyor ki; 

Kişinin temel hak, özgürlükleri ve huzuru
nu, sosyal adalet ve hukuk devleti ilkeleri ile 
bağdaşamıyacak surette sınırlıyan sosyal, eko
nomik ve siyasal bütün engelleri kaldınp, in-
Lanm tinsel ve özdeksel gelişmesinin gerektir
diği koşulları hazırlar (16) yani kö'klü düsen 
değişiklikleri yapar. 

Hiçbir kişi ya da zümreye ayncalık tanı
maz (12) 

Kamu yaran üstündür. Mülkiyet hakkının 
kullanılması bile buna ay km olamaz (36). 

Devlet, topraksız ya ela az topraklı çiftçi
leri topraklandıracak ve bu amaçla yapılacak 
kamulaştırmada kişi haklan korunacak (37, 
38) 

Özel teşebbüsün, ulusal ekonominin gerekle
rine ve sosyal amaçlara uymasını devlet sağ
lar (40). 

Başarılı yoksul öğrencilerin en yüksek öğ
renim derecelerine değin çıkarılmasını sağla
mak (50). 

Aracıdan ve egemen smıflann sömürü ve 
baskısından koruyacak örgütlenme ve koope
ratifleşme sağlanacak (46, 47, 51) 

Herkes, gücü ölçüsünde, yükümlülüklere 
katılacak (61) 

Kişi ve bölgeler arası dengeyi sağlıyacak 
şekilde kalkınma plânlı yürütülecek (129) 

Doğal servetlerden, ulusun tümünün yarar
lanması için, bunlar Devletleştirilecek (130). 

Her alanda fırsat eşitliği sağlanacak ve bu
nu önliyen engeller kaldırılacak. 

Bu Anayasa hükümlerine karşı, bugünkü ik
tidar : Fırsat eşitliğini ve kişisel gelişmeyi önli-
yeeek engelleri kaldıracak şekilde, düzeni de-

! ğiştirip, Anayasaya uydurma niteliklerini bile 
j suç sayan ; 
I Ağırlığı dolaylı vergilere kaydırarak, tüm 
| ulustan sağlanan gelirlerden, faizsiz kredi ha-
I linde, kimi kimselere milyonlan dağıtan, zen-
\ ginîerin vergilerini affetmek, bölgelere devlet 

hizmetini götürmede oy pazarlığı yapmak gi
bi, politika çirkinlilerini açıkça savunan; 

Mülkiyeti koruyorum diye, toprak reformu
nu önliyen; 

Herkese insan önürüne yaraşır yaşayış sağ
lama hükmüne karşılık, toprak köleliği Sayın 
(C. Bşk. deyimiyle) toprak köleliği düzenini 
sürdüren; 

Plânın bile özel girişime kanşamıyacağını 
iddia eden; 

Dolaylı vergi yükünü ağırlaştırarak dar ge
lirlilerin yükümlülüklerini çoğaltılan; 

Aracı ve sömürücüden yana tutumunda İs
rar eden; 

Doğal servetlerin Devletçe işletilmesi is
teklerini suçluyan tutumuyla, Anayasa çizgisi 
dışına düşmektedir. 

Kısacası, sosyal Devlet kavramiyle bugün
kü iktidarın tutumunda bir benzerlik buluna-
mas, hukuk Devleti yönünden. 

Kişisel irade yerine, yasal, örgütsel ve ku
rumsal iradeye, açıklanmış ilkelere ve Hükü
met programlarına, yasılı ya da uygulana uy
gulana, geHenekleşmiş kurallara dayanan, yü-
rütmemn taktir yetkisinde de hukukan geçerli 
gerekçe istiyen hukuk Devleti anlayışını temel 
alan Anayasamız kuvvetler aynlığını ve ulu
sal gemenliğin organlan arasında bölüşülmesi
ni de belirliyerek, bir kurumlar rejimi olan de
mokraside, kurumlar arası yetki ve denge ile 
kişi - Devlet ilişkilerinde karşılıklı hak, yetki 
ve görevleri belirtmiştir. 

Eski Anayasamızdan çok farklı olan yeni 
Anayasamızın temel felsefesinin benimser gö-
rünmiyen iktidar eğlenilen, kaygı yaratacak 
niteliktedir. Hükümeti Devlet ve partiyi ulus 
sanan ve her isteğini parmak sayısiyle kabul 
ettireceğine inanan bir iktidar anlayışı karşı
sındayız. 

Hukuk devletinde, bir temel ilke olan, yar
gının yürütmeyi denetim görevinden rahatsız 
olduğundan, yargı organları ile savaş halinde 
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bulunan itkidar, eli kolu bağlandığı iddiasın
dadır. 

M'e yapacaktı da önleniyor acaba? 
İsini bilen, fakat partizanlığa alet olmryan-

ları kaldırıp atacajk; yerine partizanları geti
recekti. Fakat yargı organları haksızlığa uğra
yanları korumak gibi bir günah işlemektedir. 

Hukuk Devleti kavramiyle çatışan zihniyet
le ilgili bir kaç temel nckinya değineceğiz : 

Kuvvetler ayrılığı ilkesinin gereği olarak, 
Devlet organ ve kuruluşları, birbirlerinin hu
kuka dayanan yetki ve görevlerine saygılı ol
malıdırlar. Yargı kararlarımı uygulamıyan Hü
kümet, Anayasanın 114 ve 132 nci maddelerine 
aykırı tutumunu belgeleştirmiştir. Hele, Türki
ye'nin en değerli yargıçlarından kurulu organ
ların kararlarına cephe almak, geriye dönük 
bir ihtilâl eylimi bir ki, ileriye dönük bir ihti
lâlle çalışması, sosyo - politik oluşun sürecinin 
tarihin doğruladığı bir velisidir. Bütün eski 
diriltme çabaları aynı kaderle karşılaşmış
tır, resterasyonlar. 

Hazreti Ömer'in ve Sultan Süleyma'nın bo
yun eğdiği yargı kararlarına Sayın Demirel ik
tidarının uymayı kendisine yetirememesi anla
şılır. Bir hal saymıyoruz. 

Hukuk Devletinde memur, iktidar partisi
nin değil, ulusun ve Devletin emrindedir. Me
mur yürürlükteki yasalar, Hükümet program
ları ve kural haline gelmiş uygulamalar çerçe
vesinde, hareket ettikçe kimse tarafından ra
hatsız edilemez partisine uymıyanları partizan
ları ile değiştirmeyi doğru sanan Bakan ve par
tisinin isteklerine uygun hareket ettiğini söy-
lüyen bir genel müdür, hukuk Devletine karşı 
başkaldırmış sayılır. 

Çiftlik ağalığı - maraba - kâhya - amele hi-
yarşisini hukuk Devletinde yaşatmak istiyenle-
rin rejime olan kötülükleri önlenmelidir. 

Karar ve eylimlerinde, yasalara, hukuka 
ve adalete uyan ve keyfi işlemlerde bulunmı-
yan iktidarlar, yargı denetiminden huylanmaz
lar. Yürütmenin, kendisini denetlemekle görev
li yargı organlarını kongre ve meydanlarda yer
mesi ise, kötü bir huydur. 

Memur sürgünü için gösterilen Amerika ör
neği de yanlıştır. Sosyalistinden kapitalistine 
deyin, hiçbir uygar ülkede itibar görmiyen bu 
zihniyet, Devletin Hükümetin emrinde sanan 

i ve yargı koruyuculuğunu koyan Anayasamız-
j da bir çelişki halindedir. 

Hükümet, kendi politikasına uymıyan yada 
onu yerenleri suçlamak gibi, ilkel bir davra
nıştan bir türlü kurtulamıyor. Karşı görüşle 
düşün savaşmasından kaçınmak, kendi felsefe
sine inançsızlığı itiraf demektir. 

Bu yetersiz ve geçerliğini yitirmiş görüş-
leri zorla kabul ettirmeye çalışmak ve tepkileri 
baskiyle önlemeye savaşmanın adı siyasal zor
balıktır. 

isteklerini suçlar ve bunu Anayasa değişik
liği şeklinde göstermeye çalışır. Dayanağı olmı-
yan bu mantık suçlamasında sanırız ki, bir büh
tandan ileri gidemez. 

Toplumsal değişmeye yön vermek istiyen-
lerle bunu önlemeye çalışanların karşı karşıya 
geldiği bir ortamda, tutuculardan yana çıkıp, 
değişme istiyenleri susturmak için baskı ted
birlerine başvurmanın, Anayasa ile yaratacağı 
zorunlu zıtlaşma, zincirleme tepkilerle, bir kı
sır dengeye düşme sonucunu yaratacağı anla
şılmalıdır. Fasit daire. Bizide etkilediği ka-
7;ul edilen değişme sürecine olumlu yön ver
mektir. Devlet adamlığı, yoksa bu değişikliği 
istiyenleri suçlamak ve haber verdiği değiş
menin olmamasına dua eder durumda kalmak 
çare değildir. 

En kötüsü (Sistem tartışmalarını bırakalım. 
Bunu Anayasa kapamıştır). Gibi siyasal bilim
cilerin bugüne deyin işitmediği bir teoriyi sa
vunmaktır. 

Dünyada yoğun halde sürüp giden, dere
beylikte yaygın otorite - mutlakiyette merke
zî otorite - burjuva devrimiyle otorite denk
leşmesi - sınıf egemenliği - proleter devrimi aşa
malarının, her toplumda incelenmesiyle, top
lumlara en uygun düzen aranırken, sistem tar
tışmalarına Anayasanın son verdiğini söyle
mek, ancak bir siyasal şaka olabilir. 

Bizim siyasal aşamada bulunan ülkelerde 
yoğunlaşan sistem tartışmalarını yasaklamak 
isteği, ancak yabancı emperalizmelere dayalı 
diktatörlüklerde görülen bir siyasal tutku
dur. Türkiye'de bunun yeri olamaz. 

Bu hususlar kavranmadığı veya benimsen-
mediği içindir ki, rejimi güveni artıracak şe
kilde bozuk düzeni değiştirecek yasalar bek
lerken, onu koruyacak yasalar hazırlanmakta-



0. Senatosu B : 26 29 . 1 . 1969 O : 3 

dır. Oysa ki istenen bozuk düzeni değiştirip 
Anayasaya uyduracak yasalar hazırlanması 
dır. Bu bozuk düzeni koruyacak değil, bu bozuk 
düzeni değiştirecek Anayasaya uyduracak ya
salar bekliyoruz. 

Sayın arkadaşlarım, konuşmamızın son bö
lümünde yanlış politikanın dayanağı ifadesi 
olan beyan ve eylemlere değinerek düzeltil-
melerini rica edeceğiz. Kimi yönleriyle olduk 
ça gelişmiş bulunan Türkiye'de kapitalist ön
cesi feodalite artıklarını savunmak demokra
siye en büyük kötülüktür. Feodalite artıkla
rının vasilikleri kutsal duygu sihirbazları, si
yasi Zati Sungurlar ve eli silâhlı zorbalar elin
de şaşkın hale getirilen ve koyu bilgisizlik ka
ranlığında yarının ne olacağı kaygusu içinde 
rahat yüzü görmiyen birçok yoksul ve bitkin 
insanlarımıza verilen yalancı umutlarla öbür 
dünya aldatmacalarının sayı ile beliren sonuç
larına bunların sayı ile beliren sonuçlarına 
ulusal irade demek, bu yüce kavramı kötüye 
kullanmaktır. Çileli insanların üniversitedeki 
çocukları bu aldatmacayı anlamıştır. Buna is
yan ediyor, işte gençlik olaylarının temel ne
deni budur. Anlıyorlar bu işi. Yoksa bir azın
lığın bilinçsiz ya da kışkırtılmış eylemleri de
ğillerdir. 

Demokrasiyi bir Zâtı Sungur luk, ya da 
körebe oyunundan kurtarmanın yolu, ulusal ira
da üzerinde ipotekleri kaldıracak, köklü düzen 
değişikliklerini gerçekleştirmektir. 

Toplumdaki ipotekler yüzünden, tutucu ikti
darlar çıkaran sandıkla devrimci gidişten yana 
olan aydınları savaştırmak rejime kötülüktür. 

Bugün Türkiye'de sandık düşmanlığı aydın
lar içinde yaygınlaşmıştır, işte Hitler bundan 
yararlanmıştı. Bu sistemde büyük adamları iş 
başına getirmek iğne deliğinden deve geçirmek 
sözünü Hitler'e söyleten o zamanki tutumdu. 
işte bu tehlikeyi iktidar da görmelidir. 

Halktan oy almada becerikli olan tutucu ik
tidarlar, iş başına gelip bozuk düzenin yarattı
ğı güç sorunlarla karşılaşınca, şaşmp kalmakta, 
çıkarlarına uymıyan köklü tedbirleri alamadık
ları için aydınların ve aydın tepkilerini yatıştır
madıkları için de tutucu egemen sınıfın rahat
sızlığı gittikçe artmaktadır, iki taraf da rahat
sız. Bundan ötürüdür ki, tutucu iktidarı olan az 
gelişmiş ülkeler huzursuzluktan kurtulamazlar. 

Gösterilemez bir ülke tutucu iktidarı bulunsun 
\s> huzur içinde olsun. Bu kurumdan bunalan 
ktidarlar, çoğu kez, ölçüyü kaçıran tedibrlerden 
Te aşırı ölçülere giden uygulanaklardan medet 
imarlar. 

Bizde başka bir temel rahatsızlık da vardır. 
Uosyal, ekonomik yetersizlikleri yanında, ikti-
"ları kendi meşruluk temeli ile çelişki içinde gör
dekteyiz. 

«Yassıada macerasını tasfiye» ve ihtilâlin 
yıktığı düzenin «meşru olmadığı» hükmünü Ana
yasadan kaldıracak, Devleti yalan bir temele 
-»turtmak istiyen kararı alan Kongrede hareket
siz kalan Hükümet, o kararları gerçekleştirme 
ya da gerçekleştirmemenin sonuçlarını hesap-
!ryan bir bocalama içinde görünmektedir. 

Arkadaşlarım, yiyici ve yedirici grupunun 
namuslu insanlara alabildiğine saldırdığı bir or
tamın Hükümeti, sandığı kirletenlerden onu alıp 
kendisine veren 27 Mayısa herkesten çok sahip 
sıkması gerekir. Yuvarlak masa toplantılarında 
da bu yolda namus sözleri verilmiştir. 

Teknolojinin hızlı ilerlemesine karşı, siyasal 
kurumların hiç değişmediği ve klâsik muhale
fetin yetersiz kalışından ötürü, Parlâmento dışı 
muhalefete yol açtığına ilişkin bilimsel veriyi de 
çok yadırgıyan ki zamanımızda Parlâmento dışı 
muhalefet dünyanın her yerinde artmıştır, bu 
veriyi çok yadırgıyan iktidarın düşündüğü ça
reler durumu daha da ağırlaştıracak nitelikte 
görünmektedir. 

BAŞKAN — Sayın Yıldız 2 dakikanız kaldı
ğını hatırlatmak isterim. 

AHMET YILDIZ (Devamla) — Gerçekten, 
bir yandan polis hafiyeliğini patlamalara çare 
sanan, öbür yandan, patlamalara seyirci kalan 
ve kimi kez de, sorumsuz uyduruk kuruluşları 
savaş alanına sürüp, denge kurmak istiyen tu
tum karşısındayız. Her halde bu tutumlardan 
Devletin temel nitelikleri zedelenmektedir. 

Sokağın egemenliğinin, düşün özgürlükleri
nin kısıtlanması ile önlenemiyeceği gibi, ülkeyi 
kaba kuvvetlerin saltanatına bırakan uyduruk 
dernekleri desteklemenin de, Devlete yakışma
dığını anlamakta güçlük çeken iktidar yıkıcı 
akını deyimini de ters anlamda kullanmaktadır. 
Eğer bu akımı doğru anlamda kullansa idi bizi 
de yanında görürdü. 
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Dünyanın her yerinde, yıkıcı sayılan, toprak 
ağalığı, beleşçilik, uyduruculuk, dış sömürüyü 
destek, tefecilik, Devleti kişilere sömürtme ve 
Anayasa ile onun kaynağına saldıranları cesa
retlendirdiği ve bu gibi densizlikleri yerenleri 
aşırılıkla damgaladığı gibi, bozuk düzeni de
ğiştirip Anayasaya uydurmak .istiyenleri de 
komünistlikle sııclıyan zihniyetten daha yıkıcı 
olamaz. En yıkıcı zihniyet budur, iktidar bu
nun etkisi altındadır. O halde önce yıkıcı zih
niyetten iktidar kurtarılmalıdır. 

BAŞKAN — Sayın Yıldız bağlamanızı rica 
ediyorum. 

AHMET YILDIZ (Devamla) — Bağlıyorum 
efendim. Kısacası, T. O. Anayasası ve Devlet 
felsefesi bugünkü Hükümetin tututmundan ra
hatsızdır. 

Sayın arkadaşlar; toplum yapımız Anaya
saya uymuyor. Hükümetin tutumu da Anaya
sa dışındadır. 

Toplumsal yapıyı elverişli bir iklim haline 
getirecek düzen değişiklikleri yapılmadıkça ve 
A. P. iktidarını Anayasa içine sokmadıkça Tür
kiye'ye huzur gelemez. 

Kavramaları bile yanlış yorumlayan ve «sı
nıf yoktur» gibi bilginleri güldüren beyanlara 
umut bağhyan ve sosyalistlerin nefesini dinle
mekle sosyal sorunlara çare bulduğunu sanan 
Hükümet uyarmalara kulak asmıyor. 

Ölmüş bir Devletin yaşama gücü kalmamış 
organlarına aşılamak yoliyle, iflâs etmiş Devlet 
felsefesine yaşama gücü kazandırmak istiyen 
eylimlerin batırdığı D. P. nin arkasından A. P 
nin de aynı etkiler altında bulunması veya bâ
zı kanaatları ile bu etkilerin altında bulunması 
büyük talihsizliğimizdir. Bu talihsizliği gider
me fırsatı henüz geçmediği inancı ile uyarma
larda bulunuyoruz. Düzelme eğlimi gösteremi-
yen Hükümet yerine A. P. ye yönelen uyarma
larımızın anlayış görmesini dileriz. 

BAŞKAN — Vaktinizi tecavüz ettiniz Sayın 
Yıldız takdirinize bırakıyorum. 

AHMET YILDIZ (Devamla) — Bitiriyo
rum efendim." 

Türkiye'nin temel sorunu toplumsal yapımı
zı ve A. P. iktidarını Anayasaya uydurmaktır. 

Sayın Başbakanın baştaki görevi de budur. 
Bu yapılmadıkça bütün mutluluk edebiyatları 
boşuna nefes harcamaktır. 
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BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Yıl
dız. 

AHMET YILDIZ (Devamla) — Bir soru ile 
bitiriyorum: Türkiye'de kaygı duyduğumuz bâ
zı olaylarda Hükümetin tutumunu lütfen açık
larsa memnun kalacağız. Sümerbankm lokavtı 
büyük rahatsız edici haldir. Devlet kurumla
rına geçerli görüyoruz. Anadolu Ajansında 
daha anlamlı veya daha tehlikeli bir eğilimi de 
haber alıyoruz. Acaba Hükümet bunlara seyir
ci mi kalacak, yoksa bize de umut verecek bâzı 
tedbirler düşünüyor mu? Saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Yıldız. 
Sayın Kapanlı buyurunuz efendim. 
A. P. GRUPU ADINA TURHAN KAPAN

TI (Ankara) — Muhterem Başkan, Sayın sena
törler, A. P. Grupu adına sözlerime başlarken 
Yüce Heyetinizi saygıyla selâmlarım. 

Muhterem senatörler, iyi Hükümet, iyi ida
re; kötü Hükümet, kötü idare Türkiyemizde 
vugün her vesiyle ile münakaşası yapılıyor. 
Yanıltıcı isnadın tam tarifini yapmak ve mese
lemizi vuzuha getirmek lâzım ve zaruridir. Hü
kümet mesuliyet esasına göre çalışıyor. Daima 
hesap vermeye hazır. Takdir ve salâhiyetleri
ni mâkul ve zamanında aJhlâki ve hukukî mec
buriyetlere göre kullanıyorsa, insafsızlar ha
riç, herkes bu Hükümete iyi Hükümet demek 
mevki, mecburiyet ve zaruretindedir. 

Siyasi iktidar secim beyannamesinde ve Hü
kümet programında taaihhüt ettiklerini zama
nında yerine getirmiş ve taahhüdünü ifa etmiş 
ise başarılı ve 'kuvvetli Hükümettir. Hükümet 
halka hoş görünmek, muayyen baskı grupla
rının temayülleri istikametinde idareyi sorum
suz ellerin hâkimiyetine teslim etmemiş ise, 
kuvvetli, basiretli, ehliyetli Hükümettir. Ve 
yine Hükümet vaziyetin icabettirdiği tedbirle
ri alırken, müsDet, yapıcı ve süratli hareket 
ede^ilivorsa bu Hükümet kuvvetli ve muktedir 
bir Hükümettir. 

Muhterem senatörler, A. P. iktidarı ve onun 
mümtaz başı dördüncü bütçesini Meclislerimi
ze takdim etmiş olmanın bahtiyarlığı ve aziz 
milletimize belli, mütevazi imkânlarını en iyi 
şekilde kullanarak hizmet getirmiş bulunmanın 
masum sevinci ve memnuniyeti içindedir. Mese
leyi basite irca etmek suretiyle, fikrin huzu
runuzda münakaşasında fayda umuyoruz. 
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Sayın Başbakan Süleyman Demirel 3.11.1965 
günü Millet Meclisinde okudukları Hükümet 
programında Anayasamızın teminat altına aldı
ğı bütün temel hak ve hürriyetleri milî mües
seselerimizi korumayı Türk Milletine huzuru, re
fahı ve saadeti, affı, müsamahayı ve kardeşliği 
vadederek iktidara geldiğimizi ifade etmişler, 
geçen dört seneye yakın bir zaman devresinde 
koydukları temel fikri taassupla takip ve netice 
almanın mahsus gayretlerini beşer üstü bir gay
retle yerine getirmeye, değerli arkadaşları ile 
birlikte samimiyeten çalışmışlardır. Hürriyet dü
zeni. ve demokratik rejimin başarısı için siyasi 
partilerin birbirlerini tamamlayan vazifeler ol
duğuna inanan partimiz ve Hükümetimiz temel 
fikre sadakatle hürmet göstermenin bütün ted
birlerini. almış, hangi siyasi görüşe sahibolur-
larsa olsunlar, birbirlerimize tahammül etmek. 
birbirlerimizin fikir vs davranışlarına karşı mü
samahalı olmak kararından asla inhiraf etme
mişlerdir. 

Aziz senatörler, teşriî devre içerisinde bilan
çosunu dördüncü bütçesi ile kapayacak olan Hü
kümetimiz bir hizmet manzumesi içindedir. İk
tisadi. İMkurnıaınızın ancak hürriyet içinde ger
çekleşeceğine ve başarının hürriyet ve adaletin 
hâkim olduğu medeni ve demokratik bir top
lumda gerçek değerini bulacağını iddia eden 
siyasi iktidarımız üç seneyi aşan zamanı ida
relerinde şimdi arzına çalışacağım tutum, dav
ranış hamleleriyle dayandıkları temel felsefe
nin ne mertebe sıhhatli olduğunu da ispat et
mişlerdir. 

Muhterem senatörler; huzur, emniyet ve re
fah aşırı cereyanlarla kati mücadele kanuni 
tedbirlerle birlikte, malî iktisadi, sosyal ve kül
türel kalkınma ile mümkündür. Aziz milleti
miz özlediği ve lâyık olduğu hayat seviyesine 
mutlaka erişecektir. Muhterem senatörler Bi
rinci Beş Yıllık Plânda 60 miîya.r olası yatırım 
siyasi iktidarımızın kalkınma felsefesine ve 
Anayasa hudutlarına dayalı İkinci Beş Yıllık 
Plânda yatırım 119 milyara çıkarılmıştır. İkin
ci Beş Yıllık Plân devresinde yeniden 2 300 000 
vatandaşımıza yeni iş imkânı getirecek, ilkokul 
çağında bulunan altı milyon çocuğumuzun hep
si okula ve sevgili öğretmenlerine kavuşacak, 
16 500 köyümüze içme suyu, 7 500 köyümüze 
elektrik, 15 000 köyümüze yol, sulanan 5 mil

yon dönüm araziye 5 milyon daha eklenmek sü
ratiyle 10 milyon dönüme çıkarılacak ve böyle
ce refah devleti çabalarımızı izah ve kısmen 
ispat etmiş olacağız, ikinci Plân döneminde 
endüstri yatırımları 20 milyar dolardan 40 mil
yara, tarım yatırımları 10 milyardan 17 milya
ra çıkarılacak, ihracat 720 milyon dolara,, it
halât 1 milyar 115 milyon dolara yükselecek, 
Türkiye'miz 1972 de 38, 1985 te 50 milyon nü
fusa sahlbolacaktır. Bu sebeple topraklarımız
dan, craanlanmıadan, sularımızdan, madenle
rimizden âzami faydayı sağlarken, diğer taraf
tan kalkınmanın zaruri şartı olan endüstriye 
ciddî tedbirlerle gidildiğini arz ve ifade etmek 
isteriz, 

Çimento istihsalimiz 1964 te 2 900 bin ton 
iken 1972 de 12 milyon tona, elektrik istihsali
miz 4,5 milyar kilovat saatten 12 milyar kilo
vat saate, ham petrol istihsalimiz 921 bin ton
dan 6 milyon tona, gübre istihsalimiz 310 bin 
tondan 4 milyon tona, kâğıt istihsalimiz 123 bin 
tondan 500 bin tona çıkacaktır. 

ikinci demir çelik kompleksinin faaliyete 
geçmesiyle üretim miktarı ham demirde % 69,4, 
çelik blokta % 71,4, saçta % 186 nisbetinde ar
tış göstermiştir. Bütün bu rakamların inandı
rıcı ve sevindirici olacağım kabul ve tahmin 
etmek istiyoruz. 

Elektrik enerjisinde bir yılda % 24,8 arttı-
ğım ve üretimin 1967 de iki yıl öncesine naza
ran yukarda arz ettiğim tarzda 6 milyar 167 
milyon kilovat saate yükseldiği, ham petrolde 
% 77,8 artarak 2,7 milyon tonu geçmesi göste
rilen hususi gayret sonunda tahakkuk etmiş, 
1968 yılmsn ilk dokuz aylık döneminde husu
siyle elektrik enerjisinde % 12, ham petrolde 
% 12,6, petrol rafinerilerinin iiretiminde % 18,8 
bir artış göstermiştir. 

1959 yılı vasatisi 227 olan toptan eşya fi
yatları endeksi 1965 te 293 e çıkmış ve yılda 
% 4,8 oranında yükseltme kaydetmiştir. Buna 
karşılık endeks 1987 de 322 ye yükselmiş, Ocak 
1963 ortalarından ise 333 civarında olacağı 
tahmin edilmiştir. Buradan artışın üç yıllık or
talaması % 4.5 kadar olacağı anlaşılmakta, ik
tisadi bakımdan büyük ölçüde hareketli ve ve
rimli geçmiş olan son üç yılda istikrarın lâiMy-
le k̂ T-ımdn.ffu mmahade olunmaktadır. 

Muhterem senatörler, inandırıcı rakamlara 
nazaran arz ve ifade etmek isteriz ki, iktidan-
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mızın icra bilançosu zengindir, kabarıktır, müs
pettir, manalıdır, halka ve ihtiyaçlara dönük
tür. Esasen iktidarların vazifeleri de budur. 
Yaptıklarımızla övünmüyoruz, ancak iktisadi 
kalkınmamızın hürriyet içinde gerçekleşeceğine 
ve başarının hürriyet ve adaletin hâkim olduğu 
ve demokratik bir rejim bünyesinde gerçek de
ğerini bulacağı şeklinde tecelli eden kanaat ve 
temel felsefemizde ne mertebe haklı olduğumu
zu huzur, emniyet ve iktidar içinde demokratik 
nizamın neleri yapmaya muktedir olduğunun 
delilini vermiş olması itibariyle sevindiğimizi 
ifade etmek isterim. 

Millet hizmetine girdiğimiz şu kutsal çatı al
tında beraber çalışmak imkânına kavuştuğumuz 
siyasi partilerimizin yapıcı tenkidlerinden, ye
rinde ikazlarından güc aldığımızı ifade etmenin 
zevkini yaşamak istiyoruz. Anayasamızın siyasi 
partileri demokratik rejimimizin vazgeçilmez 
unsurları olarak değerlendiren hükümlerinin si
yasi hayatımızda bütün şümulü ile inikasını gör
mek samimî arzularımıza dâhildir. Biz bu anla
yışını bu toleransın, bu tefekkürün adamlarıyız. 
Bu vatan hepimizindir, hizmet hepimize tevdi 
olunmuştur. Bu sebeple tenkide açık olduğumu
zu, Türkiye'mizin bir siyasi çekişmeler memle
keti olamıyacağmı, iktidar ve muhalefet diyalo
gunun kopmaması lüzumuna inanıyor ve bu ne
ticeyi samimiyetle bekliyoruz. Siyasi iktidarımız 
Anayasa ve kanunlar dairesinde kendi siyasi 
felsefesine uygun bir program içerisinde kurul
muş, siyasi bir teşekküldür. Türk Milletinin de
mokrasiye aşkı, hürriyet ülküsü, iktisadi saha
da hür teşebbüse değer veren totaliter rejimle
rin her çeşidine karşi cephe alan, insan hakla
rına gönülden bağlıdır. Bu tarifte asgari müş
terekler vardır. Bunda fikri mutabakat aramak 
ve bulmak mümkündür. 

Muhterem senatörler, üzerinde münakaşa ya
pılan ve bir sebeple istismarı özlenilen Doğu 
bölgesiyle alâkalı görüşlerimize kısaca yer ver
mek istiyoruz. Bilhassa İkinci Beş Yıllık Plân
da yol, su, elektrik, sağlık tesisleri, okul gibi 
alt yapı yatırımlarının öncelikle bu bölgeye 
tevcih edileceği, kamu sektörünün yurt ölçüsün-
deki imkânlarının eşit çıkması halinde gene ön
celikle bu bölgeye verileceği, özel sektörün ya
tırım yapmasını teminen teşvik edici tedbirle
rin süratle alınacağı derpiş olunmuştur. Bu. po
litikanın neticesi olarak 1963 yılında Doğuda 
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yapılan kamu yatırımları 568 milyon lira iken 
1965 te 1 638 000 Tl. na, 1968 de ise 1 733 000 a 
yükseltilmiştir. Böylece 1963 te kamu yatırım
ları % 10,8 den 1968 de % 17,4 e çıkartılmış
tır. Bu rakamlar Doğuya verilen ehemmiyetin 
açık ifadesidir. Yapılan yatırımların fiziksel de
ğerleri de son derece ciddî olduğu, köy yolları 
faaliyetinin Doğu'da tekasüf ettirildiği, bu me-
yanda bir yılda 1 400 kilometre köy yolu yapıl
dığı bir vakıadır. Van - Erciş, Van - Engil, Çağ -
Baraj ve hidro - elektrik inşaattan ikmal ve 
hizmete açılmış, Keban için 1 729 milyon lira 
tahsis olunmuştur. Özel sektörü teşvik için nor
mal ahvalde % 30 - 40 olan yatırım indirimi 22 
Doğu ilinde % 80 indirim olarak kabul edilmiş, 
işletme kredisinin faiz haddi % 2 üzerinden tes-
bit olunmuş, ödemesiz devre iki katma çıkarıl
mış, öz kaynak % 70 kredi oranı % 30 uygulan
mış, beş yıl süre ile Gelir ve Kurumlar Vergisin
den muaf tutulmuştur. 

Muhterem senatörler; bu rakamlar plân he
deflerine uygun, dengeli kalkınma içinde Doğu 
bölgemize verilen ehemmiyetin açık ve samimî 
ifadesidir. 

Muhterem senatörler; demokrasi ve rejim 
düşmanları bilinen arzularının tahakkukunu ik
tidarların başarısızlığı ümidine bağlamış görü
nüyorlar. Memleketin siyasi manzarası kadar ik-

• tisadi gidişini de kötü göstermekte hususi men
faat umdukları bir hakikattir. Bunlar irtica, 
partizanlık, pahalılık sloganlarını büyük bir me
suliyetsizlik içinde rahatça kullanmakta, hürri
yet havasından çirkin tarzda faydalanmaktadır
lar. Hürriyetlere tahammül şarttır. İstimaline 
seviniyor suiistimalinde müesseselerin alâkasız
lığını gördüğümüz müddetçe müesseselerin iti
barlarına keder gelebileceğini düşünüyor ve 
bundan dolayı üzülüyoruz. 

Demokrasi bir murakabe ve fazilet rejimidir. 
Âmme vicdanını dilsizleştiren yasakların cebrî 
sessizliği içinde ne türlü facia yaşanıldığmı be
şer tarihi ve yaşadığımız yakın tarih biliyor. 
Hürriyet ve haysiyetimizi bu nizamda koruma
ya, hür ve demokratik rejim içinde kalkınmaya 
siyasi iktidar olarak pek tabiî kararlıyız. Ana
yasamızın, aziz milletimizin bize verdiği vazife 
de budur. Demokrasiyi yaşatma ve geliştirme 

j Anayasamızın teminatı altında bulunan cümle 
I siyasi partilerimizin de vazifeleridir. Rey tale-
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binde mugalâtaya düşmemek, herkesin ve züm
renin hoşuna gitmek şekli yerine bütün vatan
daşların müşterek dert ve menfaatlerine cevap 
verecek bir üslubu aramaya ve bu itiyada gir
meye alışmalıyız. Nasıl olsa iktidara gelemiye-
ceğiz diyen ve böylece hareket eden siyasi te
şekküllerden demokrasi zarar görüyor. O kadar 
vâdedilmiş, o kadar cömert davranılmıştır ki, 
verilmiyen kalmamış, bu arada Meclisimizi ve
ren, koltuk veren, makam veren, başkasının 
tarlasını, evini veren, mümkün değil mi deme
den kendilerine aidolmıyan her şeyini dağıtan
lar görülmüştür. Bu mübalâğalıdır, zararlıdır; 
bundan kaçınmak, sakınmak lâzımdır, Zira bu 
davranış dengeyi değil, çatışmayı doğurur. 

Muhterem senatörler; Anayasamızın kurdu
ğu müesseselere hürmet ve itibar asıldır. Bu
nunla işleyişindeki aksaklıkların ve kararları
nın tenkid edilemiyeceği mânası çıkarılmamalı
dır. Siyasi iktidar üzerinde birtakım emniyet 
müesseseleri fikri mâkul ölçüler dışına çıktığı 
takdirde, siyasi iktidar salâhiyetlerini ve icra 
fonksiyonunu, dolayısiyle müessiriyetini kaybe
der. Peşin hüküm ile siyasi iktidara itimatsızlık 
Devlet anlayışı ile kabili telif değildir. Asloîan 
siyasi iktidarın vazife yapmaması, yaptırılma-
ması değil, yapması ve murakabeye tabi tutul
masıdır. Siyasi iktidar üzerinde emniyet mües
seseleri salâhiyetlerini kötüye kullanır veya 
bu salâhiyetlerini kullanmazlarsa o zaman ne 
olacak? Siyasi iktidar bundan dahi sorumlu
dur. Bunu kanuni yollardan gidilerek tashih 
gene siyasi iktidarların vazifesidir. 

Muhterem senatörler; Anayasamızın 147 nci 
maddesine göre Anayasa Mahkemesi kanunla
rın ve T. B. M. M. içtüzüklerinin Anayasaya 
uygunluğunu denetler. Bunun neticesi olarak 
da iptal kararı verebilir. Anayasamızın 64 ncü 
maddesi kanun koyma, değiştirme, kaldırma sa
lâhiyetlerini T. B. M. M. ne vermiştir. Seçim 
sistemini, Kurucu Meclisin koyduğu esaslara ir
ca etmek üzere siyasi iktidarımız tarafından çı
karılan kanunun baraj usulüne ait hükmü Ana
yasa Mahkemesi tarafından Anayasaya aykırı 
görülmüş ve bir fıkrası çıkarılmak suretiyle ka
nunun esprisi değiştirilmiştir. Bunun münaka
şasını yapmak mümkündür. Ancak Anayasa 
Mahkemesinin A. P. tarafından 1864 yılında 
447 sayılı millî bakiye sistemiyle alâkalı Seçim 

Kanununun iptali hakkında açtığı dâvayı esas 
bakımından reddederken, kabul ettiği Anayasa 
prensibinden bu defa ayrılmış olması şayanı 
dikkattir. Filhakika Anayasa Mahkemesi A. P. 
si itirazına vâki cevap ve kararında şöyle de
mektedir : «T. C. Anayasasının seçme ve seçil
me hakkı ve seçimlerde uyulması gerekli temel 
hakları belirten 55 nci maddesi en küçük bir 
tereddüde ve yanlış anlamaya yer bırakmıyan 
bir açıklık ve kesinliktedir. Bu madde seçimle
rin serbest, emniyet, gizli, tek dereceli, genel oy, 
açık sayım ve döküm esaslarına göre yapılması
nı hükme bağlamakla bu esasların dışında ka
lan bütün şartları ve nitelikleri kanun koyucu
sunun takdirine bırakmaktadır.» demiştir. Ger
çekte bu yolda olmasına rağmen, Anayasa Mah
kemesi bu defa kanun koyucusunun takdirine 
müdahale etmiş, bir siyasi partinin itirazı üze
rine, 1961 Seçim Kanununu kendi koyduğu 
prensip kararı hilâfına, Anayasaya aykırı bul
muştur. Bu mübalâğadır, bu tezattır. Henüz 
ananeleri teşekkül etmemiş bulunan Anayasa 
müesseselerinin itibarlarını sarsar. Siyasi ikti
dar olarak üzüldüğümüz nokta, vatandaş nez-
dinde bir mânaya gelen tereddüt ve endişeler
dir. 

Üzerinde durmaya mecbur olduğumuz bir 
husus da, bu müesseselerin kararlarını ilmî bir 
hüviyet içinde tenkid etmeyi dahi müesseselere 
karşı hürmetsizlik şeklinde takdimde İsrar eden 
çevreler, gene bir Anayasa müessesesi olan yü
rütme organına her gün haksız ve insafsız te
cavüzde bulunulurken susmayı ve hattâ alkış 
tutmayı tercih eder görünmeleridir. Anayasa 
müesseseleriyle birlikte yasama, yürütme ve 
yargı organları bir birlerini ikmal eden birer 
parçadır. İstisnasız hepisini itibarda tutmak, 
korumak şarttır. 

Muhterem senatörler özerk kuruluşlar üze
rinde kısaca durmakta fayda mütalâa ediyo
ruz. Muhtar müesseseler teşriî, icra ve kaza 
kuvvetlerinin dışında 4 ncü bir kuvvet değil
dir. Anayasamızın kuvvet olarak mütalâa ve 
bünyesinde bu mânasiyle yer vermediği mües
seselerim, kuvvetler muvazenesizdeki yerini 
besbit zarureti vardır, özerk müesseseler icra 
vazifesi içinde Hükümetin mesuliyeili altında, 
idarenin birer bölümüdür, istisnai olarak ta
nınmış muhtariyetin Anayasada ve kanunlarda 
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sarahaten belirtilmiş maksat ve şümulü dışında 
kalan hususlarda siyasi iktidarın umumi me
suliyet sahası içindedir. Aksi, Anayasa dışı 
bir iddia olur, itibar ve alâka görmem. Teşrii 
selâhiyeti haiz T. B. M. M. ve kasa salahiyetini 
haiz müstakil mahkemeler doğrudan doğruya 
milletten gelen umumi ve tabiî bir salâhiyet 
taşıdıkları halde, kanunların tatbikiyle va
zifeli Hükümet, icra organı, kaynağını ka
nundan almadığı tasarrufta bulunamaz, icra, 
ilkel ve genel bir salahiyeti değil, kanunları 
tatbik mükellefiyetini tazammum eder. Bu iti-
fbarla yasama ve yargıdan farklı olan yürüt
me görevi şeklinde tarif ve ifade olunur. Hü
kümet Parlâmentosuna kar§ı mesuliyet taşır
ken, özerk idarelerin de bağımsız olmadıkla
rını, icra vazifesine ait mesuliyet çerçevesi 
içinde yer aldığını kabul, bir emri zaruridir. 

Radyo ve üniversite muhtariyetinin esbabı 
mucibesi de gayet basittir, üniversitelerimizin 
ilmî ve fikrî sahada tam bir hürriyet içinde 
vazifelerini yapmaları arzu ve hattâ özlenmiş, 
üniversitelerimizin haklarını sarahatle koru
malarını teminen Özellikleri Anayasa hükmüne 
bağlanmıştır. Hangi idarede olursa olsun, rad
yonun taraflı neşriyatına mâni olmakta âmme 
menfaati mütalâa edilmiş ve radyonun taraf
sızlığını teminen muhtariyeti ve tarafsızlığı 
Anayasa teminatı altına alınmıştır çeşitli ül
kelerde bu gayeye varmak için kabul edilen 
esaslar çok farklı veya sık sık değiştiği dik
kate alınmış ve teferruatlı bir madde şevkinin 
mahzurlu olacağı düşünülerek radyonun âmme 
hükmî şahsiyeti haline getirilmesi ve bu hük
mî şahsiyete vazifesinin icabettirdiği salâhiyet
lerin tanınması kâfi görülmüştür. Bu esbabı 
mucibe TUT müessesesinin muhtariyetini, yü
rütme görevi dışında hiçbir müesseseye tanın
masına imkân olmıyan bir bağımsızlık gibi 
mâna çıkarmak son derece zordur ve hatalıdır. 

Türkiye Radyo Televizyon Kurumunun ne 
Hükümete, ne de T. B. M. M. ne karsı sorum
luluğu olmıyan ve icranın murakabesi dışında 
kalan bağımsız müessese olarak mütalâasına 
imkân yoktur. Müessesenin vazife ifa ederken 
dikkat edeceği husus, tarafsız olmaktır. Muh
tariyet bu tarafsızlığı temin eden, güven ge
tiren bir vasıtadır. Hiçbir zaman muhtariyet, 
bir gaye olmadığı gibi tek taraflı neşriyat yap

manın mesuliyetsizliği de ifade edecek bir mâ
na taşımaz. Siyasi iktidarımız Anayasamızdan 
ve aziz milletimizden aldığı telkinin tabiî ica
bı olarak TET yi bu vuzuha getirmenin karan 
içindedir, 

Yüksek Senatoyu grupum adına tekrar 
hürmetle selâmlar. Teşekkür ederim. (Alkış
lar). 

BAŞKAN — Sayın Kapanlı teşekkür ede
rim. 

Grupları adına sayın üyeler konuşmalarını 
bitirdiler. 

Şahısları adına söz alan sayın üyeleri oku
yorum. Sayın Salim Hazerdağh, Sayın Kâmü 
Karavelioğlu, Sayın Ragıp Üner. 

Sayın Salim Hazerdağh, buyurunuz efen
dim. 

SALİM HAZERDAĞLI (Elâzığ) — Sayın 
Başkan, Yüce Senatonun sayın üyeleri; Baş
bakanlık Bütçesini görüşüyoruz, elbette Baş
bakanlık makamını işgal eden zat hakkında 
düşüncelerimizi söylemeye mecburuz. 

Geçen 1968 bütçesi Senatoda kabul edildik
ten sonra Sayın Başbakan Süleyman Demirel, 
söz almıştı. Bütçeler Mecliste kabul edilince, 
Hükümetin ya da Başbakanın söz alması ve 
meclislere teşekkür etmesi Parlâmento gelene
ğidir. Biz kısa bir teşekkür konuşması yapma
sını beklerken, Başbakan uzun konuşması ile 
politika yaptı, hattâ polemiğe kaçtı. Ve bu 
arada.. 

ERDOĞAN ADALI (İstanbul) — Başba
kan politika yapmadı. 

SALİM HAZERDAĞLI (Devamla) — Oku
yacağım, müsaade buyurun. Sabırlı ol, sabırlı 
ol. 

Bu arada mensubu bulunduğum C. H. P. ye 
en ağır sözleri söyledi. Zamanın Divan Baş-
kanvekili, çok çırpınmalarımıza rağmen, ce
vap vermedi, hak vermedi, ancak o gün bu
gün söz almak imkânı bulabildiğim için ce
vap vermek hakkını da muhafaza ediyorum. 

ÖMER UCUZ AL (Eskişehir) — Bir sene 
sonra devap verme usulü var mı? 

SALİM HAZERDAĞLI (Devamla) — Vardır. 
FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Sayın 

! Başkan, sükûneti muhafaza etmezseniz, ben de 
müdahale edeceğim. (A, P. şıralarından gürül-

ı tıiiSr). 
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BAŞKAN — Sayın senatörler, bu müessese
yi müsaade ederseniz tenkidle idare etmiyelim. 
Şüphesiz ki, sırası geldiğinde müdahale edile
cektir. Sayın arkadaşımız sükûnet içinde, hür
riyet içinde konuşacaktır, merak buyurmayın 
efendim. 

Buyurunuz efendim. 

SALİM HAZERDAĞLI (Devamla) — Baş
bakan, teşekkür konuşmasını yaparken politi
ka yapalhilir, konuşmasını kısıtlamaya da hak
kımız yoktur. Ama, bütçeyi vesile ederek 
C. H. P. ne karşı söylediği sözleri eleştirmek 
hakkımızdır. Gerçi bu sözler geçmişte çok söy
lenmiş, çok konuşulmuş sözlerdir. Ama, Sayın 
Başbakan her halde takibetmemiş olacaklar ki, 
30 sene sonra bir Atatürk konusunu ortaya ge
tirdiler. G-etirmeseler iyi olurdu ama, günah 
bizim değil. Derim ki, Başbakan bütçeyi vesi
le ederek C. H. P. ne en ağır sözleri sarfetti. 
Bakınız okuyacağım. Şu zabıtlardan okuyorum: 
«Devletin Merkez Bankası, Devletin itibardı-
dır.» diyor. Oradan atlıyor, «ortanın solu ve 
düzen değişikliği, buna dokunmadan geçersem 
hiç memnun olmazsınız» Âdeta hafife alır gibi. 
Devam ediyor; «Şimdi bu ortanın solu müna
kaşasını yapmadan, evvelâ bu münakaşayı bi
tirmekte fayda görüyorum. Siyasi görevine 
Atatürk'le başlıyan C. H. P. si, bu konuya böy
le girmeye mecbur değilim, çıkın Büyük Ata
türk'ün kanadının altından. 

ERDOĞAN ADALI (istanbul) — Doğru, 
yaşadık, yaşadık. 

SALİM HAZERDAĞLI (Devamla) — Doğ
ru mu yanlış mı dinlersen öğrenirsin. 

Ne diyor, «temsil ettiğiniz rey nıisbetinin dı
şında kalanlar Atatürk'e sahip değil, bu mâna 
çıkıyor» diyorlar. Sanki Atatürk bu memle
kette rey verirken varmış. Arkadaşlar, 1950 
den bu yana, demokratik hayata girdiğimizden 
bu yana Büyük Atatürk'ü, O. H. P. sinin al
dığı oyları Büyük Atatürk'e izafe eden hiçbir 
C. H. P. li olmamıştır. Atatürk reyle ölçül-
miyecek kadar büyüktür, Başbakanın sözlsri 
onun için burada polemiktir. 

Devam ediyor, «çılan Atatürk'ün gölgesin
den. koltuğundan, kendi başınıza yaşayın». 

OSMAN SALİHOĞLU (Sakarya) — Sis de, 
çıkın Atatürk'ün gölgesinden. 
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münden 30 yıl sonra arkadaşlar çok hassas 
mevzu bu. 30 yıl sonra Atatürk münakaşası aç
mak Atatürk'e gölge düşürür. Ama bu müna
kaşaya Başbakan sebebolmuştur. Atatürk'ü rey
le ölçmeye kalkmıştır. Atatürk gibi büyük adam 
reyle ölçülemiyecek kadar büyük olduğu için 
ve bu hususta netice almak için bu konuşmayı 
yapıyorum. 

NAHİT ALTAN (Çanakkale) — Başba
kanlık Bütçesi ile ne alâkası var? 

BAŞKAN — Saym senatörler, buna cevap 
verilecektir, serahaten cevap verilse, zabıtlara 
geçse daiha iyi olmaz mı? 

Buyurunuz efendim. 

SALİM HAZERDAĞLI (Devamla) — 
«Atatürk'e sahipsiniz, temsil ettiğiniz rey nis-
betinin dışında kalanlar. Atatürk'e sahip de
ğil, bundan bu mâna çıkıyor» zabıttan okuyo
rum. Bir Başbakan bunları söylüyor. (A. P. sı
ralarından «ortanın soluna da mı» sesleri). 

Şimdi ortanın soluna giremedi, girseydi. 

BAŞKAN — Saym Hazerdağlı, 15 dakika 
müddetle mukayyetsiniz, esvap verirdeniz, za
manınızı kaybedersiniz. Kendi mevzunuzda ko
nuşun. 

SALİM HAZERDAĞLI (Devamla) — Şim
di Başbakan diyecektir ki, aldığınız reyler Ata
türk'e izafe edilsin, Atatürk'e gölge düşsün. 
Ben bu açıdan işi ele aldım. Hayır, muhterem 
arkadaşlar, Başbakanın dilinin altında başka 
bir şey var. (A. P. sıralarından «ne var» ses
leri) Söyliyeceğim, onu da söyliyeceğim. Eğer 
reyle, Atatürk'ü aldığınız reylerle konuşursak, 
bu reylerin hepsi her zaman Adalet Partisin
de olmıyacak ya, bir zaman C. H. P. nin belM 
olacaktır, başka bir partinin olacaktır. Atatürk 
reyler arasında mekik mi dokuyacaktır? (Ada
let Partisi sıralarından «Allah korusun» sesle
ri) Evet, evet 1950 den evvel de öyle diyor
dunuz, 1950 den sonra da öyle diyordunuz. Şim
di Başbakanın sözü, ortanın soluna getirerek 
Atatürk konusuna girmek istemiş olması, Baş
bakanın maksadının başka olduğunu gösteri
yor. Fakat, Başbakan hemen dönüyor. Ortanın 
solu ile başlamış bu sözleri bir irtibat kurma
dan şimdi ortanın solu münakaşaisını yapma-

| dan... 
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ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Devamlı 
itham ediyor Sayın Başkan. Atatürk'te ne alâ
kası var bunun? 

SALİM HAZERDAĞLI (Devamla) — Ha
yır hayır, şu münakaşayı, bütçede okumuş be
yefendi bunu, Başvekilin konuşması bu... 

BAŞKAN — Buyurun Beyefendi, bana hi-
tabediyorlar, zatıâlinize değil. Buyurunuz ko
nuşunuz. 

SALİM HAZERDAĞLI (Devamla) — Ben 
bütçeden okuyorum bunları. 

Şimdi ortanın solu münakaşasını yapmayı, 
«(münakaşayı bitirmede fayda görüyorum» di
yor ve bir daha ortanın solu münakaşasını 
yapmıyor. O halde Başbakan ortanın solu mü
nakaşasını ne zaman yaparsa bizler sözlerini 
mahfuz tutuyoruz. 

Devamla, ne diyor Başbakan; «Siyasî göre
vine Atatürk'le başlıyan C. H. P. si, bu konu
ya böyle girmeye mecbur değilim...» düşük bir 
cümle, «çıkın Büyük Atatürk'ün koltuğunun 
altından.» Aynen okuyorum bunları. «O za
man başka parti yoktu ki, Atatürk si^in hami
niz, siz Atatürk'ün sahibi olasınız» Şimdi so
ruyoruz kendisine, ne demek istiyor Başba
kan? Bu kısa zamanda ortanın solu münakaşa
sını yapmaya imkân yok. Ortanın solunu Başa-
bakan anlamıyorsa ve sizler anlamıyorsanız; ar
kadaşlar bunun ne Başbakanın söylemesi olur, 
ne Sayın Başbakanın yerine konuşacak adam 
olur. Eğer Türkiye'deki bilim adamlarına inan
mıyorsanız yabancı memleketlerden getirin. 
(Adalet Parti sıralarından «var mı» sesi..) Ar
kanızda oturuyor. Yabancı memleketlerden ge
tirin. ilim adamları getirin. Eğer Atatürk'le 
ortanın solunun irtibatını kurmak istemişse 
Başvekil, getirin Türkiye'deki bilim adamları
nı, itimadınız yoksa; Atatürk, devleti sağda 
ma, ortada mı, ortanın solunda mı kurmuştur, 
bunu öğrenin. Eğer Türkiye'deki bilim adam
larına inanıyorsanız, uzağa gitmeye lüzum yok. 
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Sayın Turhan Kapanlı da orada.. Türk Devleti, 
bir devlet sosyalizmidir dedi, sorun kendisine. 
(Adalet Parti sıralarından «yapma yahu se
si»..) 

Muhterem arkadaşlarım, Atatürk O. H. P. 
ni kurmuş, mübarek elleri ile altı oku da çiz
miş. Ne demiş, cumhuriyetçiyim demiş, inkı
lâpçıyım demiş, devrimciyim demiş, devletçi
yim demiş, ve bu ilkelerin topuna da O. H. P. 
demiş. (Adalet Partisi sıralarından «Milliyetçi
lik» sesi.,) 

Dahası var onları saymıyorum. Orada ta
kıldığınız noktaları anlatacağım. Milliyetçi
yim de demiş. Atatürk bu ilkelerin etiketini, 
altı oku yakasına takmış. Şimdi, Atatürk'ün 
fotoğrafının üzerindeki altı oku çıkarıp sile
cek miyiz? Yoksa biz mi yakamazdaki altı oku 
çıkaracağız, sizin taktığınız gibi başka bir şey 
takacağız? Yoksa. 

BAŞKAN — üç dakikanız var efendim. 
SALİM HAZERDAĞLI (Devamla) — Biz 

Atatürk'e sımsıkı sarılıyız, siz bizi Atatürk'ten 
ayıramazsınız. Biz Atatürk'ün izindeyiz, eser
lerinin bekçisiyiz. Atatürk, devrimciyim diyor, 
biz böyle iken, ya siz, Sayın Başbakan nerede
siniz? Atatürk devrimciyim diyor, siz muhafa
zakârım diyorsunuz. Atatürk, devletçiyim di
yor, siz liberalizmi programınıza almışsınız. 
Bu iki ilke bir defa yazılı. Bir de gelelim bu 
memlekette her gün 27 sene ne yaptınız diyor
sunuz? (Adalet Parti sıralarından 30 sene se
si..) 30 sene de diyorsunuz. Bu 27 senesinin 
15 senesinin Atatürk idaresine aidolduğunu da 
biliyorsunuz. Her gün bu memlekette Atatürk 
idaresine sataşmalar yapılıyor ve buna da su
suyorsunuz, sizin tarafınızdan tekrar ediliyor 
bunlar. Başbakan diyor ki, bu memlekete Ata
türk'ten çok hizmet etmiş adam düşünülemez. 
Geçen yıl Millet Meclisi bütçesinde konuşur
ken, 1950 seçimleri 27 senelik idareye yeter de
mektir, dedi. Görülüyor ki, Başbakan Demirel, 
Atatürk ilkelerine bağlı değildir. 

ÖMER UCUZ AL (Eskişehir) — Sayın Baş-' 
kan, konuşmanın çok hududunu aştı. 

SALİM HAZERDAĞLI (Devamla) — Ger
çek Atatürkçülük, onun ilkelerinin hepsine 
sımsıkı bağlı olmakla olur. Lâfta Atatürkçü
lük olmaz. 

BAŞKAN — Sayın Hazerdağlı 1,5 dakika
nız vardır. 

BAŞKAN — Sayın Hazerdağlı, suali sordu
nuz cevaplayacaklar onu. Beyhude zamanınızı 
kaybetmeyin. 

SALİM HAZERDAĞLI (Devamla) — Bul
mak istiyorlarsa uzağa gitmeye lüzum yok. Sa
yın hocam Hüseyin Avni Göktürk burada. 1937 
tarihinde Ankara Hukuk Fakültesinde, iller 
Bankasına bakan odada, Sayın Şeref Kayalar, 
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SALİM HAZERDAĞLI (Devamla) — Biz 
öyle ise, böylesine Atatürk'e bağlıyız. Ata
türk'e sarılıyor da ne yapıyoruz? Atatürk'ü 
istismar mı ediyoruz? Yoksa, Atatürk'ün hey
kellerini mi kaldırıyoruz. Atatürk ilkelerine 
tamamiyle bağlı olmakla, Atatürk'e yakın 
oluruz. Atatürk ilkelerini kabul etmemekle 
Atatürk'e uzak kalırsınız. Benim Türkiye Dev
letinin, Hükümet Başkanının Atatürk'ün karşı
sında olduğunu söylemeye dilim varmaz. Bu 
Atatürk'e gölge düşürür. Fakat Sayın Başba
kan, gerçek şudur ki; bir mühendislik tahsili 
yaptıktan ve Su İşleri Genel Müdürlüğünden 
geldikten sonra sosyal konular karşısına çıktı
ğı zaman Atatürk'ü Sayın Demirel karşısında 
bulmuştur. 

BAŞKAN — Sayın Hazerdağlı bir dakika
nız var. 

SALİM HAZERDAĞLI (Devamla) — Biti
yor efendim. O zaman Sayın Başbakanın için
de bir sızı hâsıl olmuştur. Ve şu cümleler şun
ları itiraf ediyor. Bizi Atatürksüz bırakmaya 
hakkınız yok, Başvekil, 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Sayın Baş
kan, devamlı ithamda bulunuyor. 

SALİM HAZERDAĞLI (Devamla) — Bu 
bir iç acısıdır. Atatürk'e yakın olamamanın 
ıstırabıdır bu, itirafıdır bu. 

BAŞKAN — Sayın Hazerdağlı yarım daki
kanız var. 

SALİM HAZERDAĞLI (Devamla) — Biti
yor, beyefendi. Ne yapalım ki, tarih bizi Ata
türk'e bağlamış. Hukuk bizi bağlamış, Atatürk 
mirasını evlât gibi C. H. P. ne bağlamış. Ne 
yapalım ki, 1950 sonrası... 

BAŞKAN — Sayın Hazerdağlı, bu ana ka
dar hiç müdahale etmedim. Ama, siz kestire
cek hale getirdiniz. Atatürk'ü inhisar altına 
almamak faziletini gösterelim. Türk Milletine 
mal edelim. O zaman her şeyi halletmiş olu
ruz. Yarım dakikanız var buyurun bağlayınız. 

SALİM HAZERDAĞLI (Devamla) — Sa
yın Başkanım, mütemadiyen müdahalelere bir 
oevap vermiş olsaydınız, o zaman ben bu şe
kildeki konuşmaya gitmezdim. Ama mütema
diyen müdahaleler oldu. Onlara müdahale bu-
yurmadınız. 

BAŞKAN — Ben de müteessirim. Müda
halede bulundum, fakat arkadaşlarım bana 
yardımcı olmadılar maatteessüf. 

SALİM HAZERDAĞLI (Devamla) — Biz 
Atatürk'e sımsıkı bağlıyız, bugün Türkiye'de 
komünizmle mücadele dernekleri namı altında 
her gün hilafetçilik vaızları verilmektedir. Bir 
Necip Fasıl Kısakürek bu memlekette Cumhu
riyetin sahte paşaları Namık Kemallerden, Zi
ya Paşalardan başlıyarak her gün nutuklar, 
vaizler vermektedir. Sayın Demirel bunlar 
hakkında hangi tutumda bulunmuştur?. (Ada
let Parti sıralarından «fikir hürriyeti var se
si»..) TEibiî fikir hürriyeti var. 

BAŞKAN — Vaktimiz az, bitmiştir. Bağla
yın efendim. 

SALİM HAZERDAĞLI (Devamla) Bağlı
yorum efendim. Sayın Demirel, Hükümet var 
demiyor da, savcılar var, kanunlar var diyor. 
Bir de bir Hükümet olduğunu düşünmüyorlar 
her halde. 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Anayasa 
öyle diyor. 

SALİM HAZERDAĞLI (Devamla) — Hü
kümet de var efendim. 

BAŞKAN — Bu müdahaleleri hangi hak 
ve hukuka istinaden yapıyorsunuz? Sayın ar
kadaşlarım, seyın senatörler, istirham ederim. 
Bu işi hafife almıyalım rica ederim. Sayın se
natörler, yok öyle bir şey. 

ERDOĞAN ADALI (İstanbul) — Hatip 
tahrik ediyor. 

BAŞKAN — Hatip tahrik ediyorsa söz is
tersiniz cevap verirsiniz. Sayın Hazerdağlı lüt
fen bağlayınız. 

SALİM HAZERDAĞLI (Devamla) — Sa
yın Başbakan, Atatürk'e saydığım sebeplerle 
uzak kalmanın acısı ile bu şekilde konuşmuş
tur. Bu acıyı ömrünün sonuna kadar çekecek
tir. Tarih bu Başbakanı Atatürk'e uzak kalmış 
Başbakanlardan biri olarak kaydedecektir. 

Saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Buna cevap verecekleri için 

sözünüzü tashih ettirmiyorum. Yoksa bu sözü
nüzü bu kürsünün mehabeti ile hemahenk bul
madığımı ifade etmek isterim. 

Sayın Karavelioğlu? Yok. Sayın Ragıp 
Üner. 

E AĞIP ÜHEE (Cuhurbaşkanmca S. Ü.) 
— Sayın Başkan, sayın arkadaşlarım, Başbakan
lığa bağlı Atom Enerjisi Komisyonu 1969 malî 
yılı bütçesi doiayısiyle mâruzâtta bulunmak is
tiyorum. 
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Türkiye, tarihi, coğrafyası ve bağlı bulundu
ğu paktlar bakımından dünya haritasında fev 
kalMe önemli, stratejik bir mevkidedir. Bu ss 
bepten de askerî yönlen çok güçlü bir Devlet 
olmak zorunluluğundadır. 

Dünyanın bütün ülkelerinde, Orta - Doğu ve 
Balkanlardaki komşularımızdaki gelişmeler kar
sısında kayıtsız kalmamız mümkün değildir. Son 
yıllarda israil, Yugoslavya, Mısır, Yunanistan 
Bulgaristan ve diğer komşularımızda atom ener
jisinin gerek millî ve gerekse iktisadi amaçlarla 
kullanılması yolunda yoğun çalışmalar vardır. 
Bulunduğumuz bölgede dengeyi aleyhimize bo
zacak olan gelişmeler karşısında uyanık olmaya 
mecburum. 

Bilhassa, komşumuz ve NATO içinde mütte
fikimiz bulunan Yunanistan'ın atom santralleri 
kurmak için sarf ettiği çaba ve çırpınmaları 3 
yıldan beri İngiltere ve Amerika Hükümetleri 
nez dinde sarf ettiği sonsuz gayretleri görmemez-
liğe gelmeye imkân yoktur. 

Çok değerli bir hocamızın söylediği gibi; atom 
bombası yapmak artık bir sır olmaktan çıkmış 
bulunmaktadır. Her ülke nükleer enerji alanın
da yetişmiş 500 kadar uzmana sahibolduğu za
man, 5 milyar dolar mertebesinde bir yatırımı 
göze aldığı takdirde zamanla bu hedefe ulaşabi
lin 

Atom bombası yapmanın iki yolu vardır. 
1. Birinci yol; izotop ayırma tesisleri kura

rak Uranyum 235 elde etmek. 
2. ikinci yol; natürel Uranyumdan nükleer 

reaktörler kurmak ve bunları senelerce işleterek 
(Plutonium) elde etmektir. 

Bir reaktörden bir senede 8,5 kilo kadar (saf 
plutonium 239) elde edilir. Bundan da 20 kilo-
tonluk bir harb başlığı yapılabilir. 1945 te Hi
roşima'ya atılan bomba bu kudrette idi. Şehirde 
bir tek canlı kalmadı. Aynı yıl Nagazaki'ye atı
lan bomba 300 metre yukarıda patlasaydı orası 
da dümdüz olurdu. Bomba yerde patladığı için 
40 bin kişi öldü. 

Nükleer silâhlar alanında en büyük başarı 
Hidrojen bombasının yapılması ile elde edilmiş
tir. Atom bombalarının gücü sınırlı olduğu hal
de, Hidrojen bombalarının kudret sınırı yok
tur. 

Nükleer enerji yalnız harbci gayeler için de
ğil, insanların mutluluğu için de kullanılır. Ta

babet sahasında atom enerjisinin nihayetsiz kul-
'.anılıs yari vardır. Birçok milletler tren, vapur 
e sair nakil vasıtalarını atomla işletiyorlar. 
Jlektrik enerjisi temini için nükleer enerjiden is
tifade edilmektedir. En büyük kanalları açmak, 
lağlan, tepeleri ortadan kaldırmak inin atomdan 
istifade ediyorlar. 

Balık, et, sebze, meyva ve hububat ile sair 
gıda maddelerinin konserve yapılması ve sterili-
zasyonunda atom şuaları kullanılmaktadır. 

Muhterem arkadaşlarım, 2000 yılında dün
ya nüfusu 6 milyara, TürMye nüfusu 70 milyo
na çıkacaktır. Dünyanın enerji ihtiyacı ise (17 
milyar ton) kömüre yükselecektir. Oysaki dün
ya enerji kaynaklan o güne kadar tükenecektir. 
2000 yılında dünya enerji ihtiyacının % 60 mı 
nükleer enerjiden, % 30 fosil yakıtlardan, % 10 
hidrolik ve güneş enerjisinden temin edecektir. 
O halde konu hangi açıdan ele alınırsa alınsın, 
eninde, sonunda Türkiye atom enerjisinden isti
fade etmeye ve atom santralleri kurmaya mec
burdur. 

Bizde 1956 yılında, Başbakanlığa bağlı ola
rak, (Atom Enerjisi Komisyonu Teşkilâtı) adı 
ile kurulmuş bir örgüt var. Geçen yıl bütçesi 27 
milyon iken bu yıl bütçesi 24 milyona indiril
miş. Bütçe konuşmaları esnasında görüyoruz. 
Bütçelerinden cüzi bir miktar ödenek kesilen 
daireler nasıl koşup geliyorlar ve gece gündüz 
kulislerde bunların yerine konulması için ne 
büyük gayret sarf ediyorlar, Atom Enerjisi Teş
kilâtı ise halinden memnun görünüyor. 

Muhterem arkadaşlarım, nükleer enerji sa
hasında ilk yapılacak iş bu konuda adam yetiş
tirmektir. 2 sene evvel Karma Bütçe Komisyo
nunda Millî Eğitim Bakanlığı bütçesi konuşulur
ken verdiğimiz bir önerge ile bu Bakanlığa ayrıl
mış burslardan 50 sinin Atom Enerjisi Komisyo
nuna verilmesini teklif etmiştik ve kabul edil
mişti. O günden bugüne kaç Türk çocuğu atom 
enerjisi tahsili için Avrupa ve Amerika'ya gön
derilmiştir? 

ikinci Beş Yıllık Plâmn müzakeresi yapılır
ken - nükleer enerjiden istifade edilmesi konu
sunda bir önerge vermiştim. Kabul edilmişti. 
Devlet Plânlama Teşkilâtının atom enerjisi ko
nusundaki çalışmalarım ve tutumunu bilmek is
terim. 

Bundan başka; dünya üniversitelerinde 
atom sahasında yeti:::?iş büyük Türk bilginleri 
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var. Bunların yurda çağrılması ve onlardan isti- '? 
fa de sağlanması düşünülüyor mu? 

Sonuç olarak, Hükümetten rica ediyorum. İs
tanbul, Ankara, izmir üniversitelerinde atom ko
nusunda çalışan hocalarımızın da fikri budur. 
Nükleer enerji, Türkiye için en hayati önem ta
şıyan bir konudur. Bu, milletimizin bekası, mem-
leketimizin geleceğini yakından ilgilendiren bir j 
konudur. 

Çok değerli ve enerjik muhterem Başbakanı- s 
mızdan nükleer enerji konusuna parmak basma- , 
larını rica ediyorum. Hepinizi saygılarımla se- [ 
lamlarım. (Alkışlar). i 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Üner. 
Başbakanlık Bütçesi üzerinde gruplar adına ko
nuşulmuş, şahıslar adına konuşmalar yapılmış 
ve müzakereler bitmiştir. Yapılan tenkidlere 
şimdi cevap arz edilecektir, Sayın Devlet Ba
kanı öztürk, buyurunuz efendim. I 

DEVLET BAKANI SEYFÎ ÖZTÜRK (Es- | 
kişehir Milletvekili) — Sayın Başkan, değerli ! 

senatörler; maruzatıma başlarken Yüce Sena- i 
toyu Hükümetim ve şahsım adına selâmlamak- | 
tan bahtiyarlık duyduğumuzu ifade etmek iste- j 
rim. I 

Başbakanlıkla, Başbakanlığa bağlı daire vs I 
kuruluşların faaliyetleri hakkında çeşitli tr?n- ! 
kidler ileri sürülmüştür. Sebep ve saiki, hr- i 
def ve maksadı ne olursa olsun, bütün bu ten- i 
kidlerden en geniş surette istifade etmenin | 
dikkati ve takibi içindeyiz. Tenkidi iktidar
lara yöneltilmiş lütuf kâr bir alâka telâkki edi
yoruz, iktidarların başarı şansını artıran en 
kıymetli ve en kuvvetli bir vasıta olarak mü
talâa ediyoruz. Gerek Parlâmento kürsüsün
de ve gerekse efkârı umumiyede icraatımızın 
her noktasının geniş surette tahlil ve müna
kaşaya tutulmasından da ancak memnuniyet 
duyuyoruz. Bu, demokratik rejime olan inan
cımızın bir tezahürü olduğu kadar, büyük 
milletimizden ve onu temsilen Yüce Meclis
lerden almış olduğumuz itimatla icra vazife
sini gören Hükümetinizin icraatının her cep
hesinde açık, aydınlık ve berrak olduğuna 
dair inancının da bir ifadesidir. Bu itibarla, 
muhterem arkadaşlarıma teşekkürlerimi sana
rak, ileri sürülen hususlara cevap arzına çalışa
cağım. 

Muhterem arkadaşlarım; Cumhuriyet Halk 
Partisi Grapu adına konuşan Sayın Mehmet S 

o/ 

Hazer ispatlanmış gerçekler muvacehesinde ik
tidarın tutumunun tamamen başarısız olduğu
nu ifade etti. Tabiatıyla bu bir noktainazar
dır. Hürmetle karşılamak lâzım. Ancak, bu 
bir iddia okluğuna göre, her iddianın mesnedi 
olması lâzım, dayandığı d sililerin de.müddoi ta
rafından irae edilmesi lâzım. Böyle bir delil 
ortaya, koymadılar; nerede; kimin tarafın
dan, ne suretle ispatlandığı malûm olmıyan, 
sadece şahsi bir mütalâa olarak beyan edilen 
bir husus olarak, ispatlanmış gerçekler muva
cehesinde iktidarın tutumu başarısızdır hük
müne varmış oluyorlar. Muhterem arkadaş
larım, Cumhuriyet Halk Partisi Grupu adına 
bütçenin tümü üzerinde konuşan Sayın Hıfzı 
Oğuz Bekata da konuşmasında aynı noktaya 
temas etmişti. Ve öteden beri üzerinde dur
duğumuz bir kriter, nihayet ilk defa Cumhu
riyet Halk Partisi Grupunun sözcüsü tarafın
dan kabul edilerek, tenkidlerins esas kılındı. 
O da şudur : Hükümetlerin muvaffakiyeti, âde
mi muvaffakiyeti neyle ölçülecektir? Meselâ 
sosyalist düşüncelere sahibolan bir hatibin ka
fasının içerisindeki sosyalist, fikir ölçüle
riyle, tamamen bunun karşıcında olan Adalet 
Partisi Hükümetinin icraatını mukayese etmek 
mümkün mü? Asla -değil, ö halde hûkürrıesi
lerin başarısı seçim beyannameleri, o beyan
nameye istinadeden Hükümet programları ve 
vadettikleri hususlar, nihayet plânlı devrede 
plân tatbikatı ve neticeleri bir hükme var
mak için objektif kriterlerdir, bunlar üzerine 
hüküm bina etmek gerekir. Bendeniz, böyle 
bir mukayese içerisinde kısaca Adalet Partisi 
İktidarının üç yıllık icraatını kesin, riyazi; 
üzerinde kimsenin münakaşa edemiyeceği de
lillere dayandırarak muvaffak mı oldu, gayri-
muvaffak mıdır noktasını cevaplandırmaya 
çalıcağım. 

Muhterem arkadaşlarım, gc-esn üç senelik 
iktidar devremizde plân hedefi olarak alınmış 
olan % 7 kalkınma hızının "üstünde % 7,6 gibi 
bir hız sağlanmış, ekonomide bu gelişme olmuş
tur. 

Bu noktada, zannediyorum, hiçbir arkadaşı 
mızın itirazı yok. Besmî belgeler böyledir. Bi
rinci Beş Yıllık Plânın ilk yılı olan 1953 
senesi 12 milyar 600 milyon liradan ibaret olan 
konsolide Devlet bütçesi, 1989 senesinde 26 mil
yar 700 milyona çıkarılmıştır. Tam iki misli, 
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iki mislinden de fazla, üç yılda 12 milyar 600 
milyon liradan almışsınız, 26 milyar 700 mil
yon liraya çıkarmışsınız. Bunun üzerinde 
saatlerce konuşabiliriz. Bu hal Adalet Partisi
nin başarısının en açık delili olarak mütalâa 
olunmalıdır. 1966 bütçesi 280 milyon açıkla, 
1967 bütçesi denk kapatılmıştır. 1968 bütçesi
nin de denk kapatılmasına çalışılmaktadır. 
Plânın birinci yılı olan 1963 senesinde yatı
rımlar, cari fiyatlarla 12 milyar 700 milyon 
liradan ibaret iken, 1969 senesinde yatırımlar 
yekûn olarak 24 milyar 700 milyon liraya çı
karılmıştır; iki misü. 1963 senesi ihracatımız 
368 milyon dolar iken, 1968 senesinde 510 
milyon dolara çıkmış bulunmaktadır. Keza it
halâtımız 1968 senesinde 780 milyon dolardır, 
1963 senesinde de 687 milyon dolardır. 1969 
senesi ise, plân 575 milyon dolarlık ihracatı ön
gördüğü halde, bu hedefin aşılarak 600 mil
yon dolar seviyesinde ihracat yapılması için 
gerekli radikal tedbirler alınmış bulunmakta
dır. 1968 senesinde plân hedeflerine yakın it 
halat ve ihracat yapılmıştır. İktidarda bulun
duğumuz üç sene zarfında, yatırımlar yüksek 
oranlarca gerçekleştirilmiş, memlekette fabrika
larımız hammeddesiz kalmamış, hiçbir malda 
karaborsa teşekkül etmemiştir. Anamalların 
istihsal rakamları büyük nisbetler içerisinde ge
lişmiştir. 1969 senesinde 147 milyon dolar prog
ram kredisi ve 181 milyon dolar da proje kre
disi ihtiyacımız vardır. Bugünden program 
kredisinin 105 milyon, proje kredisinin de 150 
milyonu karşılanmış durumdadır. Mütebaki ih
tiyacımızın da karşılanacağı ümidi mevcuttur. 
Bu itibarla 1969 yılında plânın öngördüğü itha
lât ve ihracat yapılacak, fabrikalarımız hammad-
desiz kalmıyacak, hemen hemen hiçbir malın 
yokluğu şikâyeti ile karşılaşılmıyacaktır. 
1969 yılında da iktisadi istikrarın muhafazası 
için büyük dikkat ve itina gösterilecektir. 

Muhterem arkadaşlarım, 1963 senesinde ban
kalarda mevduat 10,5 milyar lira iken, bu mik
tar 10 Aralık 1968 itibariyle 23 milyar 700 
milyon liraya ulaşmıştır. Bir memleketin iç 
bünseyinde para maliye politikasında en önem
li faktörlerden birisi bu. Devletine olan güven. 
Hükümete olan itimat, Hükümetin politikasına 
olan itimat ve onun yarattığı neticedir ki, 
1963 te 10,5 milyar seviyesinde olan mevduat 
hacmini 23 milyar 700 milyon seviyesine çı-

i karmıştır. Ama buna rağmen Türkiye'de batı
yoruz, iflâs ediyoruz, buhranlar var, patlama 
var, çatlama olacak tarzında- senelerden beri 
alıştığımız sloganları söyliyenler var. Şimdi 
biraz sonra onlara da geleceğim. Fakat rakam
lar bunlar. Elde edilen neticeler bunlar, bun
lar üzerinde münakaşa yapabiliriz, bunun dışın
da yapılan münakaşaların mesnedi yoktur, ha
yalidir, gayrimüspettir, her an redde mahkûm
dur. 

Sayın sözcü; Sayın Başbakanın Anayasa ku
rallarından şikâyetçi, kuruluşlardan şikâyetçi 

I olduğunu, hem kurallarından hem kuruluşla
rından şikâyetçi olduğunu ifade ile, bir taraf
tan da Anayasa hükümlerinden sık sık bahset
tiğini ve arada bir çelişme olduğunu beyan et
tiler. TRT ve Anayasa Mahkemesine karşı bir 
tutum içinde bulunduğunu ifade ettiler. Muh
terem arkadaşlarım, bu konu dün bütçenin tü
mü üzerinde görüşmeler sırasında enine boyu
na tartışılmıştır. Tekrar Başbakanlık Bütçesi 
vesilesiyle ortaya atılmış bulunuyor. Hükümet 
hiçbir Anayasa müessesesiyle karşı karşıya de
ğildir. Olamaz, mümkün değil. Hiçbirisiyle kar
şı karşıya olamaz. Yakıştırma vardır, yapıştır
ma vardır. Meselenin esasına girdiğimiz za
man bu anlaşılır. Eğer Anayasa müessesesi ile 
karşı karşıya olmayı Anayasa Mahkemesinin 
vermiş olduğu kararlar üzerindeki tahlil ve 
münakaşalara bağlıyorsanız dâvanız temelinden 

I bâtıldır, merduttur. Biraz sonra ona da gele
ceğim. Mahkeme kararları münakaşa edilir. 
Mahkeme kararlarının münakaşa inhisarı şun
da veya bunda değildir. Bâzıları diyorlar ki, 
yalnız ilim adamlan münakaşa edebilir. Siya
siler münakaşa edemez. Bizim mevzuatımızda 
mahkeme kararlarını kimlerin münakaşa ede
ceğine, kimlerin edemiyeceğine dair her hangi 
bir hüküm mevcut değildir. Her zaman müna
kaşa edilir. Fikir hürriyeti vardır, kanaat hür
riyeti vardır, üzerinde durulur, tartışılır. Bu 
hiçbir zaman bir mahkemenin vermiş olduğu 
kararın münakaşasının o mahkemeye karşı 
hürmetsizlik şeklinde anlaşılması anlamına da 
gelmez. Bu mantaliteyi anlamıya imkân yok. 
Bugün ismi kalmamış, ebediyete intikal etmiş 
pek çok hâkimler vardır. Mahkemeler vardır. 
Ama kararlar hâlâ münakaşa edilmektedir. Ka
rarların münakaşasını mahkemelere bir saygı-

j sizlik şeklinde izafe etmek, olsa olsa, tek sebe-
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be dayanır. O da siyasi sebep. TRT ye kar
şı Hükümetin fonksiyonu Anayasa ile tâyin 
edilmiş sınırlar içindedir. TRT yine Anayasa
nın ve kanunların kendisine verdiği vazifeyi 
ifa edecek bir kurumdur. Kuruluşta hatalar, 
faaliyette noksanlıklar, itiraz edilen, şikâyet 
edilen hususlar var. Yalnız Hükümet olarak 
değil, TRT den bugün efkârı umumiyede de 
şikâyet var, Türk Milletinin de şikâyeti var. 
Bu beliren şikâyetler karşısında mevzuatın ta
dil edilmesi, beliren ihtiyaçlara karşı yeni ted
birlerin alınması Hükümetin TRT karşısında 
bulunduğu mânasına da gelmez. Zaman ve 
şartlar, icaplar kanunların değiştirilmesi za
ruretini ortaya kor ve bu icaplara uygunda 
gerekli tedbirler alınır. 

Muhterem arkadaşlarım; Danıştay, Anaya
sa Mahkemesi gibi yargı organları siyasi tar
tışmalarla arasında bir yanlış istikamette is
tismara yol açılmaktadır, istismara gidilmek
tedir. O da şu: Belli siyasi kuruluş anamuhale-
fet partisi ve sayın tabiî senatörler bu mües
seselerin koruyucu, hâmisi rolünde görünüyor
lar. Aslında buna ihtiyaç yok. Bu müesseseler 
kurulurken bu müesseselerin teminatları da 
Anayasanın içinde beraber getirilmiştir. Ni
çin? Hiçbir şahsın, hiçbir teşekkülün himaye
sine muhtacolmadığmı Anayasa metninde gös
termiştir. Ama bir siyasi teşekkül ve muayyen 
zevat kendilerini bu müesseselerin hâmisi ro-
lünda göstermekte fayda görmektedirler. As
lında muhterem arkadaşlarım; bu hareket biz
zat bu Anayasa müesseselerine karşı saygısız
lık teşkil eder. 

HAYDAR TUNKANAT (Tabiî Üye) — Es
tağfurullah... 

DEVLET BAKANI SEYPi ÖZTÜRK (De
vamla) — Çünkü Anayasanın himaye ettiği 
bir müesseseyi bir şahsın, iki şahsın, beş şahsın 
veya bir partinin himayekâr bir eda içinde 
görmiye, göstermiye çalışması o müessese için
de bulunanların meslek haysiyetleri ile asla 
kabili telif değildir. Bundan içtinabetmelerini 
rica ediyorum. 

HAYDAR TUNÇKANAT (Tabiî Üye) — Sa
yın Bakan, siz de dâhil misiniz? 

DEVLET BAKANI SEYFi ÖZTÜRK (De
vamla) — Biz kararlarını eleştiriyoruz, şahıs
larını değil. 
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KÂMİL KARAVELİOĞLU (Tabu Üye) — 
Siz şamar oğlanına çevirirsiniz. 

AHMET YILDIZ (Tabiî Üye) — Saldırmak 
hak... 

BAŞKAN — Efendim, sizler konuştunuz, 
sükûnetle dinlendi. Şimdi konuşulacak, sizler 
de sükûnetle dinliyeceksiniz. Aksi takdirde ni
zam kuramayız efendim. 

DEVLET BAKANI SEYFi ÖZTÜRK (De
vamla) — Üniversiteye polisin girmesi mevzuu 
üzerinde bir noktai nazarları var. üniversiteye 
davet vâki olmadan polisin giremiyeceğini 
söylediler. Bu kanaate iştirak etmiyoruz. 

MEHMET HAZER (Kars) — öyle demedim. 
DEVLET BAKANI SEYFÎ ÖZTÜRK (De

vamla) — Zabıtlarda vardır. Dediğiniz de bel
lidir. Cevabımız da zapta geçiyor. Noktai na
zarımız gayet açık. Zabıtanın iki vazifesi var. 
Bir mâni zabıta vazifesi, bir adlî zabıta vazi
fesi. Mâni zabıta vazifesi, üniversite bünyesinde 
her hangi bir hâdise olmadıkça ve üniversiteden 
bir davet vâki olmadıkça elbette ki polis ken
diliğinden üniversiteye gitmez ve gitmiyor da. 
Ama adlî zabıta vazifesini ifa ederken, üniver
sitenin içerisinde suç işlenmiş icra müdahale 
edemez... Adlî kararlarla müdahale edebilir. 
(C.H.P. sıralarından edemez tabiî sesleri) Ha
yır. İcra suçu ve suçluyu yakalamak durumun
dadır. Suçu ve suçluyu yakalar ve adliyeye tes
lim eder. Yakalamadan kim teslim edecek? Kim 
teslim edecek adliyeye? Adliyeye teslim etme 
vazifesi onun. Meşhut suçlar Kanununa göre 
işlenmiş olan bir suç, işlenmekte olan bir suç 
ve onun faili olan kimseyi zabıta, Devletin gü
venlik kuvvetleri yakalar adlî mercilere teslim 
eder. Nerede yakalar? Türkiye'de memnuiyet 
teşkil eden mmtakalar yoktur. Falan yere giri
lemez. Meskene girilir de üniversiteye girilemez 
mi? Alınır karar, arama kararı alınır aranır. 
Yine karar alınır girilir. Arkadaşımızın bu ten
kidinin mahiyetini anlamak güç. Eğer maksadı 
Orta - Doğu'da vâki olan fiilden dolayı polisin, 
zabıtanın girmesi olayı ise bunun mesnedi mah
keme kararına dayanıyor. Tevkif karan vermiş 
hâkim, suçluları gitmiş yakalamışlar. Bunun ne
resini tenkit ediyorlar anlıyamadım? 

BAŞKAN — Sual sorarsanız karşı taraf da 
tüzüğe muhalefet etme imkânını bulur. Sayın 
Bakan lûltfen sual sormayın. 
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İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Sual 
değil, bu üslûp. 

DEVLET BAKANI SEYFÎ ÖZTÜRK (De
vamla) — Komandolar, kaba kuvvet zararlı fa
aliyetin içinde, gençler karşılıklı olarak çarpı
şıyorlar, Hükümet bunların karşısında müte
reddit... 

Muhterem arkadaşlarım, Hükümet hiçbir 
hâdise karşısında mütereddit değildir. Hâdise
leri ayrı ayrı tahlil ve münakaşaya tâbi tuttu
ğumuz zaman, bu ifade ettiğimiz hususu zanne
diyorum ki, bütün arkadaşlarımız kabul edecek
lerdir; komandolar meselesi münakaşa ediliyor. 
Acaba ne oldu, komandolar için? Kimisi diyor 
ki, gençlik, disiplinli gençl hareketi, eğitim 
sportif hareket, kimisi diyor ki, komando hare
keti; isimler tehalüf ediyor. Ama vakıa ne ise 
ve kanunlarımız o vakıayı suç saymışsa şüphesiz 
kanuni merciler bu takibi yapmaktadırlar ve ta
kip kanunların emrettiği şekilde neticeye ula
şır. Hükümete izafe edilecek husus, nedir anla
mıyorum. Burada bir itham var, bir bühtan 
var. 

Gençlerin çarpışması hâdisesine Hükümetin 
seyirci kaldığı. Böyle bir şey yok arkadaşlar. 
Devletin güvenlik kuvvetleri, zabıta kuvvetleri 
gece gündüz bu çatışmaları önlemenin gayreti 
içindedir. Ve bu hizmetlerin nasıl yapıldığını da 
zannediyorum yakından müşahede edenler gör
mektedirler. Burada bir husus var. Gençlerin 
çarpışmasına Hükümet seyirci kalıyor iddiası 
yersiz, haksız ve insafsız bir iddia. Fakat bu genç
lerin muayyen mihraklar tarafından belli mak
satlar için tahrik edildiği vakıası da bilhassa bi
linmelidir. Görülen keyfiyet budur. Bir taraftan 
gençleri tahrik edeceksiniz; ondan sonra çıka
caksınız gençler çarpışıyor, Hükümet seyirci 
kalıyor, diyeceksiniz. Tahrikten vazgeçmek lâ
zım, Türkiye'de tahrik mihrakları var. 

FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Kim 
tahrik ediyor? 

SALİM HAZERDAĞLI (Elâzığ) — üstü 
kapalı olmaz. 

BAŞKAN — Söz aldınız konuşacaksınız 
efendim. 

DEVLET BAKANI SEYFÎ ÖZTÜRK (De
vamla) — Açık söyliyeyim. Üniversitelerde iş
gal ile boykot aynıdır derseniz, gençler yerden 
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göğe kadar haklıdır derseniz tecavüzü teşvik 
edici beyanlarda bulunursanız. 

FİKRET GÜNDOĞAN (Istanfbul) — Hayır 
tersine size yardım ettik. (Gürültüler) 

DEVLET BAKANI SEYFİ ÖZTÜRK (De
vamla) — 6 ay sonra hak yoluna belki geldiniz, 
ama fiilinizle amelinin arasında yine irtibat bu
lamıyorum. (Gülüşmeler) 

FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Sataş
madan söz istiyorum. 

BAŞKAN — Son sözü istemişsiniz. Tesbit et
tik efendim. 

FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Grup 
adına söz istiyorum. 

BAŞKAN — Grup adına söz istiyemezsiniz. 
FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Sataş

madan dolayı söz istiyorum. Şahsım adına söz 
istiyorum. Grup adına söz istiyorum. 

BAŞKAN — Teker teker söylerseniz hangi
sine verebileceğimizi hangisine veremiyeceğimizi 
söylerim. 

FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Her 
hakkımı kullanacağım Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Buyurunuz, Sayın Bakan. 

DEVLET BAKANI SEYFİ ÖZTÜRK (De
vamla) — Muhterem arkadaşlarım, mihraklar 
var dedim. Bu mihraklar Türkiye'de çok. Şim
di meseleyi yaymak istemiyorum. (C. H. P. sıra
larından şimdi konuşalım, yay sesleri) Bir baş
ka zaman enine boyuna görüşürüz. Bu mihrak
ları, bunların tahriklerini (Gürültüler) 

BAŞKAN — Sayın Bakan, lütfen... 
FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — İftira 

istemiyoruz, suizan istemiyoruz. 

İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Sen 
iftira ederken iyi mi? 

BAŞKAN — Sayın Gündoğan, söz aldınız 
mı? Bundan başka türlü şu Heyeti Umumiyede 
konuşma hakkına sahip misiniz? 

FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Benim 
karşımdakilerin konuşma hakkı var da benim 
yok mu? 

BAŞKAN — Önce zatıâlinizden başladı bu 
hareket. 

FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Hayır.. 

BAŞKAN — Bundan evvel de arkadaşlarım
dan başlıyordu. Arkadaşlarım da benden şikâyet 
ettiler. Kim ki, hakkını kötü kullanıyor. O şikâ-
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yetçi oluyor. Rica ederim, yalnız benden söz ala
rak konuşabileceksiniz. Ben burada olduğum 
müddetçe. Aksi halde haksızsınız... 

Buyurunuz Sayın Bakan. 
DEVLET BAKANI SEYFİ ÖZTÜRK (De

vamla) — Muhterem arkadaşlarım, Türkiye'de 
olan hâdiseleri son üç beş ayın hâdisesi olarak 
kabul etmiyelim. Türkiye'de cereyan eden hâ
diselerin oldukça eski bir mazisi var. Ben bu 
değerlendirmeyi maziden gelen bir zincirleme 
hâdiseler sırası içinde yapıyorum. Ve Haziranda 
cereyan eden olayların da Mecliste yapılan mu
hasebesi içinde birçok delilleri Meclis zabıtları
na intikal ettirerek, burada onlardan ilham ala
rak konuşuyorum. 

Bu tahriklerin başında olan öyle zevat var
dır ki, C. H. P. Grupu adına çıkan bir sayın pro
fesör makale göstererek bunun altına rahatlık
la profesör imzasını atarım demiştir. Bu zat bi-
lâhara işgallerde, boykotlarda başlıca rol oyna
mıştır. Rektörü istifaya, dekanı odasından zor
layıp çıkarmaya girmiştir. Bu gençlik hareket
lerinin öncüleri derlenip, toplanıp parti merkez
lerinde arkası sıvazlanmıştır. Maddi yollardan 
desteklenmiştir ve ondan sonra da masumane bir 
eda ile «biz bu hareketlere karşıyız» diyerek ef
kârı umumiye önünde milletin hafızası çelinmek 
istenmiştir. 

Muhterem arkadaşlarım bu noktada bir şey 
daha söylemeye mecburum : Kasım ayında Tür
kiye'de bir patlama olacakmış, bu patlamayı 
C. H. P. önlemiş. İşte bu nokta... Önemli olan 
nokta bu. 

FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Kaç 
defa?... 

DEVLET BAKANI SEYFİ ÖZTÜRK (De
vamla) — Aslında vakayı tahlil ettiğiniz zaman 
şu var : Patlamayı tahrik eden patlamayı önle
me rolünde. Nedir 9 Kasımda olan? Gençleri 
tahrik etmişler, yürüyüş yaptırmak istemişler. 
Sonra bir G. H. P. milletvekili telefon etmiş, 
vazgeçin bu yürüyüşten demiş 15 kişi de yürü
yüşten vazgeçmiş, patlamadan böylece kurtul
muş memleket. Manzara bu. Ve bu işlerle meş
guller. Bunların hepsinin dosyaları, belgeleri 
arşivdedir. Zamanı gelince bunları konuştura
cağız. 

Fiyat artışlarına karşı Hükümet kayıtsızdır, 
dendi. Fiyat artışlarına karşı Hükümetin nasıl 
kayıtlı olması lâzımgeldiğini sayın hatip söyle

medi. Bugün Türkiye'de arz ve talebe göre fiyat 
tekevvün etmektedir. Serbest piyasa ekonomisi 
içerisinde fiyat dengesi sağlanmaktadır. Ancak, 
istihsal bölgeleri ile istihlâk bölgeleri arasında 
gerekli münakalenin kurulabilmesi ve ayrıca ko
operatifler aracılığı ile istihlâk kooperatifleri 
aracılığı ile müstehlikin uygun fiyatla mal edi
nebilmesi için gerekli destek ve yardım yapıl
maktadır ve bu sahada kurulan kooperatifler 
devamlı olarak desteklenmektedir ve teşvik 
olunmaktadır. 

Bunun dışında bir müdahale yolu, meselâ 
Millî Korunma Kanunu gibi bir kanun ıstan ve
ya karne usulü tavsiye ediyorlarsa A. P. iktidarı 
olarak bu usullere asla rağbet etmiyeceğimizi 
beyan etmek isterim. 

Halkın ekmek sıkıntısının önlenemediğine te
mas ettiler. Muhterem arkadaşlanm, ekmek sı
kıntısı diye bir husus yoktur. Çünkü, başlıca 
büyük şehirlerimizin temel ihtiyacı olan ekmek 
mevzuunda ofis gerekli stoku zamanında yap
mıştır. Ve stok eksiğini tamamlamak için de dı
şardan buğday ithal etmiş bulunmaktadır. Bu 
hiçbir zaman Türkiye'de ihtiyaca yetecek kadar 
buğdayın olmadığı, onun için ithal edildiği mâ
nasına da anlaşılmamalıdır. Türkiye'de bu sene 
bir miktar noksan hububat istihsal edilmiş olma
sına rağmen, geçen seneye nazaran aynı seviye
de bir istihsaldir bu. Fakat, ofisin mubayaa et
tiği buğday geçen seneden noksan olmuştur. Ya
ni müstahsilin elinde, tüccarın elinde, fabrikatö
rün elinde stok olarak buğday kalmıştır. Hükü
met zamanında aldığı tedbirlerle ofisin tanzim-
ci rolünü oynamasını temin etmiş ve böylece 
dış andan ithal ettiği buğdayla fiyatın yüksel-
nıemesine, dar gelirli vatandaşlann sıkıntı çek
memesine gayret sarf etmiş, şehirlerimizin de 
ekmek ihtiyacını zamanında karşılamıştır. 

Okuldan camiye politika girdiği hususun
daki iddia, eğer iktidara müteveccih bir ihtam-
sa bunu hiçbir şekilde kabul etmeyiz. Fakat 
okula politikayı sokmak i?tiyenl«r vardır. Ca
miye politikayı sokmak istiyenler vardır. Ka
nunların suç saydığı bu fiilleri de kanuni yol
ları ile, usûlleri ile takibetmekteyiz. 

Ayrıca, şeriat isteğinde, din istismarın
dan ve hilâfetden bahsettiler. Bu hususlar Ce
za Kanunlarımızın suç saydığı fiillerdir. Hu-
!kuk devleti anlayışı içerisinde suçu, suçluyu 
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ve verilecek cezayı tayin hakkı hangi mercie 
aitse, o merci tarafından mukteza tâyin edil
mektedir. 

ikili anlaşmalarda hükümet objektif bir po
litika izleyemedi, dendi. Muhterem arkadaşla
rım, bunu müteaddit defalar gerek dışişleri ba
kanımız gerek Sayın Başbakanımız, Mecliste 
umumi efkâr önünde ve burada izah etmişler
dir. Arkadaşımız tekrar ettiler cevap arz ede
yim. İkili anlaşmaların hiçbir tanesi, bahsetti
ğiniz anlaşmalar A. P. iktidarı zamanında im-
zalanmamıştır. Tabiatiyk A. P. iktidarı za
manında imzalanmıamış olması millî çı
karlarımız, menfaatlerimiz bakımından bunla
rın tashihi, gözden geçirilmesi ve yeniden mua
meleye tabi tutulması gibi vazifelerden bizi 
alıkoymaz, bir mazeret değildir. İşte bu anla
yışladır ki iktidara geldiğimiz gündenberi Dış
işleri Bakanlığı gerekli temasları yapmaktadır, 
üzerinde yapılan çalışmalar son noktaya gel
miştir. Ve zannediyorum, Yüce Senatoya ve 
Meclislere bu hususta gereken bilgi verilecek
tir. 

Toprak reformu yapılması bölgelerarası 
denge farkının giderilmesi hususuna temas et
tiler. Toprak reformu meselesi üzerinde yine 
uzun boylu tartışma yapılmıştır. Bu noktaina
zar olarak C. H. P. tarafından ileri sürülüyor. 
Biz gerek plâna, gerek hükümet programına 
ve seçim beyannamesine tarım reformunu esas 
olarak almışızdır. Kuru toprak dağıtımı ile 
Türk köylüsünün kalkınacağına inanmıyoruz. 
Tarım reformu içerisinde köylünün daha ve
rimli istihsal yapmasını temin edecek ve tarım
da unsur olarak kabul ettiğimiz, sulama, güb
releme, zirai mücadele teknik alet edevat, kre
di gibi unsurları da içine alacak tarzda tarım
da gelişmeyi s ağlıya cak bir reform hareketi ya
pılmalıdır. Bunun için de Tarım Vekâleti ge
rekli çalışmayı yapmıştır. Tarım reformu ka
nununu hazırlamış bulunmaktayız. Zannederim. 
önümüzdeki aylarda Yüce Meclislerde bu da 
müzakere edilecktir. Aslında, kanuni hazırlığın 
dışında iktidara geldiğimiz gündenberi tarım 
reformunu icra olarak yürütüyoruz. 

Topraksız köylüyü toprağa kavuşturmak 
mevzuunda Plânlama Bütçesi görüşülürken ra
kamlar arz edeceğim. Fakat yeri gelmiştir, şim
di arz ediyorum, İstatistiğe baktığınız zaman 

1933 yılında 50 000 dönüm arazi dağıtıldığı 
yasılıdır. 1 830 bin dönüm dağıtılan arazi, 1968 
senesi. Demek ki elde bulunan topraklar top
raksız vatandaşlara dağıtılıyor; Hazine-top
rakları, kurutulan topraklar. 230 bin dekar 
arazi yeniden sulanmıştır. Sulanan arazi mik
tarına bu da ilevâ edildi. 15 bin traktör 1969 
icra programında yer almıştır. 3 bin biçer - dö
ver, ayrıca zirai kredi olarak 8,5 milyar liralık 
bir kredi plasman hacmi vardır. Bunun dışın
da zirai mücadele için yüksek vasıflı tohum 
kin gerekli tedbirler alınmıştır. Bunlar Türk 
köylüsüne toprakla iştigal eden müstahsil va
tandaşlara intikal ettirilmektedir. Demek ki 
bir taraftan tarım reformu kanununu- hasır
layıp meclislere sevk ederken, diğer taraftan 
onu durdurmuyoruz, bekletmiyoruz, icra ola
rak elimizdeki imkânlarla tarım sahasında ge
lişmeyi sağlamak, Türk köylüsünü daha, müref
feh hayat şartlarına götürmek için gerekli ça
bayı sarf ediyoruz. Bunun müspet rakamları 
1969 programında da vardır. Fiziki neticeleri 
de keza bütçe plân raporunda açıkça, gösteril
miştir. 

Sosyal idari reformlar üzerinde de sayın 
sözcü durdular. Muhterem, arkadaşlarım, idare 
hayatımızı güçleştiren, işleri geciktiren çok 
masraf, büyük gayret sarfiyle az verim temin 
eden formaliteleri gidermek ve kuruluş hata
larını düzeltmek idarenin müessiriyatini ve iş 
görme kabiliyetini artırmak, idari İslahat çalış
malarımızın anahedefini teşkil etmektedir. İda
renin ağır ve pahalı işleme zaaflarını ve alış
kanlıklarını bertaraf etmek, vatandaşın gün
lük hayatına ve devletle olan temaslarına fe-
rahhk getirmek için kırtasiyecilikle savaş 
programı uygulanmaktadır. Ve bu çalışma
lar rapor halinde bakanlıklara intikal etmekte 
ve tatbikata konulmaktadır. Tabiatiyle . idari 
.ıslahat meselesini çok yönlü ve devamlılık arz 
eden bir problem olarak mütalâa etmek gere
kir. Modern devlette tekâmül esas olduğuna 
göre tekâmülün içinde ıslahat birbirinden ay
rılmaz bir unsurdur. Devamlılık arz eder, bir 
noktada başlayıp, bir noktada bitmez. Bu iti
barla idarenin ıslahı meselesi hem kalkınma 
plânları içerisinde bir çok tedbirlerin alınma
sını, hem de ayrıca personel reformunu ve ida
ri metotları geliştirmeyi de âmirdir, Bu istika-
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metteki çalışmalar önümüzdeki yıllarda daha 
müessir hale sokulacaktır. 

Güven Partisi adına Sayın Mehmet Pırıltı 
konuşmalarında Adalet Partisi kongresindeki 
faaliyetlere tema settiler. Başbakanlık bütçesi 
dolayısiyle bir siyasi partinin kongre faaliyet
lerinin münakaşası tabiatiyle mümkün değil. 
Yalnız kendilerinin taşıdığı kanaat şahsi olmak
tan öteye gidemez. Aslında Hükümet içerisinde 
gerekli ahenk mevcuttur ve çalışma yapılmakta
dır. 

Tarafsız idare üzerinde, Hükümet olarak, 
büyük hassasiyetimiz vardır. İktidara geldiği
miz günden itibaren muhtelif tamimlerle Baş
bakanlık olarak bu konu takibedilmiştir. 

Muhterem arkadaşlarım, partizan idare, ta
rafsız idare münakaşası çok partili hayat ile 
başlar. C. H. P. li arkadaşlarım beni tariz dü
şüncesinden vikaye kılsınlar, ama vakayı oldu
ğu gibi söyliyeceğim. Muhalefetin bulunmadığı, 
murakabenin bulunmadığı tek parti devrinde 
partizan idarelerden aslında kimse bir şey söy-
liyemezdi. Zaten, kimi kime şikâyet edecek, bir 
şikâyet mercii yok, muhatabı olan yer yok. 
Çok partili hayatla beraber vatandaşların fark
lı muameleye mâruz kalmaları şüphesiz bu par
tizanlık mevzuunda münakaşaların ortaya atıl
masına yol açmıştır. Rozetine göre muamele de
diğimiz temelinde siyasi maksat için Devletin 
idare organlarını, administrasyonunu kullan
mak meselesi. Bugün Anayasa düzeni içerisinde 
böyle bir iddiayı yapmak mümkün değildir. 
Bir defa kuvvetler ayrılığı prensibi var. Mura
kabe gerek meclislerde, gerek Meclis dışında 
değişik yönlerden yapılmaktadır. Kaldı ki, Ada
let Partisi partizan idarelerle mücadele ederek 
iktidara gelmiştir. Ve bugün Devlet kapılarını 
hak kapısı, hacet kapısı haline getirmişizdir. 
Yakın müşahede olarak arkadaşlarımız gelir
ler, görürler, bize şikâyetleri olursa intikal et
tirirler. Hiçbir Devlet dairesinde sen hangi par
tidensin, sen hangi kişisin diye sorulmamıştır, 
sorulmaz. îşin icabına göre müspet netice verir 
veya vermez; onu bilmiyoruz, ama vatandaşın 
kanaatinden dolayı farklı muameleye mânız 
kaldığı hususundaki iddia eski bir alışkanlık 
olarak bugüne kadar gelmiştir ve bize de tevcih 
olunmuştur. Bunu haksız buluyoruz ve yersiz 
buluyoruz. 
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Vatandaşların dertli olarak Ankara'ya ka
dar gelmeleri meselesi ve işlerini Ankara'da ta-
kibetmeleri meselesi, bu, bürokratik devletin 
ortaya koyduğu bir mâruz olarak değerlendiri
lebilir. Aslında idari reform içerisinde adminis-
trasyonun teşkilât olarak merkezden değil, mu
hite yayılmış teşkilât olarak tam salâhiyetle 
mücehhez, işleri mahallinde görmesi hali eğer 
temin edilebilirse, şüphesiz merkezin yükü aynı 
nisbette azalır ve böylece vatandaşların her şeyi 
merkezden halletme yolundaki alışkanlıkları da 
ortadan kalkar, 

Sayın arkadaşım İller Bankası, Türkiye 
Cumhuriyeti Devlet Demiryolları, Ziraat Ban
kası gibi müesseselerin başında bulunan genel 
müdürlerin üç yılda, üç defa değiştirilmesine 
temas etti. Bir kereye razı, ama bir kereden 
fazlasına gönlüm pek razı değil, dedi; öyle an
ladım, notumu da öyle koymuşum. Muhterem 
arkadaşlarım, hizmetin icabına göre bu deği
şiklikler yapılmaktadır. Ve yapılacaktır. Yalnız 
bizim iktidarımız için vâki olan bir durum de
ğildir. Bundan sonraki iktidarlar da yapacak
tır. Hizmetler aksıyorsa, şikâyet mevzuu ol
muşsa tetkik edilmektedir, bunun objektif 
mesnetleri vardır, ölçüleri vardır. Hiçbir zaman 
bir kimsenin vazifeden ıskatı gibi, azli gibi her 
hangi bir muamele değildir bunlar. Yer değiş
tirmedir, hizmet icabına göre burada da istih
dam edilmektedir, öbür tarafta da istihdaf edil
mektedir. Bunu bir siyasi mesele olarak mütalâa 
etmek doğru olmaz. Buna da alışmamız gereki
yor. Aslında Devlet mzmeitler&nde memuriyet 
asıldır. Yani makamda ve mevkide teminat yok
tur. sadece mütesep halkda, maaşita teminat var
dır. Kimsenin müktesep hakkına, maaşına her 
hangi bir şekilde tecavüz ve taarruz olamaz. 
Hükümler gayet açık, anayasa mâni. Sadece yer 
değiştirmedir bu muamele. Yer değiştirilebilir 
ve değişecektir. Değişebilir bunun üzerinde her 
hangi bir tartışma yapmak bence isabetli de
ğil. 

Sayın arkadaşımızın ne siyasi kuvvetin ida
reyi, ne de idarenin siyasi kuvveti tesiri altın
da bırakmamam lâzımgeldiğime dair mütalâası 
var. Biz bu mütalâaya iştirak etmiyoruz. Çün-

| kü siyasi kuvvetin idare üzerindeki mânevi oto
ritesi demokratik rejimimizin temelinde yatan 

i unsurdur, Aksi halde Anayasanın 105 nci mad,-
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desinin 2 noi fıkrasına göre Bakanlar Kurulu
nu icradan dolayı, hizmetten dolayı, plân tat
bikatından dolayı, plânların hazırlanması ve uy
gulanmasından dolayı mesul etmeye imkân yok
tur. Çünkü Anayasamız bizim hiyerarşik düzen 
içeriısiinde baş sorumluyu Heyeti Vekile olarak 
geö irmekte ve koordinasyonun başı olarak da 
Sayın Başbakanı irae etmektedir. Bu madde mu
vacehesinde elbette M, siyasi otorite, iktidar 
her zaman idare üzerimde mânevi ağırlığını ko
yacaktır. idarenin kendi istediği değil, kanunlar 
dairesinde hükümetlerim programımda yazılı olan 
hedeflerin tahakkuku için hükümetlerin, ikti
darların hazırladığı yılık programlardaki he
deflere ulaşmak için hiç şüphesiz hizmet yapı
lacaktır. Aksi halde başsız bir gövde gibi her
kes kendi bildiğine iş yapar duruma gelir. Bu 
da mesuliyet ve vahdet prensibine aykırıdır. Ni
tekim Anayasanın 105 nci maddesinin ikinci fık
rası; her Bakan kendi yetkisi içimdeki işlerden 
ve emri altmdaiMlerin eylem ve işlemlerinden 
ayrıca sorumludur, diyor. Eğer siyasi kuvveti 
idarenin dışında düşünürseniz, bu sorumluluk 
unsuru kendiliğinden reffolur. Bu itibarla sayın 
arkadaşımızın noktai nazarıma iltihak edemiyo
ruz. 

Hükümet çekingendir, bâzı betbahtlar Dev
letim temeline dinamit koyuyorlar, buyurdular. 
Muhterem arkadaşlarım Türkiye'de 34 milyon 
vatandaşımız var, her yıl artıyor. Anayasa dü
zeni içerisinde geniş hürriyetler mevcuttur. Bu 
noktada gayet hakşinas konuşmak gerekir. Çün
kü bugüne kadar iktidarlardan ilk şikâyet ko
nusu olarak hürriyetsizlik mevzuu gelmiştir. 
Hürriyet elden gitmiştir, hürriyetler yoktur. 
Hürriyetler kısıtlanmıştır gibi hürriyet mefhu
mu üzerinde münakaşa yapılmıştır. Bugün şa
yanı şükürdür, artık hürriyetsizlikten değil, hür
riyetlerin suiistimalinden şikâyet edilmektedir. 
Şüphesiz hürriyetlerin suiistimali de hoş görü
lecek bir fiil değil. Bunu önliyecek kanunlardır. 
Şahsî ve keyfî idarelerle meşruiyetin dışında 
birtakım davranışlarla hürriyetlerin suiistima-
lünii önlemek mümkün olmaz. Biz bu anlayışta 
bir iktidarız. Meşruiyet temeline bütün gücü
müzle sarılıyoruz ve kanunun sınırlan içinde 
kalmaya gayret ediyoruz. Ve bu gayretimiz, bu 
itıimamız tek istisna olarak bizi, kanun dışında 
bir fiil ve hareketin faili olarak gösteremez. 

Tabiatiyle böyle bir rejim içerisinde toplan
ma hürriyeti var, basın ve söz hürriyeti var. 
Bunların hiçbirisi sansüre tabi değil. İzne tâbi 
değil. Demek kurma hürriyeti var. 

Muhterem arkadaşlaran; herkes kendi aklın
dan geçeni söylüyor, yazıyor. Bunlann suç olan-
lan var, olmıyanlan var. Tabiî suç olanlarını 
adlî merciler takibediyor. Suç teşkil etmiyenle-
ri her hangi bir şekilde muaheze etmemize im
kân yok. Meseleyi daima adlî orgamlann vazife 
ve salâhiyeti noktasına bağlamaya mecburuz. 
Sayın Yıldız da temas ettiler. Bu konu üzerin
de Hükümetin yapabileceği şeylerle yapamıya-
cağı şeyleri tefrik etmek durumundayız. 

Evvelâ 1961 Anayasasının getirdiği düzene 
alışacağız. Bence bütün tenkid ve sıkıntıların 
esası buradan ileri geliyor. Bu 1961 Anayasası 
150 senelik hak ve hürriyet mücadelesinin mah
sulüdür. Katiyen başka türlü anlaşılmasın. Tan-
zimattan bu tarafa hürriyetler mevzuunda, Ba
tıda Doğuda, her tarafta mücadeleler olmuştur. 
Türk milleti hürriyet ve haysiyetine sahip bir 
millet olarak haklarının gasbedilmiş olmasın
dan mustarip, bu mücadeleyi 150 sene yapmış. 
Gelmişiz bir noktaya: Toplanma, hür yazma, 
hür vicdan hürriyeti var, seyahat hürriyeti var, 
sosyal hürriyetlerin hepsi var. Onları da arz 
edeceğim. Peki, böyle bir sistem içerisinde 
şunu susturacaksınız; bunun gazetesini, mat
baasını daha neşir halinde iken kapata
caksınız bu mümkün değil. Filânın top
lanmasını engelliyeceksiniz, bu mümkün de
ğil. Suç ika edildikten sonra ancak kanun ya
kasına yapışabiliyor. Ondan evvelki tatbikattan 
çok şikâyet olmuştur. Kafasının içindeki fiilden 
dolayı sen suç işlemek üzere hazırsın deyip de 
tevkif etmek gibi önleyici tevkif müessesesi 
bizim adlî sistemimizde mevcut değil. Onun 
için Anayasanın getirmiş olduğu düzenin bütün 
hususiyetlerini iyice kavramak ve 1924 Anaya
sa düzeninden kalma bir takım tenkid sloğan-
lan ve argümanlan bir tarafa itip, yeni düze
nin icaplanna göre hükümetlerin ne yapabilece
ğini ne yapamıyacağını gayet açık olarak sınır
lamak zorundayız. Böyle bir sınırı çizersek o za
man filân yerdeki hareketin faili Hükümet fi
lân yerdeki toplantının mesulü Hükümet değil
dir. Bunlann hepsinin takipçileri vardır. Aslında 
kuvvetler aynlığı prensibinin de fonksiyonel 
hali buradan ileri gelir. Her şeyi icrada topla-
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dığınız zaman çelişme halinde oluruz. Yargı 
organlarının bağımsızlığı, bir çok kuruluşların 
Anayasayla verilmiş olan hizmet fonksiyonları 
kendiliğinden ortadan kalkar. Tabiatiyle böyle 
bir tutum da Anayasaya uygun olmaz. 

Hükümetin çekingenliği diye bir şey bahis 
mevzuu değildir. Arz ettiğim gibi, bütün itina
mız meşruiyet sınırlarını hiçbir şekilde aşma
maktadır. Bu, zaman zaman yapılmaktadır, gö
rüyoruz. Polis gidiyor, farzumahal bir fabrika 
yakılmaktadır, suçluları yakalamak istiyor, po
lis jop kullandı, gaz bombası kullandı, efen
dim vatandaşa şöyle yaptı, böyle yaptı. Bu bir 
şikâyet mevzuu. Polis gitmediği zaman da, 
Hükümet âcizdir, meselelere seyircidir, rejim 
elden gidiyor. 

Muhterem arkadaşlarım, iki yönlü bu şikâ
yetler. İkisi de haklı değil. İktidarın yapabile
ceği şeylerin Anyasa ve kanunlarda yeri gös
terilmiştir. Biz bunlarla müessir olacağız. Her 
müessese fonksiyonunu icra edecek, hâkimi de 
savcısı da. Bunu şikâyet için söylemiyorum. 
Devletin güvenlik kuvvetleri de, Parlâmentosu 
da icra da Anayasa da kendisine verilmiş olan 
fonksiyonu ifa edecek. Hep beraber rejimi sa
vunacağız. Bunun başka çaresi yok. Ama bu
rada oturan bir arkadauımız kalkar buranın dı
şında bu müesseseye karşı olan fikirlerle or
taklaşa davranışta bulunursa, kendisine vazife 
verilmiş olan kişi vazifeyi yapmaktan içtinabe-
derse, bunların doğurduğu neticeyi icraya tah
mil etmek doğru olmaz. Kanunlarda bir ta
kım boşluklar vardır. Bu boşluklar tatbikat 
içinde görülmektedir. Nitekim Sayın Yıldız'm 
beyanlarına cevap arz ederken temas edeceğim, 
çağın icabı, dünya şartları gençlik hareketlerine 
bam başka bir renk vermiştir. Bunun, hareket
leri tasvibediyorum manâsına alınmamasını ri
ca ederim. Dünyanın her yerinde gençlik ha
reketleri oluyor. Az gelişmiş memlekette de 
var, gelişmiş memlekette de var, gelişme ha
linde olan memlekette de var. İdeolojik fark
lar da komünistinden tutunuz da liberal ekono
miye kadar her yerde gençlik hareketleri ol
maktadır, Amerika'da var, İtalya'da var, Ja
ponya'da var ve demirperde gerisinde mevcut. 
Demek M, çağın icabı bir takım sosyal gelişm? 
ler gençlik hareketlerini itiyor. Bunların do
ğurduğu neticeler var; işgaller, boykotlar ve 
buna benzer hâdiseler. Mevzuatta bir takım 
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boşluklar, yeni beliren durum, şüphesiz bunla
rın ıslahı için kanunlarda gerekli tadilâtın ya
pılması gerekecektir. Ümidederim ki, demok
ratik rejimi ve Anayasa nizamını korumak için 
yapılacak bu tadil tekliflerine karşılık arkadaş
larımız hürriyetler elden gidiyor, muhalefeti 
susturmak için iktidar yeni kanunlar getiriyor 
gibi gerekçelerle bu asil gaye ve hedefi de ber
taraf edecek bir tutumun içine girmesin. 

Şimdi yine çok münakaşa edilmiş bir ko
nudur, «Aktif hareket etmek» muhterem arka
daşlarım, bu aktif hareketin adını bir koymak 
lâzım. Yani Hükümetin ne yapmasını istiyor
lar arkadaşlarımız? Bir teklif etsinler. Bu tek
liflerini konuşmalarında bulamadım. Onun üze
rine tartışma yapalım. Birisi suç işlemiş de ta-
kibedilmemiş mi? O zaman söylerler, filân suç 
işlemiştir takibedilmemiştir. Türkiye'de her suç 
takibedilmektedir. Suçlusu yakalanmakta, adli
yeye teslim edilmektedir. Binaenaleyh aktif ha
reketten ne muradolunuyor? Bu husus muhte
rem hatibin sözlerinde açıklıkla ortaya konul
mamıştır. Bugüne kadar hiçbir suç takipsiz kal
mamıştır. 

Sayın Yıldız konuşmalarında, dünyada ce
reyan eden olayların bir tahlilini yaptılar. Yük
sek öğrenim gençliğinin hareketlerinden ko
mandodan sola kadar bir çatışma hali mevcudol-
duğunu söylediler. Boykotlardan bahsettiler, 
bunların ekonomik bunalım neticesi olduğunu, 
sosyal hâdise olarak ele alınması gerektiğini söy
lediler. Ve bunun da hemen altında birtakım 
fetvalara hak verdirerek durum meydana geldi
ğini söylediler. 

Muhterem arkadaşlar, ben izahatım sırasında 
arz ettim. Hâdise sosyaldir, çağın cereyan eden 
hâdiseleridir ama, hiçbir zaman doğrudan doğ"-
ruya, drekt ekonomik meselelere bağlanamaz. 
Ekonomik olanları da vardır. Fakat, politik 
yönleri de vardır, sosyal sebepleri, ihtiyaçları da 
vardır. Demek ki, meseleyi sosyol - ekonomik ve 
politik olarak değerlendirmek gerekir. 

Yalnız fetvalara hak verdirme meselesini hiç
bir şekilde anlayamadığımı ifade etmek istiyo
rum. Türkiye'de ne hakkında fetva verilebilir? 
Türkiye'yi fetvalar idare etmiyor. Türkiye'yi 
idare eden kanunlar var= Hem bir taraftan 
fetva devrini kapadık deriz, hilâfet ve şeriata 
kargı çıkarız, sonra da 1969 bütçesinde birtakım 
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patlama fetvalarından bahsederiz. Bunu doğru 
bulmam. Bu mefhumların bugünkü düzen için
de yeri yoktur. 

Sayın Yıldız, Anayasaya uymıyan bugünkü 
düzenin değiştirilmesi meselesi üzerinde durdu
lar. Anayasa düzenle çatışıyor, düzende dönü
şüm lâzım, Anayasaya uygun hale gelmesi lâ
zım. Ben bu konuşmayı geçen senelerde de 
dinlediğim için, hattâ Karma Komisyonda da 
aynı hususa temas ettiler, vereceğim cevap yine 
geçen sene verdiğim cevabın aynı olacaktır. 

Evvelâ temel felsefede Sayın Yıldızla bera
ber değiliz. Sayın Yıldız, Anayasanın getirdiği 
düzenle, sosyalist düzeni birbirine karıştırmak
tadır. Aslında, 1924 te birinci Anayasa, Ata
türk'ün, büyük Atatürk'ün Anayasası ile mües
ses olan bir nizam var. 1961 Anayasası bu ni
zama hukuki müesseselerle birlikte, klâsik Dev
let telâkkisi yanında, sosyal devlet telâkkisini, 
ki bir ölçüde, 1924 Anayasası tâbirlerinde de 
sosyal devlet telâkkisi vardır. 1937 tâdilinde 
vardır, getirmiştir. Biz Kurucu Mecliste iken, 
ikinci Cumhuriyetten bahsedildi. Bu ikinci Cum
huriyet mefhumuna karşı çıkılmıştır. Çünkü, 
Atatürk'ün kurduğu Cumhuriyeti yıkmaya kim
senin ?ücü yetmez. O halde, bugünkü re i im 
birinci Cumhuriyet dediğimiz Büyük Atatürk'ün 
kurduğu esaslara dayanan bir re i imdir, üzerin
de ıslâhat yamlmıstır, yeni müesseseler gelmiş
tir, demokratik müesseseler kurulmuştur, insan 
hak ve hürriyetleri temel felsefe olarak kabul 
edilmiştir. Simdi, böyle bir düzen aslında ku
rulu olduğuma p-öre, bugünün şartları içersinde 
mevcut düşeni tekâmül ettirmek, ıslah etmek mi, 
yoksa düzeni yıkıp yeniden bir düzen aramak mı 
lâzım? i^e 'hu rokada Saym Yıldızla fikrî çe
lişme içinde olacağımız tabiîdir. 

Bir defa kendileri bu noktai nazarı ortaya 
atmadan evvel bir T->a?ka noktai nazarı da or
taya atıyorlar. Sandığa inanmıyorlar. Bu düze
nin temeli sandığa dayamr. Başka bir şeye da
yanmaz. Ve orada gayet demokratik felsefe 
ile bağdaşmıyacak, büyük Milletmize bühtan 
teşkil edecek bir bölüntü de yaptılar. Feodal 
artığı, komprador, bilinçsiz kütle, tutucu kütle, 
iradesini millet iradesi saymak gülünç mânasına 
gelen Mr cümleleri var. TürMye'rie vatandaşları 
Sınıflara ayırıp da iradelerini de tasnife kal
karsak, o zaman millî irade mefhumu kalmaz. 

Demek oluyor M, mesele bütünüyle demokra
siye inanç ve inançsızlık meselesi olarak or
taya çıkıyor. Sayın Yıldız, bir tariz olarak 
kabul etmesinler, 8 seneden beri yaptıkları bü
tün konuşmalarında, kendilerine has bir millî 
nazariyesi var. Okumuşların veya kendisi gibi 
düşünenlerin idaresini makbul sayıyor, kendi
si gibi düşünmiyenlerin iradesini makbul say
mıyor. Kendi görüşleridir. Ama Cumhuriyetin 
temelinde büyük Atatürk'ün harcı vardır. Bü
yük Atatürk, Erzurum'da kongreyi açtığı za
man iradettiği nutukta işte bu temel harcı koy
muş. 

Muhterem arkadaşlarım, Atatürk sevgisin
den bahsedilir, Atatürk'ü seviyoruz. Bu mem
lekette herkes şunu bilmelidir; Atatürk'ün 
kendi diliyle, bir yaşıyan Mustafa Kemal var, 
bir de vücudu; fâni olmuş Mustafa Kemal Var. 
Mustafa Kemal bugün yaşıyor, Erzurum Kong
resi kadar canlı yaşıyor. Oradaki kadar diri, fi
kirleri ile, icraatı ile. Erzurum'da ne diyor, «Bir 
memlekette adaletin de, müsavatın da, uhuvve
tin de yegâne noktai istinatgahı hâkimiyeti milli
yedir». işte sandık orada başlamış, Halbuki, Sa
yın Yıldız sandığa inanmıyor. Sandığa inanma
yınca hakimiyeti milliyeye inanmıyorsunuz. Hâ
kimiyeti milliyeye inanmayınca Atatürk'e inan
mıyorsunuz. Orada bağlanıyor. Sandıktan baş
ka çaresi yok bunun. Bu rejimin temeli sandık. 
"Başkası mümkün değil. Millî iradeyi mutla
ka sandığın içinden çıkarmaya mecbursunuz, 
ba«ka yerden çıkaramayız. Geçen konuşmamız
da bir arkadaş namludan çıkarmak müm
kün dedi, ama tabiatiyle o devirler çok geride 
kaldı. Hâlâ yaralarını tamir etmekle meşgulüz. 

Bütün noktai nazar aşağı - yukarı bu felse
feye dayanıyor, bunun özlemi içerisinde Wei-
mar Anayasası ve onun akibeti, bunları çok 
tartıştık. Siyasal bunalım gerginken 27 Mayıs 
oldu. arkasından bugünkü gergin vaziyet tek
rar olur gibi bir ihtimali şahsan ortaya atı
yor. 

Şimdi muhterem arkadaşlarım, bu noktada, 
bizim Hükümet olarak, görüşümüzü Sayın 
Başbakanımız gayet açık olarak, seçik ola
rak ifade etmişlerdir. Türkiye'de bu görüşte 
olan, bu görüsü paylaşan, üzüntü ile kaydede
yim, bâzı gafiller vardır. Fakat hiçbir zaman 
Devletin gücü, Devletin meşru kuvvetleri bu 
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tarz heves ve düşüncelerin fiil sahasına inti
kaline imkân vermiyecek kadar ayaktadır ve 
sağlamdır. Aylarca evvel Sayın Başbakanımı
zın yaptığı bir konuşmadaki şu pasajlar Sa
yın Yıldız'm sözlerine cevap verecek kıymette 
bulunmaktadır. «Yedi siyasi partinin dışında, 
hüviyeti siyasi parti olmamakla beraber, Kon
tenjan Grupu ve tabiî senatörler gibi tüzüğü, 
programı, tabelâsı olmıyan çeşitli dernekler 
ve çeşitli mehafilde zaman zaman siyasi par
ti imiş gibi hareket ederek bize hücum etmek 
itiyadını elden bırakmamışlardır. Bu hal, her ve
silede görülmektedir. Zaman zaman fısıltılar 
yayılmış, tehditler savrulmuş, tehlike işaretle
ri verilmiştir. Devlet otoritesini yetersiz gös
terme, güven hissini sarsma gayretleri görül
müştür. Bâzı kimseler ellerine barometre al
mış, her gün memleketin atmosferini ölçmüş ve 
gerginlik alâmeti ve işaretleri vermiştir. B^zı 
kimseler ellerine saat almış 12 ye kaç kaldı
ğını ilân etmiştir. Bâzı kimseler de tehlike can
larının çalmakta olduğunu haber vermişler
dir. Bâzı kimseler de oturmuş mühim hâdise
lerin olacağını yaymış ve geçen hafta içinde, 
geçen ay içinde büyük tehlikelerin atlatıldığı
nı tebşir etmiştir. Bütün bunlar, memleketimiz
de muhayyilesi zengin, tehlikeleri sezme gü
cüne sahiboldukları iddiasında bulunan zihin
lerin mahsûlüdür. Uyarmacılar, bekçiler, göz
cüler kendi kendilerini tedirgin etmişler, mil
leti huzursuz bırakmaya çalışmışlardır. Kö
tümserlik hastalığına ve felâket arayıcıhğına 
müptelâ olanlar deva bulmaz. Bu gibi gayret
lerin bizim üzerimizde bir tesiri yoktur. Ama, 
«Yâr ve ağyar ne der», onu hesaplamak lâzım
dır. 

Muhterem arkadaşlarım, Sayın Başbakanı
mızın aylarca evvel ortaya koyduğu bu fikir
ler, Sayın Yıldızın bugün ortaya koyduğu fi
kirleri karşılamaktadır. 

En son cümle olarak, «Yâr ve ağyar ne der» 
sözü üzerinde durmak istiyorum. Bir taraftan 
kalkınmadan bahsediyoruz, Türkiye geri kal
mışlıktan kurtulsun. Ekonomik istikrar olsun. 
Nasıl olacak ekonomik istikrar? Her gün Dev
letin temeline dinamit konuyor, patlama var, 
memlekette rejim tehlikede. Bunların ayyuka 
çıkması, bile bile ve kasten yapılacak, söylene
cek. Ondan sonra da biz iktisadi istikrar ve 
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I huzurdan bahsedeceğiz. Bir tarafta huzuru 
tahribedeceksiniz, huzursuzluk yapacaksınız, 
ondan sonra da huzur şarttır, istikrar şarttır, 
diyeceksiniz. Muhterem arkadaşlarım, Türkiye'
nin dış itibarı meselesi ile bu meseleler yakın
dan ilgilidir. Burada yapılan konuşmalar mat
buata intikal ediyor, herkes biliyor bunları. 
Ve senelerden beri böyle yapılıyor. Yani Tür
kiye'nin kalkınmasını istemiyormuşsunuz gibi 
bir mâna anlamak lâzım bundan. Türkiye yar
dım almasın, Türkiye'nin itibarı zayıflasın, gü
veni ve huzuru bozulsun, şu Adalet Partisi 
iktidarı elinde fakir vatandaş biraz daha fazla 
ekmeğe kavuşmasın, biraz daha vatandaşın yü
zü gülmesin ve böylece bir hissin ve hıncın içe
risinde Adalet Partisine tevcih ettiği sempati
yi esirgesin. Bu kadar açık bir hesaptır bu. 
Bunun başka türlü izahı yok, bu kürsülerden 
yapılan bu feryatların... Dün gece Sayın Baş
bakanımız burada konuştu. Buna benzer fer
yatlar ne kazandırmıştır, kime ne kazandırı
lıyor? Devletin itibarı ile oynamaktan kim ne 
kazanır? Vatandaşın huzuruna kasdetmekten 
kim ne kazanır? Türkiye'de 34 milyon insan 
var, sayıları 300 ü geçmez bu huzursuz bün
yelerin. Mütemadiyen tahrik. Sabahdan akşa
ma, beyanname neşrederler, tebliğ, neşrederler. 
SanM Türkiye'de 34 milyonun aklı yok da, 
bu 34 insan akıllıdır. (Adalet Partisi sıraların
dan «Bravo» sesleri...) Vazgeçilmelidir bu id
dialardan. Vazgeçin bu iddialardan, bu hare
ketlerden. 

«Anayasanın çizgisi dışında.» Bu bir itham. 
Hangi noktada Anayasanın çizgisi dışındayız? 
Lütfedin, söyleyin cevabını verelim. Danıştay 
kararlarının uygulanmaması mı, Anayasanın 
dışında? Muhterem arkadaşlarım, Danıştay Ka
nununun 95 nci maddesini yüz defa izah ettik. 
Sayın Ahmet Yıldız Danıştay Kanununu tanı
mıyoruz. Danıştaya vücut veren kanun Danış
tay Kanunu. Açar 95 nci maddesinin son fık
rasını okursunuz, ne diyorsa ona göre icra ya
pıyoruz. Aksine bir icraat varsa o zaman ge
lirsiniz. 

SALİH TANYERİ (Gaziantep) — Ne di
yor beyefendi. 

DEVLET BAKANI SEYFİ ÖZTÜRK (De
vamla) — Söyliyelim. idari kararların uygulan
maması halinde, tazminat ödenir. Bunun müza-

I kereleri yapılmıştır. Sayın arkadaşımız Devlet 
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Bakanı Müftüoğlu burada, size mufassal I 
izahatını verecektir; C. H. P. sözcülerinin, bu 
tazminatı kimin ödiyeceğine dair Meclis za-
bıtlarmdaki beyanlarını da buradan okurlar. 
Kendi arkadaşlarımızın beyanı ile, hazırlığı 
ile, emeği ile, mesaisi ile yapılmış olan bir ka
nunun yine sizin zamanınızdaki tatbikatından 
misallerini de öğrenirsiniz. Sizin için se-
vabolan şeyin, bizim için günah olmasını da biz 
hayretle bakarız. 

AHMET YILDIZ (Tabiî Üye) — Suçluların 
kavgası bizi ilgilendirmez. Doğruyu arıyoruz 
biz. 

DEVLET BAKANI SEYFİ OZTÜRK (De- I 
vamla) — Sosyal Devlet anlayışı üzerinde Sa
yın Yıldız durdular. Muhterem arkadaşlarım, 
sosyal Devlet anlayışı üzerinde Anayasanın 
2 nci maddesi ve onun gerekçesi ne yazıyorsa, 
o tarifi anlamak lâzım. Türkiye Cumhuriyeti 
insan haklarına ve başlangıçta belirtilen te
mel ilkelere dayanan millî, demokratik, lâyik 
ve sosyal bir hukuk Devletidir. Cumhuriyetin 
temeli, insan haklarına ve başlangıçta belirti
len temel ilkelere dayanan, millî - ve vasıfla
rını Devletin de beraberce mütalâa etmek lâ
zım - millî olacak, demokratik olacak, lâyik 
olacak ve sosyal bir hukuk devleti olacak. Ge
rekçe üzerinde geniş tahlil yapmıyorum. Bi
zim, hazırladığımız İkinci Beş Yıllık Plân, 
sosyal devlet telâkkisine göre hazırlanmıştır. 
Sosyal politikalar kısmını açar okursunuz. Yıl
lık programların sosyal hedeflerine bakarsı
nız. Eğer teferruatında bâzı izaha muhtaç 
şeyler olur ve siz onları lütfeder sorarsanız 
cevaplarını Plânlama bütçesinde arz ederim. 
Bakınız sosyal devlet telâkkisi içinde 50 bin 
köy çocuğuna parasız okuma, orta tahsil. Bu 
sosyal devlet telâkkisi değil mi? 2 milyon 300 
bin vatandaşa iş. Yeniden istihdam politikası. 
İşçi, memur ve dar gelirli vatandaşlara halk 
tipi mesken, 775 sayılı Kanun, halen müzakere 
edilen Arsa Ofisi Kanunu, Gecekondu Kanu- ] 
nu. Bunlar sosyal politikalar değil mi? Sos
yalizasyon bölgesinde yapılan hizmetler, sosyal 
politika değil mi? Muhterem arkadaşlarım, bun
ların hepsi plânda teferruatı ile yazık ve ayrı 
bir bölümü teşkil ediyor. Eğitim meselesi, 
sağlık meselesi, konut meselesi, istihdam mese
lesi. Sosyal devletin icapları. Klâsik devlette 

bunlar yok. Jandarma devletinde bunlar yok. 
Binaenaleyh, sosyal politikayı bütün icapla
rı ile biz plâna koymuşuz ve yıllık programlara 
da intikal ettirmek suretiyle icra etmekteyiz. 
Nasıl olur da, sayın arkadaşımız, sosyal dev
let anlayışından uzak olması yönünden de, 
Anayasa dışı bir iktidar olduğumuzu söyler? 

Şimdi maddeleri okudular, bu maddelerin 
icabı olan düzenin kurulmadığını söylediler. 
Bu maddelerin icabı olan düzen kuruluyor. 
Kooperatifçilikten bahsedilmiş, 51 nci madde 
Nmdan bahsediyor. Devlet kooperatifçiliği teş
rik eder. 51 nci madde, Devlet kooperatifçi-
Hoin gelişmesini sağlayacak tedbirler alır, ba
kalım kooperatifçilik mevzuuna: Rakam!arını 
"ereceğim plânlamada Adalet Partisi iktidarı 
•^mp-nmda, devraldığımız tarihe nazaran koo
peratifçilik iki misli geliştirilmiştir. Özel ola-
™k desteklenmiştir. Esnaf Kefalet Koopera-
t;flerme. kredi kooperatiflerine, istihsal koo-
^Ta+iflenne kadar, balıkçılık kooperatiflerine 
kadar. Şimdi yas mevya - sebze mevzuunda 
vft̂ i kooperatifler kuruluyor, istihlâk - istih-
°!*1 v<xmeratif]eri. Bunlar özel destekle jyelis-
firilmistir. Binaenaleyh. Anayasadaki bütün 
caddeleri icrada, tatbikatta yeri vardır. Yal
dız, bir noktada anlaşmak lâzım. Biz Anaya
sada 53 ncü maddenin de bulunduğunu söylü
yoruz. Anayasada var diyor. Ama Sayın Yıl
dız, Anayasanın 53 ncü maddesinin mevcudi-
vetini kabul etmiyor. 53 ncü madde «malî 
kaynaklar ve imkânlarla orantılı olarak» de-
Ws. 129 ncu madde de bu işi plâna bağlamış. 
Vani falan zatın fikri filân srrupun görüsü de-
*il, filân şahsın yazmış olduğu yazıdaki me
tot ve usul de demi 129 ncu maddeye sröre, 
ekonomik sosyal kültürel kalkınma plânlı ola
cak. Başka yolu yok. Başka yollar tıkalı. 
Başka yol arayanlar için patlama var. Açık 
olan yol, meşru olan yol bu. Kim yapacak 
rclânı? Devlet Plânlama Teşkilâtı, 91 sayılı 
Kanuna göre vazife vermişiz. 2 nci Beş Yıllık 
Plânın müzakerelerinde bunlar üzerinde hassa
siyetle durduk. 1 500 den fazla yerli, yaban
cı uzman, büyük bir emek mahsulü olarak ha
zırlamışlardır o belgeyi. Çeşitli kollekyuımlar-
dan geçmiş, tartışılmış enine boyuna ve bugün 
belki size vereceğim örnek cazip gelmiyebilir. 
Finansman için lüzumlu olan kredi daha müd-
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deti gelmeden dış memleketler tarafından ra
hatlıkla verilebiliyor, onlar Türkiye'deki istik
rardan emin. Ekonomik gelişmeden ve büyü
meden emin. Görüyorlar, takdir ediyorlar, 
kominikelerine yazmışlar, ama mahdut arka
daşlarımız bu inanışta değiller. O, ayrı mesele. 
Bu plâna inanıyor ve bu plândaki projeleri 
realize etmek için, finanse etmek için kaynak
larından imkân hazırlıyorlar. Bunun bir mâ
nası olması lâzım. Binaenaleyh plân meselesi 
üzerindeki münakaşalarımızı tabiatiyle yapaca
ğız, burada. A. P. nin Anayasanın emrettiği 
hususları yerine getirmediği iddiasına karşı ce-
va'Holarak arz ediyorum. Plânlı kalkınma için
de ekonomik, sosyal, kültürel meseleler tefer-
ruatiyle yer almıştır ve yıllık programlar da 
icra edilmektedir. 

Milyar kazanan zenginden vergi alınmıyor, 
toprak köleliği, toprak köleliğiyle arazi sömü
rüsünden yana bir iktidar, Anayasa çizgisi dı
şında. 

AHMET YILDIZ (Tabiî Üye) — Plân 81 nci 
sayfa. 

DEVLET BAKANI SEYFİ ÖZTÜRK CDe-
vamla) — Muhterem arkadaşlarım; plânda ya
zılı olan husus bu değil. Plânda yazüı olan 
şu: Te^kilâtlannmmıs kredi, ona temas etmek 
istiyorsunuz zannediyorum. 

AHMET YILDIZ rTataî Üye) — Hayır, ha
yır, 81 nci sayfa 2 800 000 000 faizsiz kredi. 
Faizsiz krediyi fakirden alacak, zengine vere
cek. 

DEVLET BAKANI SEYFİ ÖZTÜRK fDe-
vamla) — Biliyorum, teşvik fonu olarak. Var 
altında ne olduen. Altmda yazılı onun ne ol
duğu. Kime verilmiş? Fakirde bir şey yok ki, 
alamaz. Fakirden ne alacak da verecek? Yani 
fakir bir şey verebiliyorsa zaten o fakir de
ğildir. 

AHMET YILDIZ (Tabiî Üye) — Vasıtalı 
Vergi. 

KÂMİL KARAVELİOĞLU (Tabiî Üye) — 
Sigara parası veriyor. 

DEVLET BAKANI SEYFİ ÖZTÜRK (De
vamla) — Bunu siz söylüyorsunuz, ama Türk 
Milletinin huzurunuza çıkıp da bu tarzda ko
nuştuğunuz zaman millet size de cevap veri
yor, diyor ki, ben öyle devirler bilirim ki, 3 
kişi bir paket sigara alıyorduk, bugün Allaha 

çok şükür en iyi paket sigarayı alıp cebime 
koyuyorum diyor. Vatandaş mesut, onun için 
siz mesut değilsiniz. 

BAŞKAN — Sayın Bakan sizin üslûbunuz 
sebebiyle bendeniz içtüzüğü ihlâl etmek mec
buriyetinde kalıyorum. Lütfen sualsiz konuşu
nuz. 

DEVLET BAKANI SEYFİ ÖZTÜRK (De
vamla) — Hay, hay Başkan. Tutuculardan ya
na sürgün için vesile arıyor, bozuk düzen de
ğişmedikçe huzur olmaz gibi iddialar kendile
rine has birer ithamdır, bunlar üzerinde dur-
mıyaoağım. (Kaçıncı tabı sesleri A. P. sıra
larından) 

Bu arada bir de Sümerbanktaki lokavt me
selesi ile ilgili olarak bir sualleri oldu, ona 
cevap vermek durumundayım. Muhterem ar
kadaşlarım, gene meseleyi kanun açısından de
ğerlendireceğiz. Toplu Sözleşme, Grev ve Lo
kavt Kanunu meriyette. 440 sayılı Kanuna, gö
re Sümerbank kârlılık ve verimlilik esasına 
müsteniden faaliyette bulunan bir kamu sek
törü, kamu kuruluşu karşısında sendika var. 
Toplu pazarlık yapıyor, pazarlıkta bir taraf 
grevi baskı vasıtası olarak kullanmış. Diğer 
taraf da lokavtı yine baskı vasıtası olarak 
kullanmış, bir karar vermiş, icra eder mi et
mez mi, bunu Sümerbank Umum Müdürü açık
ladı. Biz dedi lokavt kararını icra etmeyi dü-
şünmiivoruz. isçi vatandaşlarımızı açıkta tut-
mavı düşünüyoruz. Bizim için bu kararlar en 
son belki başvurabileceğimiz bir çare olacak
tır. Matbuatta bu beyanlar çıktı. Binaenaleyh 
Sayın Yıl diz'm vâki olan bu suali bu suretle 
cevaplandırılmış oluyor. Hükümet seyirci mi 
kalacak? Dedi. Henüz icra edilmiş bir vakıa 
yok. Yani Sümerbank Lokavt uygulamış du
rumda değil, Anadolu Ajansı lokavt uygula
mış durumda değil. O da nazari olarak bir 
karar almış, yani kâğıt üzerinde bir karar al
mış. Tatbikat mevkiine intikal etmedikçe Hü
kümet ne tutumdadır tarzında bir suale mu-
hatabolmamız mümkün olmaz. 

Sayın Salim Hazerdağlı geçen sene bütçe
de yapılan bir konuşmayı bir sene sonra bura
da cevaplandırmış oldu. 

SALİM HAZERDAĞLI (Elâzığ) — Ancak 
1 imkân bulabildik. 

252 — 



0. Senatosu B : 26 29 . 1 . 1969 O : 3 

BAŞKAN — Sayın Hazerdağlı 15 dakika, 
bir sene sonra imkân bulduğunuzu ifade etti
niz, artık 16 ncı dakika sonra yine bir kere 
daha tekrar etseniz tesiri kalmıyacaktır. 

DEVLET BAKANI SEYFİ ÖZTÜRK (De
vamla) — Sayın Başbakanımızın zapta geçen 
beyanını tamamiyle yanlış tefsir ettiler. Doğ
rusunu söylemek mecburiyetindeyiz, çünkü za
bıtta yazılı olan husus, beyan ettikleri hususa 
benzemez. Mesele şudur: C. H. P. nin büyük 
Atatürk'ün kanadı altından çıkması hususun
daki beyan şu esbabı mucibeye dayanır; 
C. H. P. bir siyasî teşekküldür. Türkiye1de se
çimlere girer, bazen % 35 rey alır, bazen %28 
rey alır, azalır, artar. Ama Atatürk böyle bir 
rey hesabı içine girmez ve giremez. Atatürk 
millet, millet Atatürktür. işte bu gerekçeye 
dayanır Sayın Başbakanın beyanı. Onun için 
siyasî partiler olarak Atatürk'ü polemik mev
zuu yapmıyalım. Partiler üzerinde tutalım, 
tarzındaki beyanı bu esasa dayanır. Biz Ata
türk'ün partisiyiz, kurucu olarak, o zaman za
ten başka parti mevcut değil, Atatürk'ün kur
duğu parti tamam, ama meseleyi bir polemik 
mevzuu haline getirdiğimiz zaman birçok nok
talar çıkıyor önümüze. Yani söylemeye gön
lüm razı olmuyor, ama tarihin seyri içinde 
var. E.. Bize soruyor gençler, bu paralardan 
Ata'nm resmini kim çıkarttı? (C. H. P. sırala
rından çok söylendi, 15 sene söylendi sesleri) 
Az söylendi, çok söylendi vakıa bu. 

Sonra Atatürk'ün bir de solculuğu mesele
si çıktı, onu da solla izah etti Sayın Arkadaşı
mız. Ortanın soluna bağladı Ata'yi. İşte bu 
da münakaşa mevzuu olduğu zaman Ata'nm 
mânevi hatırasına hürmetsizlik oluyor. Büyük 
Atatürk kendi beyanı ile hiç bir ideolojinin 
taraftarı olmadığını söylemiştir. Ne liberalizm, 
ne kapitalizm, ne sosyalizm. Bizim millî eko
nomimiz kendi ihtiyaç ve imkânlarımızla ahenk-
lendirilmek suretiyle yürümektedir, demiştir 
ve karma ekonomiyi doktrin olarak değil, 
memleketin gerçek ihtiyaçları olarak, gerçek
çi olduğu için kabul etmiştir, özel sektöre de 
imkân vermiştir, özel teşebbüs desteklenmiş
tir, kamu sektörünü kamu ihtiyaçlarım kar
şılamak için öngörmüştür, kurulmuştur, des
teklenmiştir. Büyük Atatürk'ün devletçiyiz de
mesi doktriner mânada, sizin anladığınız mâ
nada sol değildir. Onun devletçiliği harpten 

çıkmış bir memlekette ihtiyaçları karşılamak 
için ferdin teşebbüs gücü olmıyan sahalara 
devletin girme zarureti var, hayatî zarurete 
binaen ihtiyaçtan doğmuş bir müessesedir, bu
nu bir doktrine bağlamak Ata'ya hürmetsiz
lik olur. Bunu arz ettiği içindir ki, Sayın Baş
bakanımız o konuşmalarında Atatürk'ü Cum
huriyet Halk Partisine bağlamayın. Cumhuri
yet Halk Partisini Ata'nm kanadının altından 
çıkarın demiştir, bu maksada matuf. Aslında 
bir başka hususu da söylemek yerinde olur. 
Bugünkü Cumhuriyet Halk Partisinin Ata
türk'le ne alâkası vardır? (C. H. P. sıraların
dan çok var sesleri) Genel sekreteriniz reddi 
miras yaptı, reddi miras yaptı Meclisin zabıt
larında orada görüşeceğiz. Ortanın solunu 1965 
ten sonra icadettiniz. Reddi miras ediyoruz de
di, geçmişi reddediyoruz dedi. (C. H. P. sıra
larından yok öyle şey sesleri) Sayın Başbaka
nımızın bu sözlerinin başka tarzda tağyir ve 
teşviş edilmesi doğru olmaz. 

Sayın Ragıp Üner; atomla ilgili görüşleri
ni açıkladı ve Türkiye'de atom santralleri ku
rulması hususuna temas etti. Muhterem ar
kadaşlarım, bu konuda 400 megavatlık yeni 
bir santralin kurulması için hazırlık yapılmış
tır. Zannediyorum fizibilite raporlarının hazır
lanması için bir ihale mevzuu vardır. Badema 
Türkiye'de de enerji üretmek için atomdan ya
rarlanma hususu temin edilecektir. Halen mev
cut bir reaktör, radyo - izotop üretmektedir. 
Teknik sahada da, tıp sahasında da bir ölçü
de yararlanılmaktadır. Bunu inkişaf ettirecek 
hayırlı, modern bir teşebbüstür. İkinci Beş Yıl
lık Plân devresinde bu teşebbüsü de gerçek
leştireceğimizi ümidediyoruz. 

Sözlerimi burada bağlıyorum. Gecenin geç 
saatine kadar beni dinlemek zahmetine kat
landınız, hepinize teşekkür ederim sayın arka
daşlarım. 

BAŞKAN — Sayın öztürk, sual sormak is
tiyorlar, müsaade eder misiniz. 

DEVLET BAKANI SEYFİ ÖZTÜRK (De
vamla) — Buyursunlar. 

SADİ KOÇ AŞ (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) — 
Sayın Başkan, görülüyor M, siyasî ve herkese 
göre değişen bir nokta üzerinde birleşmek 
mümkün olmuyor. Ama ilim ve rakamlara da
yanan konularda karar almak gayet kolaydır. 
Bu yüzden Sayın Bakandan söylediklerini pek 
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iyi anlıyamadığım dört hususun da aydınlatıl
masını rica edeceğim. Sayın Bakan sorularıma 
cevap verip vermemekte serbestirler. 

Birinci sorum; % 7,6 kalkınma hızının ba
şarıldığı hususunda kimsenin şüphesi yoktur, 
diyorlar. Bu netice bütün sektörlerde hedefe 
ulaşılan bir kalkınma hızının sonucu mudur? 
Meselâ, kalkınmamızda en önemli rolü olan 
endüstri sektöründe de plân hedeflerine ulaşıl
mış mıdır? Yoksa, konut, hattâ lüks konut in
şaatı hususunda sağlanan yüksek neticeyle 
harman edilen bir hesabın neticesi midir? Bu 
netice ilmî bakımdan kalkınma hızımız hede
fe ulaşmıştır diye bir iftihar konusu olabilir 
mi? 

ikinci sorum; üç yılda bütçeyi 12 milyar
dan 26 milyara, yani iki misli çıkardıklarını 
ifade buyurdular. Sayın Başbakan da aynı 
şeyleri ifade ettiler. Komisyonda başlıyan, bu
rada devam eden ve açıkça ispat edilen 4 mil
yar liralık açığa rağmen, Sayın Bakan hâlâ 
bütçeyi 26 milyar olarak takdim etmenin bir 
başarı olduğu kanaatinde midirler. Yani Sayın 
Bakana göre, 26 milyarlık bir bütçeyi uygula
ması mümkün müdür? Yoksa bu yılki gibi se
çimlerden sonra ödemeler durdurulacak mı
dır? 

Üçüncü sorum; 1968 bütçesinin denk kapa
tılmasına çalışılmaktadır, buyufdular. Sayın 
Bakan bütçeyi denk kapatmak için hangi yol 
ve usullerle çalışmakta olduklarına dair kısa
ca, müspet ilmin kabul ettiği yolla, meselâ 
Aralık ayı ortasında bütün devlet ödemeleri 
ve masraflarını durdurmak bu usullerden bir 
tanesi midir ve bu usulle denk bütçe sağlamak 
mümkün müdür? 

Dördüncü sorum; buğday satmalınması hu
susunda konuşulurken, fiyatların yükselmesine 
ve müstahsilin zarar etmesine mâni olunmuştur, 
buyurdular. Ofisin, Sayın Bakanın da belirttik
leri gibi, az mubayaası yüzünden büyük miktar
da buğdayın Ofis fiyatına yakın bir değerle, me
selâ 78 ilâ 81 kuruştan tüccar tarafından satı-
nalmıp depo edildiği malûm. Sayın Bakan bu
gün bu buğdayın tüccar tarafından kaç kuruşa 
satıldığını biliyorlar mı? Aradaki fiyat farkı ne
dir, bunun neticesi olarak zarar eden kimdir, 
kâr eden kimdir? 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 

DEVLET BAKANI SEYFİ ÖZTÜRK (De
vamla) — Muhterem arkadaşlarım, Sayın Ko
casın beyanına cevap arz edeyim. 

7,6 gibi bir rakama, bir hıza ulaştığımızı ifa
de ettim. Bu resmî rakamlardır ve bunun de
tayları raporda yer almıştır, üzerinde durmıya-
cağım. Yalnız şu kadarı ifade edeyim, konut ya
pımının, ulaştırma yapımının bunda müessir ol
duğu bir vakıa. Fakat ulaştrıma sektöründeki 
gelişmeyi ekonominin genel gelişmesinin dışına 
nasıl isteceğimizi Sayın Koçaş'tan da ben öğren
mek isterim. Mal ve hizmet olarak mütalâa et
tiğimize göre ulaşım sektöründeki büyük artış
ları da bu rakamın içinde tutmak ekonomik ku
rallara uygundur, ikincisi istihsal rakamlarını 
ifade ettiler, sanayi sektörü de dâhil, madenler
den başlıyarak Plânlama bütçesinde net rakam
ları okuyacağım. Bütün sektörlerde büyük bir 
gelişme vardır. Sanayi sektöründeki gelişme 
şöyledir. Üç yıllık ortalama olarak mütalâa 
ederseniz, buna göre değerlendirirsiniz. İkinci 
Beş Yıllık Plân için 5 yıllık ortalamayı değer
lendirirsiniz. Bir yıl % 12,5 iken % 10 gerçek
leşmişse plân hedefinin gerisinde kaldık, şu hal
de sanayileşmemiz durdu gibi bir neticeye varıl
maz. Zaten plâmn fileksibl olmasının hedefi 
ie budur. Ekonomik iştah diyelim, seyre göre 
rektörler arasında denge sağlanmaktadır. Bu se
ne % 10 civarında olan bir sanayi hızı, gelecek 
sene % 16 olabilir. Bu bünyedeki çalışma, ham
le, istek, imkân bunların ayarlanması ile ilgili
dir. Öyle senelerimiz vardır ki, sanayide daha 
büyük gelişme hızı sağlanmıştır. Bir diğer se
nede daha az gelişme sağlanmıştır. İkinci Beş 
Yıllık Plânın son dilimi olan 1972 senesi, yani 
anahedefler bakımından bir mukayeseye tabi 
tutulmadıkça yıllık mukayeseler üzerinden eko
nomide gelişme yoktur tarzında bir neticeye va
rılamaz. Ben burada zaten üç senelik mukayese
yi yaptım, bir senelik yapmadım. Üç senelik mu
kayesede % 7,6 gibi bir hız sağladık. Plân hede
fi % 7 dir. O plân hedefinin içerisinde konut 
da vardır, ulaştırma da vardır, sanayi de vardır. 
Hepsi müşterektir. Ama sektörler itibariyle 
ağırlık dengesi değişebilir. Birinci husus bu. 

ikincisi, 26 milyarlık bütçe meselesine temas 
ettiler. 12,7 milyardan iki misli hacımda bir 
büyüklük var. Bu bütçenin samimî olduğuna 
inanışları var mı? Muhterem arkadaşlarım, faz-
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la vaktinizi aimıyacağım, bu konu üzerinde İnşa
ca durmakta fayda görürüm. Bütçe rakamları 
üzerinde spekülâsyon muhalefet tarafından bu
gün değil, çok eski zamanlardan beri yapılmak
tadır. Şimdi burada bâzı hususları müsaadeniz
le okuyayım. 1 Aralık 1966 Perşembe, «Devlet 
gelirleri tahmin edilen seviyeye ulaşamadı.» 
2 Aralık 1966 Cuma, «açık ama, açık değil.» 
11 Aralık 1966 bir başka gazete, gazete ismi ver
miyorum ; «yeni zamlar geliyor» 13 Aralık 1966 
«Devalüasyon konusu tazelendi. Devalüasyon, 
gizli bir kararname hazırlandı.» 14 Aralık 1966 
Çarşamba, «Bu bütçe enfilâsyonist tazyiki gide
remez.» Bunlar 1966 denk bütçesine yapılan is
natlar, İçindeki bilgiler de tabiî ayrıca calibi dik
kat. Liberasyon önlendi. 17 Aralık 1966 Cu
martesi «Bütçe ve açığı, hayat pahalılığı % 15 
arttı.» Bu C. H. P. li Profesör Besim Üstünel'e 
ait. 22 Aralık 1966 bir makale, «Dış ticarette 
açık». Bunlar üzerinde yapılan görüşmeler ya
zılar, mütalâalar. Bunlar hep 1966 için. Tatbi
kata bakıyoruz. Bütçe Encümeninde sayın mu
halefet sözcülerinden anamuhalefet sözcüsü bu 
bütçe iki milyar açık diyor. Gelirler şişirilmiş-
İL', samimî değildir, denk bütçe değildir. Fakat 
tatbikata geldik bütçe denk kapandı. Şimdi ay
nı tenkidler geçen sene için yapıldı. Göreceğiz. 
Hizmetlerde ne oranda fiziki neticeler istihsal 
ettiğimiz rakamları ile belli. 1969 bütçesi için ya
pılan tahminler, burada ciddî bir eleştirme yap-
mıyacağım, detayına girmek için vaktinizi almak 
istemiyorum, daha doğrusu ciddî değil de detay-
ye bir malûmat arz edemiyeceğim. Bir husus var. 

SADİ KOÇ AŞ (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) 
— Sayın Bakan, benim sualim gayet basit, iki 
satırdan ibaret bir şey. 

DEVLET BAKANI SEYFİ ÖZTÜRK (De
vamla) — Arz edeceğim. 1969 bütçesinin gerçek 
açığı 4 milyar 736 milyon lira diye bir gazetemi
ze Sayın Profesör Besim Üstünel 12 Aralık tari
hinde beyanat veriyor. Ekonomik ve sosyal çık
mazın sorumlusu Başbakandır diyor, onu da ora
ya bağlamış. Demek oluyor ki, bu rakamlar 
çok kere siyasi sebeplerle ortaya atılabiliyor. Ya
ni bir artırma mevzuu oluyor. 

SADİ KOÇAŞ (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) 
— Siz kabul etmiyorsunuz 4 milyarlık açığı; te
şekkür ederim. 

DEVLET BAKANI SEYFİ ÖZTÜRK (De
vamla) — Biraz izahat vermeme müsaade eder
seniz, kabul etmeyişimi arz edeceğim. 

SADİ KOÇAŞ (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) 
— Rahatsız etmiyeyim. 

DEVLET BAKANI SEYFİ ÖZTÜRK (De
vamla) — Rahatsız olmuyorum. Madem açtınız. 
Bütçe gerçek rakamlara istinadeder. Bütçeleri 
siyasi heyetler anahedeflerini gösterir, ama ha
sırlamaz. Teknik heyetler hazırlar. Maliye Ve
kâletinde senelerden beri bu vazifeyi yapmış 
olan arkadaşlarımızın çalışmalarını, mesaisini 
suni olarak görmeye imkân yok. Bu bühtan 
olur. Tamamen gerçekçi esaslara göre bu ra
kamlar ortaya çıkar. Yalnız hizmetlerde hedef
ler yıllık programlarda gösterildiği şekilde mak-
ro dengeye uygun olarak yapılır. Cari masraflar 
ayrılır, yatırım, transferler ona göre ayrılır. 
1969 bütçesi geçmiş yıl bütçelerinde olduğu gibi 
samimîdir. Gelir tahminlerinde şişirme yoktur. 
Giderler realize edilecektir. Allah nasibederse 
gelecek sene bu husustaki konuşmalarımızı yine 
bu çatı altında canlandırmak mümkün olacak
tır. ikinci husus buğday meselesi. 

SADİ KOÇAŞ (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) 
— Üçüncüsü, 1968 bütçesinin denk kapatılması
na çalışılıyor buyurdunuz. Buna hangi yolla 
çalışılıyor, demiştim. 

DEVLET BAKANI SEYFİ ÖZTÜRK (De
vamla) — 1968 bütçesinin denk kapatılmasına 
çalışılıyor hususu şudur: Her sene bâzı harca
malar olur. Dairelerin eldeki tahsisatları büt
çe yılının son aylarında elden gitmesin, düyuna 
kalmasın diye Şubat ayında araba alır, şunu alır, 
bunu alır. Aslında bu bütçelerin tatbikatında 
tasarruf olarak her zaman yapılabilir. Bu tarz 
tasarruflar, yani plânın tesbit ettiği kalkınma hı
zına tesir icra etmiyecek yatırım dışında, bir 
bakıma cari harcama mahiyetinde olan tasarruf
lar. Boş kadrolarda tâyinler, nakiller, tahviller, 
İd, bu tamimde gayet açık olarak irae edilmiş
tir. Boş kadrolara atama yapmayın, lüzum ol
madıkça tahvil, tâyin vesaire yapmayın, denmiş, 
gösterilmiştir. O tasarruf tedbirleri ile bir öl
çüde gelir sağlanmaktadır. Bunun dışında ih
racatta gelişme vardır. Malî kaynaklar, vergi
lerin dışında malî kaynaklar tahrik edilmek su
retiyle bu açığı kapayacak tedbirler istikameti
ne yöneltilmiştir. 
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Şimdi üçüncüsü şu: Buğday meselesi; Buğ
day ithalâtında ihtiyaca uygun bir rakam tesbit 
edilmiştir: 500 bin ton. Aylık 100 - 130 bin ton 
civarında büyük şehirlerin buğday ihtiyacı var. 
Bu stok vaziyeti ve ithal edilen miktar, zannedi
yorum, Temmuz ayına kadar rahatlıkla yetişe
cektir. Tüccarların bunları alıp yüksek fiyatla 
sattığı hususunu tahkik ederiz, ama böyle bir 
ihbar ve şikâyet intikal etmemiştir. Bugün pi
yasada mevcut buğday 90 - 95 kuruş arasında 
seyretmektedir. 

BAŞKAN — Sayın Doktor Koksal. 
ŞEVKET KOKSAL (Ordu) — Sayın Başkan, 

Sayın Bakan Türkiye'de talebelerin tahrik edil
diğini ve yanlış yollara sevk edildiğini, bunu ha-
zırlıyan mihrakları çok iyi bildiklerini, Hükümet 
olarak bildiklerini beyan ettiler. Türkiye Cum
huriyeti Hükümeti, Hükümetimiz böylesine mih
rakları çok iyi bildiğine göre, Hükümet mesuli
yeti icabı olan tedbirleri almada niçin geciki
yor? Bir, 

2. Biraz önce Sayın Bakan, Sayın Başbaka
nımızın da 4 ay önceki konuşmasından pasajlar 
okudular. Böyle zararlı mihrakları gayet iyi bi
len Sayın Başbakanımızın ve Hükümetimizin bu 
zararlı mihraklar olduğunu sade bir vatandaş 
gibi sadece söylemeyi Hükümet mesuliyeti ile 
nasıl bağdaştırıyor? Suallerim bun'ar. 

DEVLET BAKANI SEYFİ ÖZTÜRK (De
vamla) — Muhterem arkadaşlarım, bu hususu 
gayet açık olarak ifade edeyim. Türkiye'de bu 
mihraklar legal illegal faaliyettedir. Eğer ar
kadaşımız bunu öğrenmek istiyorsa söylüyorum. 
Legal illegal faaliyettedir. Bu faaliyetler çok 
eskidir. Yeni de değildir. Kanunsuz hareketleri 
teşvik ve tahrik eden bu mihraklar hakkında 
Cumhuriyet Başsavcısı ve genel adlî organlarda 
savcılar halen hazırlık tahkikatı safhasındadır 
ve faaliyettedir. Hükümet bunlardan uzak de
ğil. intikal ettirilmiştir. Cereyan eden hâdise
lerin failleri mevzuları hepsi intikal ettirilmiş
tir ve merciinde tetkikat yapılmaktadır. Anaya
sa ve kanunlar neyi gerektiriyorsa mukteza ona 
göre tâyin olunur. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Sorular cevaplandırılmıştır. 

ŞEVKET KOKSAL (Ordu) — İkinci sualim 
cevaplandırılmadı. 

DEVLET BAKANI SEYFİ ÖZTÜRK (De
vamla) — Sadece sözden ibaret kalmadığım, ic

raya intikal ettiğini de arz etmiş oldum sayın 
arkadaşım. 

BAŞKAN — Sualler cevaplandırılmıştır. Te
şekkür ederim Sayın Bakan. 

FİKRET GÜNDOĞAN (istanbul) — Söz is
tiyorum. 

BAŞKAN — Efendim yazılı olarak talepte 
bulundunuz. Bir dakika müsaade ediniz. Başka 
bir muamelemiz var. Onu icra edelim. Ondan 
sonra zatıâlinize söz vereceğim. 

DEVLET BAKANI SEYFİ ÖZTÜRK (De
vamla) — Teşekkür ederim. Saygılar sunarım. 
(Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. Efendim, 
bir önerge var okutuyorum. 

Sayın Başkanlığa 
Vakit çok gecikmiştir. Başbakanlık bütçesin

den sonra birleşimin bugün saat 10 a talikini 
arz ve teklif ederim. 

Enver Işıklar 
Samsun 

BAŞKAN — önerge üzerinde söz istiyen 
Sayın Üye?.. 

MEHMET HAZER (Kars) — Sayın Başkan, 
bu muamele bitsin ondan sonra oylayın. 

BAŞKAN — Lütfen ayağa kalkar mısınız 
Sayın Hazer? Lütfen ayağa kalkarak konuşur 
^.usunuz? 

MEHMET HAZER (Kars) — Ayağa kalka
rım, ama bunu bir emir olarak söyliyemezsiniz. 

BAŞKAN — Dinlemiyorum, o halde müsaa
de ederseniz. Efendim, önerge üzerinde söz isti
yen sayın üye? Yok... önergeyi oylarınıza arz 
ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir, efendim. 

içtüzüğü okuduğunuz zaman bunun, benim 
değil, içtüzüğün emri olduğunu öğrenmiş olur
sunuz. 

MEHMET HAZER (Kars) — İçtüzükte yok. 

BAŞKAN — Şimdi burada bir talebi var. 
Hükümet adına verilen cevaplar ileri sürdüğüm 
fikirlere ve maksada tamamiyle aykırı olduğu 
için söz rica ediyorum, diyorsunuz. Bu talebi
niz içtüzüğün 65 nci maddesi ile ilgilidir. 65 nci 
madde: «Şahsına sataşılan yahut ileri sürdüğü 
görüşün aksine kendisine bir fikir isnadedilen 
üye, her zaman söz isteme hakkını haizdir. O hal
de o üye ne münasebetle söz söylemeye kendini 

— 256 — 



O. Senatosu B : 36 29 . 1 . 1969 O : 3 

mecbur saydığını beyan eder. Söz verip verme
mek Başkanın takdirine bağlıdır.» 

Hangi hususta söz söylemek istediğinizi lüt
fen beyan ediniz efendim? 

MEHMET HAZER (Kars) — Hükümet adı
na cevap veren Sayın BaJkan, başından sonuna 
kadar benim konuşmalarımla bir iki kelime irti
bat kurdular, maksattan uzak birtakım itham
ları havi cevaplar verdiler. 

BAŞKAN — Şimdi siz belki de benden daha 
kıdemli bir hukukçusunuz ve benden daha kı
demli bir politikacısınız. Müsaade ederseniz 
65 nci maddenin medlulüne inelim. Hep tefsiri 
bir hukuk tatbikatçısı olmıyalım. Muhakkak su
rette tesbit etmiş bulunuyorsunuz. Hangi nok
talarda zâtıâlinıizin beyan etmediğiniz hususları 
size izafe ettiler? 

MEHMET HAZER (Kars) — Piyasanın 
kontrolü için faşist idaresi mi istiyor sunuz, 
Devletçi müdahale mi istiyorsunuz? Bu mudur 
maksadınız? Bu bir bühtandır, bu bir iftiradır, 
doktriner arzulardır, bilmem sosyalist görüşler
dir. Bunların hiçbirisi benimle ve konuşmamla 
ilgili değildir. Sonra, bu talebe hareketleri hak
kında polisin kullandığı istihdam tarzı hakkın
da benim verdiğim şeylerin A. P. li arkadaşla
rın çoğu da alkışladılar. Daha bugün cereyan 
etti alkışladılar. Bunların hepsini ben sokak ha
reketlerinin hangi hadisinin nasıl zararlı oldu
ğunu söyledim. Bunları Sayın Bakan... 

BAŞKAN — Sokak hâdiseleri hakkındaki 
beyanınızı, size aidolmiyan beyanı size izafe et
tiler. Bunun için söz istiyorsunuz, ikincisi, fi
yat bakımından ileri sürdüğünüz fikir sizin ol
madığı halde size izafe edildi. Bu iki. 

MEHMET HAZER (Kars) — Sosyal Dev
let fikri ile kabili telif olmıyan piyasa hareket
leri gelişmesi karşısında, Hükümetin böyle kal
masının tabiî olduğunu ve bunun hem kendi 
programları ile, hem benim konuşmamla ilgisi 
yoktu. 

BAŞKAN — Sayın Hazer, yalnız bu iki mev
zuda olmak üzere size söz veriyorum. 

MEHMET HAZER (Kars) — Değerli arka
daşlarım, bu saatte nekadar tatlı konuşulsa din
leyici bulamıyacağını biliyorum. Ama Başba
kanlık adına cevap veren Sayın Devlet Bakanı 
hakikaten bir polemik havası açmış ve haksız 
ithamlarla beni bu kürsüye çıkmaya mecbur et
miştir. Aslında Başbakanlık adına verilen bu 

cevabı Sayın Bakan başkaları için de hazır mek
tup gibi okumaktadır. Yani ben ne söylesem, 
başkaları ne söylese hep o aynı şeyi tekrarlıya-
caiktır. 

M. SALİM MAZERDAĞLI (Elâzığ) — Ez
berlemiş, ezberlemiş. 

MEHMET HAZER (Kars) — Bu ezberlenen 
cevapları ve ithamları ben kendi konuşmamla 
irtibatlandırmak istedim, bir irtibatlı nokta bu
lamadım. 

BAŞKAN — Sayın Hazer hem şahıslara, hem 
makamlara lütfen saygılı olalım. 

MEHMET HAZER (Kars) — Saygılı olmak 
için evvelâ kendisinin saygılı olması lâzımgelir. 
Bir defa bizim konuştuklarımız burada zabıtla
ra geçmiş ve arkadaşlarımız dinlemiştir. O mü
saade buyurduğunuz noktaları izah edeyim. Pi
yasaya Hükümet müdahale etmez, serbest reka
betle teşekkül eder, diyorlar. Bizim anlayışımız 
budur, fasit bir görüşle müdahale mi istiyorsu
nuz, dediler. 

DEVLET BAKANI SEYFi ÖZTttRK (Es
kişehir Milletvekili) — Millî Korunma Kanunu 
gibi dedim. 

MEHMET HAZER (Devamla) — Hayır, 
millî korunmayı sonra ilâve ettiniz. Arkadaşlar 
bir taraftan sosyal Devlet tezini müdafaa eder, 
bir taraftan piyasayı serbest bırakır halde bu
lunan bir hükümet çelişiği içindedir, bu bir. 
Aynı hükümetin bir üyesi Sanayi Bakanı piya
saya müdahale eder, onda cevaz vardır, ama 
bunda yok. Bu nasıl anlayıştır ve bu piyasada 
alıp yürüyen fiyatları durdur, buna bir tedbir 
bul demek istiyenleri fasit maksatla itham et
mek nasıl bir anlayışın mahsulüdür? 

ikincisi arkadaşlar; sosyalist fikirler, bilmem 
peşin kararlılar. Bir defa şunu iyice bilesiniz, 
ne sosyalist fikirliyiz, ne her hangi bir izmin 
esiriyiz. Biz Atatürkçüyüz, bana cevap verirken 
söylediniz onu, biz Atatürkçüyüz ve Atatürk 
ilkelerine bağlı, sosyal Devlet ilkelerine bağlı 
bir partiyiz. 

Sokak hareketlerine gelince arkadaşlar, bu
rada konuştuklarım aynen şöyledir: Komando
lar vasıtasiyle komünizmle mücadele yanlış, ha
yal ham bir harekettir. Bunun sonunda tehlikeli 
olabilir. Bir kere idare sokağın eline geçerse 
nerede sonuçlanacağı bilinmez. Vatandaşların 
toplanma, yürüme hakları vardır, kısaca arz edi
yorum; ama bunların kanun dışına çıkmaması 
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lâzımdır, dedim. Bunların saldırı haline gelme
mesi lâzımdır, dedim. Bunlarla beraber değil mî 
bu Hükümet? Biz daha bundan birkaç gün ev
vel parti meclisi kararı ile bunu tebliğ ettik. 
Saldınllaıra karşıyız, kaba kuvvetleri tasvibet-
miyoruz, kanun içinde kalınmasını istiyoruz, 
dedik. Bütün bunları söyledikten sonra ve bu
rada bu kadar masumane bu meseleyi vaz 'ettik
ten sonra, Sayın Bakan kendi kafasından bir-
şey yaratıyor. 

Sonra kimmiş bu gençleri teşvik eden? Bize 
hitabettiniz, iısbat etmekle mükellefsiniz. 

DEVLET BAKANI SEYFİ ÖZTÜRK (Eıski-
şehir Milletvekili) — Celâl Kargılı... 

MEHMET HAZER (Devamla) — Dinle Be
yefendi; ben Celâl Kargılı değil Mehmet Ha-
zer'im. Celâl Saygılı da teklif edebilir. Ahmet 
de teklif edebilir. 

BAŞKAN — Karşılıklı konuşmamanızı rica 
ederim. 

MEHMET HAZER (Devamla) — Ama siz 
bu iftiranın altından ya kalkmaya ya iddianızı 
ispat etmeye mecbursunuz. 

Bir başka nokta daha. Ne ben müddeiyim 
burada, ne de siz borçlusunuz. Bizim buradaki 
fonksiyonumuzu daha siz anlamamışsınız. Ana
yasayı ezbere bilmek kâfi değildir, onu benim
semek lâzımdır. Sizin bunu benimsemediğinizi 
ben bugün değil, 1961 den beri biliyorum. Ve 
şahsiyat yapmamak için bâzı meseleler biliyo
rum, onları da burada tekrar etmiyorum. Ama 
şunu bilesiniz arkadaşlar, demokrasiyi de gönül
den benimsemiş bir arkadaşınızım, hiçbir zaman 
Hükümeti tahrik etmek, iktidarı kötü hale ge
tirmek için meseleleri dejenere eden arkadaşı
nız değilim. Yaptığım konuşma meydanda. Din-
liyen arkadaşlarım burada, geçerken de kendi
leri sen iyi konuştun; yumuşak cevap verecek
tim ; fakat Hazerdağlı çok şey yaptı, başka tür
lü konuşacağım; dedi. 

BAŞKAN —• 65 noi madde hükmü dışında 
konuşmayınız. Sadet dışına çıkmayınız. 

MEHMET HAZER (Devamla) — Benim ko
nuşmalarımı da benim olmıyan maksatlarıma 
uymıyan tarzda tahrif ettiler. Bunu tashih et
mek için huzurunuzu işgal ettim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın Gündoğan iki talebiniz var. 
Bunlardan birisi grup adına söz istiyorsunuz. 

Grup adına sözü size veremiyeoeğim. Sebep 1969 
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yılı Bütçe programının (G) maddesi Bakanlık
lar büklerinin ve katma bütçeli genel müdür
lüklerin bütçelerinin görüşülmesi sırasında grup 
sözcülerinin konuşmaları 30 ve diğer sözcülerin 
konuşmaları 15 dakika ile tahdidedilecektir, 
şeklinde bir karar alınmış ve bu karar Heyeti 
Umumiye tarafından tasvibeddlmiştir. Bu hakkı 
muhterem grupunuzun kullanmış olması hase
biyle, grup adına zâtıâlnize söz veremiyeceğim. 

ikincisi son söz talebinde bulunuyorsunuz. 
içtüzüğün 56 ncı maddesi gereğince son söz sa
yın üyenindir, zâtıâlinize içtüzüğün 56 ncı mad
desi hükmü gereğince söz veriyorum, buyuru
nuz efendim. 

Sayın Gündoğan yalnız 15 dakikalık takyit 
mutlaka buna da sâri ve şâmildir. 

FİKRET GÜNDOĞAN (istanbul) — Sayın 
Başkan, 15 dakikalık tahdide grup olarak mu-
vaffakat etmediğimizi bu bütçenin konuşulma
sından evvel, program müzakereleri sebebiyle, 
burada arz eden kişi benim. Ve İçtüzüğümüzün 
çok açık ve kesin maddesine göre grup sözcü
lerinin veya grup adına konuşanların sözlerimin 
zamanla tahdidine imkân olmadığı da yüksek 
malûmlarınız olmak gerekir. Binaenalazalik sö
zümü grup adına diye ifade ederek almışımdır. 
Siz bana grup adına söz veremiyeceğim deme
nize rağmen, ben içtüzüğün bana bahşettiği hak
tan bilistifade sınırsız olarak konuşma hakkımı 
istimal edeceğim. 

BAŞKAN — Sözünüzü kesiyorum ve size söz 
vermiyorum. 

FİKRET GÜNDOĞAN (Devamla) — Bir da
kika... 

BAŞKAN — Sözünüzü kesiyorum ve size söz 
vermiyorum. 

FİKRET GÜNDOĞAN (Devamla) — Sayın 
Başkan, ben sizin, (A. P. sıralarından, sokağa 
dökmiyelim, burası sokak değil sesleri) 

BAŞKAN — Sayın Gündoğan, beraber bura
da karar almışız, şu kararı beraberce almışız... 

FİKRET GÜNDOĞAN (Devamla) — Biz 
sokaktan gelmedik kardeşim, biz Kurtuluş Sa
vaşından geldik. Sokaktan gelenler belidir
ler. 

BAŞKAN — Sayın Gündoğan, zâtıâlinize son 
söz üyenindir hükmüne göre söz veriyorum. Bu
na göre konuşacaksanız... 
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SALİM HAZERDAĞLI (Elâzığ) — Burası 
sokak falan değil, sokaktaki de vatandaş, sokak
taki sanki vatandaş değil... 

BAŞKAN — Konuşursunuz, eğer buna göre 
konuşmıyacak iseniz o takdirde söz vermiyo
rum. 

FİKRET GÜNDOĞAN (Devamla) — Sayın 
Başkan, haksız ve hattâ zulme kaçan bir kuv
vetin elinde bulunan kişilerin zorunlu olarak 
uymaya mecbur olduğu durumlara uymaktan 
insan olarak haysiyetime yakışmıyan bir şeyi 
yapmaktan üzüntü duyuyorum. Madde, ka
nunun bana verdiği hakkı siz ketmediyorsunuz. 
Bunu esefle karşılıyorum, ama ifade ettim zo
runlu olarak cebren uyuyorum. 

BAŞKAN — Cebren bulunamazsınız sayın... 
FİKRET GÜNDOĞAN (Devamla) — Uyu

yorum... 
BAŞKAN — Uyuyorsunuz... Pardon. 
FİKRET GÜNDOĞAN (Devamla) — Ceb

ren uyuyorum. 
BAŞKAN — Buyurun, cebren uyun. 
FİKRET GÜNDOĞAN (Devamla) — Ve bu 

cebri de tasdik ettiğinizi tescil ediyorum. 
Sayın Bakanı dinledim. Ama bundan evvel 

dinlediğim zamanlarda hafif bir kuşkuyla hak
kında düşündüklerimi, bu kere söylediği sözler 
yüzünden, tamamiyle kanaat haline getirdim. 
Şimdi artık inanıyorum M, Sayın Bakan siyasi 
irtidadmın bedelini ödemek üzere, her gün yeni 
girdiği dine sadakatini ifade için, gözü. kapalı 
iftiraya gidecek kadar bedel ödemek ve yaran
mak ve tutunmak iztırarı içinde kıvranan ve in
sanı hiç kimsenin Allah.'m içine... 

BAŞKAN — Sayın Gündoğan... Bugün zâtı-
âlinizle bu 15 dakikayı hiç de hoş bir münase
betle geçirmiyeceğimizi zannediyorum. 

FİKRET GÜNDOĞAN (Devamla) — Bilin
mez o Başkanım. O bilinmez, o sizin bileceğiniz 
iş değil.. 

BAŞKAN — Dikkat buyurunuz, dikkat bu
yurunuz Sayın Gündoğan önce ben konuşaca
ğım. Sonra zâtıâliniz konuşacaksınız. 

FİKRET GÜNDOĞAN (Devamla) — Ben 
konuşurken sizin konuşmaya hakkınız yok Baş
kanım. 

BAŞKAN — Siz tüzük hükümlerini ihlâl et
tiğiniz zaman da ben sizin sözünüzü kesip tü
zük hükümleri gereğince sizi sadede davet et
meye hak sahibiyim. O sebepten dolayıdır ki, 

siz konuşurken ben sizin sözünüzü kesebilirim. 
Fakat siz benim sözümü kesemezsiniz. 

SALİM HAZERDAĞLI (Elâzığ) Sayın Baş
kan, biraz daha yavaş konuşamaz mısınız? Bu 
ne biçim Başkanlık... 

BAŞKAN — îşte böyle Başkanlık. 
SALİM HAZERDAĞLI (Elâzığ) — Böyle 

konuşamazsınız, azarlıyamazsmız, terbiyeli ko
nuşun... (Karşılıklı gürültüler ve müdahaleler) 

BAŞKAN — Otur, otur... 

SALİM HAZERDAĞLI (Elâzığ) — Terbi
yeli konuşun, savcı mısınız, davacı mısınız... 
Başkan mısınız... (Gürültüler) 

BAŞKAN — Sayın Gündoğan buyurun. 

FİKRET GÜNDOĞAN (Devamla) — Sayuı 
Bakan burada işte o borcu eda ederken Türk 
gençliği gibi dünyada eşi, menendi az bulunan, 
memleket ve vatan şuuriyle kıvranan insanların 
üzerlerine hiç kimsenin cesaret edemiyeceği öl
çüde ve insana tiksinti verecek bir şekilde ifti
ralarda bulundu ve onları bir tahrik peşinde 
koşan insanlar olarak tanımladı. Vahayfa ki, 
Türk gençliği ömrü boyunca tahrike kapılma
mış, tarihte bu vatanın kurtulması icabettiği 
zaman birçok bakanları değil, padişahları gölge
de bırakacak kadar celâdet ve cesaret göstermiş 
bir gençlik olarak anılır. Türk gençliği hiçbir 
tahrike kapılmaksızm bu toplumda, bilhassa 
Adalet Partisi iktidarının siyasi iktidarı ele al
dığı günden beri gittikçe ağırlaşan toplumsal 
dengesizliklerin, çarpıklıkların, aksaklıkların, 
insanı insanlığından bezdirecek düşüşlerin is
yancısı olarak ve bu Anayasanın 28 nci mad
desindeki hakkı kullanarak üniversitelere, soka
ğa da çıkmıştır. Hangi bakandır ki, bu Anayasa
da 28 nci maddede herkes önceden izin almak
sızın silahsız ve saldırısız toplanma ve gösteri 
yürüvüşü yapma hakkına sahiptir diyen bu 
maddeye karsı çıkabiliyor. (A.P. sıralarından 
kanun var sesleri) 

Bu gençler ki, bu memleketin daha 50 sene 
evvel emperyalist kuvvetler tarafından istilâ
sına mâni olacak babaları gibi böyle bir tehlike
yi peşinen gaflet ve dalâlet içinde bulunanlara 
ihbar ve ihtar için sokağa çıktılar. Ve dediler 
ki, bu memlekette yakın tehlike odur ki, bir dış 
ülkeler, bir dış ekonomiler egemenliği, hâkimi
yeti, sömürüsü altına düşmek tehlikesiyle karşı 
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karşıya kalırsa bu memlekette buna rıza göste
remeyiz dediler. Ve dediler ki, 9 Eylül 1968 se
nesinde İzmir'in kurtuluşu sırasında lütfen bay
ramımızı kendi kendimize yapalım. Hayır; dost 
devlettir, onun ülkesinin filosudur, gelecektir; 
dediler. Bir taraftan Devletine itibar ariyan 
Bakan o filonun mensubolduğu Devlete böyle 
bir günde ziyaret yapmamalarını istediği halde, 
bu isteğine olumlu cevap verniyen o ülkenin 
devletini ve hükümetini elinde tutanlar 9 Eylül 
gününde, kurtuluş gününde karasularımıza gel
diler. Geldiler de ne oldu diyeceksiniz. Bakınız 
ne oldu? Resmî vesika ile ne oldu? Ve neden 
gençler haklıydılar? O gelen filonun kumanda
nının verdiği beyanatı size resmen okuyorum. 
Diyor ki kumandan : Amerikan donanmasının 
geleneksel görevi denizlerin kontrol edilmesini 
kapsar. Bu kontrolün yapılmadığını düşünecek 
olursak denizaşırı ülkelerdeki kuvvetlerimiz 
desteklerini kaybetmiş olurlar. Ve ülkemizdeki 
sanayi tesislerimiz çalışmalarını yavaşlatmaya 
ve dünya su yollarından geçerek ülkemize geti
rilen hammadde yokluğu karşısında kapanmaya 
dahi mecbur kalabilirler. 

îşte Türk Devletinin bağımsızlığını kökün
den sarsan, fütursuzca da değil, hattâ ahlâk dı
şı da değil, hattâ insanlık onuruna yakışmanın 
dışına düşmek de değil, düpedüz insan sayma
manın açık delili. Yetti mi zannediyorsunuz? 
Hayır. Bakınız altında bu beyanatı tamamlıyan 
koskocaman bir profesörün aynı filo hakkındaki 
resmî beyanını okuyayım size : Amerikan yatı
rımı için dünyayı açık tutma yolunda askerî 
çabalarımız muazzam ekonomik fazlalar yani 
yatırılması gereken sermaye yaratmaktadır. Zi
ra harble beslenen sanayiler A.B.D. nde ekono
mik fazlayı genişletmektedir. Böylece dünyayı 
Amerikan yatırımı için koruma süreci yatırım 
yapılacak alanlara duyulan ihtiyacı daha da ar
tırmaktadır. Çok büyük çapta olan ve gittikçe 
çoğalan ekonomik fazlanın varlığı Amerikan 
yatırımı için dünyanın açık tutulmasını mut
lak bir zorunluk haline getirmektedir. Bu se
beple bugünkü ekonomik sistem altında az ge
lişmiş ülkelerden askerî birliklerimizi onun ye
rini alacak bir jandarma düzeni kurmadığımız 
müddetçe asla çekmiyeceğiz. 

Budur işte. Budur Türk gencinin kaldırdığı 
başın ifadesi ve mânası. Budur Türk gencinin 

şikâyeti. Kim bunun önüne geçebilmiş? Nasıl 
bir gençten, vatan ve milletsever olduğu apaşi-
kâr olan bir gençten böylesine bir saldırıyla üze
rine gelen düşmana karşı çıkmasını isteyemezsi
niz? Nasıl karşılıyacaksm onu ve suçlarsın? Se
ni tarih önünde sayın Bakan, tekrar ediyorum 
ben suçluyorum. 28 nci maddeye dayanan bir 
hakkı istimal ediyor. Ve Halk Partisi ne yapı
yor? Bu hakkı istimal eden gence ne önceden 
ne sonradan hiçbir surette ve veçhile, hiçbir ta
limat vermeden parti olduğunu bu Türkiye'yi 
bu aziz vatanı bundan 50 sene evvel yine böyle 
bir istilâ tehlikesinden değil, apaçık istilâdan 
kurtaran beyaz başlı Başkaniyle resmen gidi
yor göğüs geriyor ve gence diyor ki bu Anaya
saya sadık kal. üniversiteden şikâyetin varsa 
baş kaldır, boykot yap, işgal yap; hakkın. Bil
mem neden şüpheleniyorsun, bilmem neden öy
le korkuyorsun, öyle kuşkulanıyorsun? O, senin 
bileceğin iş. Ben seni idare etmeye memur de
ğilim. Onuda yap, Bir şartla; saldırma diyor. 
Çünkü 28 nci maddede herkes önceden izin al
madan silâhsız ve saldırısız toplanma ve gösteri
si yapma hakkına sahiptir, diyor. Bu Anayasa 
ve bu Anayasanın yapıcısı olduğumuz tarih en 
sabit biz CHP liler ve onun sayın değil sayın
ların üstünde hiç, hiç kimsenin erişemediği için 
kâbına daima insanı insanlığından utandıracak 
iftiralarla, güya onu küçülterek kendini büyüt
me sürecine girdiği o millî kahramana medyun 
olduğu, borçlu olduğu borcunu ödemek yerine 
tıpkı kurban kesmeyi ahdeden Arabm yere in
dikten sonra kurban mafiş dercesine (AP sıra
larından Şarlok Holmes sesleri) Tıpkı onun gibi 
iftiralarla karşısına çıkması komikliktir. O 
adam ki 1962 senesinin Şubat ayında 22 nci ge
ce, bir maceranın bu ülkeyi tehlike altına al
dığını ve onu kurtardıktan sonra da yine onun 
da bulunduğu Mecliste dakikalarca alkışlanan 
o kahramanı ne çabuk unuttuklarını sormak, 
hakkımızı teslim için değil, hafıza kaybına ma-
likseler böyle bir hastalığa musapsalar tedavi
leri için söylüyorum, ne çabuk unuttular, kendi 
Başkanlarının 2 - 3 bin kişiyi silâhlandırmak 
için resmen beyanda bulunduğunu da kalkıp 
genç tahrikatını gençlik tahrikatını benim Ge
nel Başkanımın veya buna benzer insanların 
yaptığını söylüyor? Tarih buradadır, açarız 
okuruz. Hak veya haksızlık şuna veya buna 
iftira etmekle değil bilmekle, yaptığını yap-
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mak, yapamadığını yapmayı söylemek, mertli
ği ve civan mertliyle ancak ve ancak insani 
olur, kabule şayan olur. Bakınız sevgili arka
daşlarım. 

BAŞKAN — Sayın Gündoğan iki dakika
nız var efendim. 

FÎKRET GÜNDOĞAN (Devamla) —Sayın 
Başkanım sizden istirham ediyorum; katiyen 
ve kâtibeten bir savunma değil, bir gerçeği or
taya koymak için söylüyorum. Bana müsaade 
edin şu saatlere geldik. Ben, bir partinin naçiz 
üyesi ve Grubu Başkanıyım. Siz de bu tüzüğü 
biliyorsunuz ki, bizim tahdit edilmemiz mümkün 
değil. (Olur mu öyle şey sesleri) (Alınan karar 
var sesleri) (Gürültüler) Bu bir centilmen an
laşmasıdır. Sizden lütfen bir 10 dakika rica edi
yorum, memleket meselelerine ışık tutacağım. 

BAŞKAN — Bu talebinizi bendeniz Heyeti 
umumiyeye... 

FÎKRET GÜNDOĞAN (Devamla) — Siz 
takdir edersiniz. 

BAŞKAN — Benim takdirim mümkün de
ğildir. Benim hukuki görüşüme göre: Efendim 
sayın Gündoğan 10 dakikalık fasla konuşmayı 
talebetmektedirler. 

ORHAN KÜRÜMOĞLU (Bitlis) — Eğer 
konuşmak icabederse birçok arkadaşlarımızın 
da hakkı mahfuz tutulmuş olur. (Alınmış karar 
vardı sesleri) 

BAŞKAN — Kabul edenler... (AP müsaade 
eder konuşsun sesi) Muhterem efendim, mesele
leri küçümsemeyelim. Evet daha evvelden bir 
kararımız var. Ama bu karar Allah emri değil
dir. Sizin kararlarmızdır. Bu 10 dakikayı da ve
rebilir veya veremezsiniz. Bu bir taleptir. Bu 
talebi reyinize arz ediyorum. (Arkadaşların 
hakkına tecavüz ediyoruz sesi) O zaman reyini
zi kullanmazsınız efendim. Mesele oylayıp oyla-
mamak meselesidir. Kabul etmezseniz konuştur
mam o zaman. Şimdi 10 dakikalık müddet ta
lebini oylarınıza arz ediyorum: Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir efendim buyuru
nuz, 

FÎKRET GÜNDOĞAN (Devamla) — Te
şekkür ederim efendim, çok değerli arkadaşla
rım, muhterem Bakanın beni hakikaten şahsım 
için veya partim için değil gençlik için sonsuz 
üzüntüye sevkeden ve gençleri bir tahrik aleti 
diye gösteren o beyanlarına böylece o beyanla

rının ağırlığı altında kendisini başbaşa bıraka
rak başka mevzulara geçmeme müsaade buyur
manızı istirham ediyorum. 

Pek muhterem arkadaşlarım; sayın Bakanın 
sözlerinde, bâzı noktalar var ki, onu kendisine 
yanlış biryolda olduğunu hatırlatmak için ifade 
etmek isterim. TRT kurumuyla iktidarın anlaş
ma halinde bulunmadığını ifade ettiler. Doğru
dur. Çünkü buradan bir kere daha ifade ettim. 
Kromozonları ve genleri itibariyle TRT den 
hoşlanmıyan bir kökten gelen iktidarın mensu
budur. Tıpkı aynı kromozom ve gende olan bir 
parti de, bundan evvel, TRT den hoşlanmama 
durumundaydı ve TRT yi kendi düdüğü haline 
getiremeden rahat etmedi. Galiba iktidarın da 
niyeti o ki bu TRT den hoşlanmıyoruz, tedbir
ler alacağız vs vs., o süreci devam ettirecektir. 
Nitekim bakınız Plânlama Dairesi buradaydı 
biraz evvel. Bu dairenin reisi. Planlama Dairesi 
öngörüyor, kurum öngörüyor, 32 milyon li
ralık bir yatırım yapması gereken TRT 
ye sırf kendi amallerine hizmet etmedi 
diye, Hükümet daha Bütçe Komisyonun
dan başlıyarak bu tahsisatı vermekte kıskanç 
davranıyor ve TRT yi yatırım yapma olanağın
dan mahrum ediyor. Ama Plânlama Dairesinin 
öngörmesine rağmen. Elbette biliyorum ki ben, 
TRT yi ne kadar çalışırlarsa çalışsınlar, yine 
kendi ifade ve delilleriyle ispat ederim ki, 
özerklikten çıkarıp kendi emirlerine ve amalle
rine hizmetkâr edemiyeceklerdir. Çünkü, TRT 
bugüne kadar yaptığı kahramanca özerklik 
mücadelesini bu memleketin hiç kimsenin el 
uzatamıyacağı mukaddes sayılan mahkeme ka-
rarlariyle tarsin etmiştir. Bu itibarla boşuna 
bir gayrettir yapamıyacaklardır. 

Sayın Bakanın bir tek ekonomik durum üze
rine verdiği hususların yanlışlarını koymaya 
mecburum. Çünkü sayın Bakan, hakikaten fev
kalâde parlak bir kalkınma içinde bulundukla
rını söylemekle, başkalarını belki kandırabilir; 
ama bizi değil. Fakat kendi imzalarını havi; şu 
kararnamenin altındaki, kendi imzalarıdır; 
kararnameyi nasıl kandıracaklarını hakikaten 
merak edip duruyorum. Bizim kalkınma hızımı
zın, istenilen seviyede olmadığı, hele hele plânın 
öngördüğü istikamette olmadığı, biraz evvel 
arz ettiğim gibi, şurada imzalan bulunan bel
geden anlaşılmaktadır. Sayın Sadi Koçaş acele 
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etti onu, ama teşekkür ederim bana da hatır
lattı. Efendiler, bizim plânımız tarım sektö
ründe, de 4,1 gelişme hızı öngörmektedir. Ta
hakkuk eden ve tahakkuk ettiği söylenen ina
nacağız tabiî, hız 1,9 dur. Sanayide plânımızın 
hedefi 12 dir. Tahakkuk eden hız 10,5 dur. in
şaatta hedef 7,2 dir, tahakkuk eden hız 10,1 
dir. Ulaştırmada, hedef 7,2 dir, tahakkuk eden 
hız 9 dur. Konutta hedef 5,9 dur, 9,2 artma 
vardır. Diğerleri, yani hizmetlerde hedef 6 dır, 
artış 7,9 dur. Efendiler, her halde artık herke
sin bildiği bir mesele olmaya başladı bu işler, 
Bizim plânımız önce sanayide, sonra tarımda 
kalkınmayı öngören bir plândır ve ancak böy
lesine bir kalkınma türü içine girdiği takdirde 
Türkiye'de hakiki bir kalkınma vardır denilir 
diye hüküm vardır. Şimdi önce tarımda, 3 kü
sur aşağı düşmüşüz. Hatırlarım bu kürsüden, 
yine kendisi yoksa başkasımıydı, yok; Dağ-
daş'ta, 1966 da Cenab-ı-Rabbil Âleminin rah
meti ile dolan ambarların sağladığı gelişme hı
zını alâyıvalâ ile burada ilân ederken, tamam 
sizin neden ikide bir mütemadiyen dinsel söz
lerle duacı olduğunuzu anlıyorum. Ama bir 
gün gelir de eğer, o rahmet dökülmez, bugün
kü gibi tarımda - o gün 12 küsurdu - bir hıza 
düşerseniz o zaman dua etmeyip ne yapacağı
nızı soranım demiştim. Bak şimdi sorma za
manı geldi. Büyük Allah. Şimdi sanayide düş
müşler, inşaatta 7,2 den 7,1 e düşmüşler. İşte 
kötü plân, kötü tatbikat. Plân diyor ki, aman 
inşaata kaynak ayırmayınız, sakın ha.. Çünkü 
diyor, bu inşaatla bizim kalkınmamız değil, 
inmemiz kabil olacaktır. Hele taşıt da diyor, 
sakın ileri gitmeyin, ama bakıyorsunuz o. 7 
den 9 a çıkmış, konutta 5 ten 9 a çıkmış, hiz
metlerde 6 dan 7,9 a çıkmış. Efendiler, eğer 
bu hızları koyarsanız ve hakiki gelişme ve 
kalkınma hızlarının ne olması lâzımgeldiğine 
dair biraz evvel söylediğim kritere vurursa
nız, burada sıfır derecede dahi kalkınma yok
tur. Sayın Bakan da diyor ki, efendim, plânla
rın sonunda kaç hıza erişildiği hesaplanır. Ha
yır, Sayın Bakan. Kimi kandıryor sunuz? Her 
sene gelişme hızımız % 7 olacak. Düşünüyor 
musunuz M, her sene sıfır, sıfır, sıfır, sıfır kal
kındık da beşinci senede % 10 kalkındık diye
lim. Yine rahmet yağdı, vur bakalım beşe? 
2 olur Sayın Bakan. 7 - 7 - 7 - 7 - 7 olacak ki, 
beş kere yedi otuzbeş olsun. Hattâ mürekkep 

faizle 45 olsun. Mürekkep faizle kalkınılır 
çünkü. Bugün gayrisâfi millî hasıla 110 mil
yondur, gelecek sene 120 milyondur, onun ya
tırım nisbetinden % 20 - 25 ise alınacak hasıla 
başkadır. Ha., bunları demek, zannediyor ki, 
eskiden olduğu gibi, «Ben Bakanım söylerim, 
herkes de bilmez gider.» Bir taraftan da diyor 
ki; ihracatımız çok gelişiyor, ithalâtımız da 
şöyle oluyor, böyle oluyor. Halbuki, aynı bel
gede yani, Resmî Gazetede neşredilmiş karar
namede bakın nasıl yakmıyor Hükümet : 

«ihracat genel olarak tarımsal karekter 
göstermektedir.» 

BAŞKAN — Sayın Gündoğan iki dakika
nız var efendim. 

C. H. P. GRUPU ADINA FİKRET GÜN
DOĞAN (Devamla) — Suiistimal etmem Sa
yın Başkan. 

« ihracatın artışı oldukça yavaştır...» 
diyor. Diyor, diyor da uzatmıyayım, iki da
kika kalmış; ihracatta perişan halimizi, itha
lâtta perişanın üstünde perişan halimizin bir 
de ben yalancısı olmıyayım. Şimdiye kadar pa
ra basan banka, Merkez Bankası Genel Müdü
rü Ziya Tayla'nın geçen günkü makalesini oku
duğum zaman cidden üzüldüm. Meğer bizim 
döviz rezervimiz, bırakın elimizde para olmayı; 
nâkısmış, nakıs... Bugünkü havalar gibi. Nakıs 
28, nakıs 32 oluyor bâzı bölgelerde. Bizim dö
viz rezervimiz de galiba dondu mu, soğuğa mı 
uğradı, ne oldu ise, hep nakıs gidiyormuş. Çok
tan beri ödiyemiyormuşuz, üç - dört aydanberi 
dövizle ödenen borçlarımızı ödiyemiyormuşuz. 
Eğer Ziya Tayla, benim bildiğim Ziya Tayla 
ise, kaynağını gösteriyor; «Merkez Bankasının 
haftalık raporlarından aldım.» diyor. Ferit Me
len'e gittim tahkik ettim, eski maliyecidir; 
«Evet, doğrudur» dedi. 

Şimdi Sayın Bakan, yarın da konuşacağız 
inşaallah; bu parlak, bu parlaktan da üstün 
göz alıcı tabloyu çizerken demediniz mi M, bir 
fakir oturur bu plâna bakar, oturur bu resmî 
Gazeteyi görür, yahut Ziya Tayla diye bir bü
yük maliyecinin yazısını okur, sonra ne yapa
rım demediniz mi Sayın Bakan? Ama diyemez
siniz. Çünkü, siz biraz evvel de söylediğim 
gibi, yarın da söyliyeceğim gibi, bu memleket
te ne yapılacağını değil, bu memlekette size 
ne yaptırmak istiyorlarsa, onu yapan bir ikti
darsınız da ondan bu haldesiniz. 
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Saygılarımı sunarım. (C. H. P. den alkışlar). 
BAŞKAN — Sayın Bakan zatıâlinize sa

taşılmış olması hasebiyle söz veriyorum, bu
yurunuz. 

FİKRET GÜNDOĞAN (istanbul) — Ken
disi öyle bir şey söylemedi Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Sayın Gündoğan, zatıâliniz gi
bi Beyefendi de yazılı olarak beyan ettiler. 

DEVLET BAKANI SEYFİ ÖZTÜRK (Es
kişehir Milletvekili) — Sayın Başkan, çok 
muhterem arkadaşlarım; gecenin bu saatinde 
yüksek huzurlarınızı fazla işgal etmeyeceğim. 

Vâki konuşmam zabıtlardadır. Değerli ar
kadaşlarımız benim beyanlarımı tamamen baş
ka istikametlerde değerlendirmek suretiyle, 
ondan ahkâm çıkarmışlardır. C. H. P. Grupu 
adına konuşan Sayın Mehmet Hazer'in ifadesi 
şu : 

«Hükümet fiyat hareketlerine seyirci kal
maktadır.» 

Grup adına yapılan konuşmadır bu. «Hü
kümet fiyat hareketlerine seyircidir.» Cevap : 
Serbest ekonomi düzeninde fiyat arz ve talebe 
göre teşekkül eder. Hiçbir şekilde müdahale 
bahis konusu olmaz. Yani, karne usulü, Millî 
Korunma Kanunu gibi kanunlarla ki bunlara 
faşist kanunu diyoruz; piyasayı bu usulle tan
zim etmek bahis konusu olmaz, mümkün olmaz. 
Bunu mu istiyorsunuz? Bunun dışında bir baş
ka tanzim yollu yok. Yarın plânlamada arz ede
ceğim. Sayın Gündoğan'da tabiatiyle belki bu 
konuda bizimle çarpışacaklar; ötedenberi C.H.P. 
si adına bu Yüce Senatoda konuşan sayın arka
daşımız emredici plândan bahsetmiştir. Emre
dici plânın adı sosyalist plândır. 

FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Estağ
furullah. 

DEVLET BAKANI SEYFİ ÖZTÜRK (De
vamla) — Merkezî plândır. Yarın görüşeceğiz, 
plânlamada görüşeceğiz. Zabıtları var. Emredi
ci plân, tanzimci, plân, merkezî plân, sosyalist 
plân bunlar hepsi aynı ad altında maksadı mu
ayyen ve müşterek olan plânlar. 

SALİM HAZERDAĞLI (Elâzığ) — Komü
nist plân deseniz daha iyi edersiniz. 

DEVLET BAKANI SEYFİ ÖZTÜRK (De
vamla) — Sayın arkadaşım Hazerdağli, arasın
da farklar var. 

SALİM HAZERDAĞLI (Elâzığ) — Bunlar 
polemik bunlar. 
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DEVLET BAKANI SEYFİ ÖZTÜRK (De
vamla) — Şimdi, C. H. P. Grupu adına Sayın 
Hazer konuştuğuna göre, şunu söyliyebilirdi : 
Hükümet fiyatı nasıl kontrol edecek? Onun 
kontrol usulleri var. Ama, tanzim dediğiniz za
man, kanunla nizamlamak bugünkü demokratik 
düzenle bağdaşmaz. Plân esprisi ile, ekonomik 
felsefe ile bağdaşmaz. Bu bir. 

İkincisi, komandolardan bahsedildi. Muhte
rem arkadaşlarım, bu komandolar üzerinde ef
kârı umumiyede bir tartışma yapılır. Bunun bir 
parti tarafından tertiplendiği; tahrik edildiği 
bâzı mihraklar tarafından tahrik edildiği söyle
niyor. Yine Türkiye'de aşırı sol faaliyetlerin 
içinde bulunan gençler var. Bunların da üniver
site işgallerinde, boykotlarında birtakım faali
yetleri bulundukları belli. Biz ne demişiz? Türki
ye'de adedi üç yüzü geçmiyen ki, Sayın Gündo-
ğan bunu Türk gençliği diye bağladı; Türk 
gençliğinin bu hareketlerle hiç allâkası yok. Türk 
gençliği vatanperver bir şuurun içerisindedir. 
Büyük milletimizin bir parçası olarak nizama, 
kanuna riayetkardır. Bu memleketin çocukları 
hiçbir şekilde bühtan altında değildir. Ama 
adedleri üç - beş yüzü geçmiyen mahdut bir 
zümre, belli mihrakların tahriki içindedir, de
dim. Zabıtlarda budur. Buna hayır derseniz, 
noktai nazannızdır. Türkiye'de belli mihrakla-
nn gençleri tahrik etmediğini siz öyle söyliye-
bilirsiniz. Ama bizim kanaatimiz bu değildir. Bu
nun münakaşası Haziran olayları dolayısiyle ge
nel görüşme halinde Yüce Mecliste yapılmıştır. 
Orada isimlerle, nasıl tahrik edildiği, beyanna
melerin nasıl bastırıldığı, nasıl dağıtıldığı söy
lenilmiştir, Mevzu olmadığı için buraya girmek 
istemiyorum. Sadece belli mihrakların bu mah
dut gençlik zümresini tahrik ettiği noktasındaki 
kanaatimizi teyiden arz ediyorum. Bunun başka 
türlü anlaşılmasına lüzum yok. Sayın Gündoğan 
bunu aldı, C. H. P. Genel Başkanına, ve saireye 
söylemediğim şeyleri izafe etti. Tahriki kim ya
pıyorsa, onun tarafından yapılıyordur. Biz bu
rada rütbe gibi kimselere dağıtacak değiliz. 
Yalnız tahrikin mihraklarını efkârı umumiye de 
bilmektedir, Türk Milleti de bilmektedir. 

Muhterem arkadaşlarım Sayın Gündoğan 
bir donanmanın ziyaretinden bahisle bâzı hâ
diseleri ima etmek suretiyle, bu hareketleri 
vatanperver bir hareket olarak tavsif ettiler. 
İşte bu noktada anlaşamıyoruz. Bugünkü hür 
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ve demokratik nizam iğinde Devleti sokak 
idare etmiyecek, sokağın fonksiyonu yok. Dev
leti sokak idare etsin felsefesi ile meşruiyet 
bir arada yürümez. Onun için sebep ne ka
dar haklı olursa olsun, suç işleme imtiyazı 
vermez. Bu noktalarda mutabık olmak mec
buriyetindeyiz. Çünkü Haziran görüşmelerin
de C. H. P. Grupu ile bu noktalarda muta
bık olamadık. Sebep haklı olursa netice de
ğişmez, sözü zapta geçmiş C. H. P. Grupu-
nun beyanıdır, Demek M, haklı sebep olunca 
suç işleme imtiyazı vardır. Yani, bağımsız Tür
kiye sloganı adı altında, dost ve müttefik bir 
memleketin donanması ziyarete geldiği zaman 
protesto edeceksiniz, hakkınızdır, üniversite
de reform gerekir noktainazarından hareket 
ederek, yaşlı başlı ilim adamlarını dövecek
siniz rektörü kapı dışarı atacaksınız, üniver
siteyi kapatacaksınız. Bunlar boykot da olsa, 
işgal de olsa, madem ki, sebebi haklıdır, ikiside 
aynıdır. Bu görüşler C. H. P. nin görüşleri
dir. Biz bu görüşlerle hiçbir zaman iştirak 
ve ittifak halinde değiliz. Meseleleri buradan 
başlayıp halletmek lâzım. Yani bizim buradaki 
beyanımızı çok tasvibettiğiniz son beyanlar 
muvacehesinde değil, Türkiye'nin sosyal hâdi
selerini derinlemesinden alarak kademe ka
deme tetkik edip, mütalâalarımızı değerlen
dirmek gerekir. Biz de takdir ediyoruz. Son 
bildirelerde ve beyanlarda asla kanunsuzluğa 
tasvibetnr'yoruz, gençler hiçbir zaman kanun
suz hareketlere tevessül etmemeli tarzında, 
anamuhalefetin görüşleri var. Bunları biliyo
ruz. Ve bunları tasvibediyoruz ve bunlarda 
beraberiz. Çünkü bizim bu, bundan sekiz ay 
evvel söylediğimiz sözler. Ama, Türkiye'do 
tahrip, tecavüz olayları vukubulduğu zaman, 
gençler karakolda dövülüyor diye Türk poli
sinden şikâyet edilmiş ama, rektörü döven 
talebeler şikâyet edilmemiştir. Muhalefet bil
miyor muydu, duymuyor muydu bunları? Bu
gün nasıl duyuyorsunuz. Tebliğ neşrediyor
sunuz. O zaman arşivleri karıştırınız, bunların 
dosyalan var. Tek ses gelmemiş, istanbul'da 
olan olaylarda, üniversite olayları sırasında 
tek ses gelmemiştir. Üniversite işgal edilmez 
denmemiştir. Çünkü «işgal ve boykot aynı ne
ticeyi doğurur» diye bir nevi teşvik, bir nevi 
tasvip görmüştür. 

Muhterem arkadaşlarım, donanmanın ziya
reti Adalet Partisi İktidarına tevcih edilecek 
bir kusur gibi tavsif edilirse, bu haksızlık 
olur. Elimizdeki resmî rakamlara ve tarihlere 
bakarak bâzı misaller vereceğim. Büyük Ata
türk'ün sağ olduğu devir, 1930; istanbul'u zi
yaret Yunan filosu, İngiliz filosu; 1934 Japon 
filosu, 1935 Yunan, on gemi; italyan bir gemi, 
ingiliz bir gemi, Yugoslav bir gemi. 1937 Yu
goslavya iki gemi, Japonya iki gemi, 1938 
Alman, ingiliz, Fransız, Sovyet Rusya, Romen, 
Yunan gemileri, 39 ingiliz gemisi. 1946 İngiliz, 
Birleşik Amerika, Fransa, 1947 ingiliz, Amerika 
Birleşik Devletleri, Arjantin. Demek ki her de
virde dost olsun olmasın limanlarımızi ziyaret 
etmektedirler, bizim gemilerimiz de başka li
manları ziyaret etmektedirler. Bu tabiî ve 
normal bir hâdisedir. Ama bunu vesile yaparak 
ve dost memleketlerin Türkiye'dek" misafirle
rine vâki tecavüzleri bir gençlik hareketi gibi 
göstermek, bence tahriktir. Hiçbir zaman bu 
gibi hareketler tasvip görmez. Mecellede bir 
kaide vardır. «Sakıta söz isnadedilmez, marazı 
hacette sükût, beyandır.» Sükût dahi, ou 
hususta bir beyan olarak telâkki edilir. Muha
lefet partilerinin, iktidar partisinin elele verip 
savunacağı tek şey, rejimdir. Binaenaleyh, 
rejime müteveccih, sokağın Devlete hâkim olma
sını istiyen her teşebbüsün karşısında muhalefet 
sükût edemez. Sükût ettiği zaman, bunun mâ
nasını da tekabbül etmeye de mecburdur. Ben 
geçmiş hâdiseleri ortaya koymak suretiyle, geç
miş sükûtun yarattığı bugünkü neticeleri tet
kik etmekle yetiniyorum. Ve tekrar ediyorum, 
Millet Meclisi zabıtları oradadır. Bu hareket
lerin başında bulunan ve mahkemelerde değişik 
dâvaları var. Bir müddette ceza evinde kaldı, 
bir zatı, yazışım okuduktan sonra C. H. P. Grup 
Başkanı Sayın Nihat Erim; bu zat Bilâl Moğol'
dur; şu yazının altına profesör olarak, ordinar
yüs profesör olarak imza atmaya hasırım demiş
tir. Meclisin kürsülerinden tecavüz edenleri 
ordinaryüs profesör payesine ulaştırır, böylesine 
tasvip ederseniz, elbette bu hareketi yapanlar 
hakkında birtakım ithamlar olursa, onun mânevi 
vebali, hissesi ister istemez bir noktada size in
tikal edebilir. Ben burada arkadaşlarım, tekrar 
konuya dönmiyeceğim, bir resim göstermek is
terdim. Fakat getirmedim yanımda. Yine bu 
Meclisten bir arkadaşımız, C. H. P. Grup Baş-
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kanının ordinaryüs profesör yaptığı o zatla, Mec
lisin önünde, Meclise karşı direnme hareketine 
girdim demiştir. Ve zabıta alıp adliyeye teslim 
etmiştir. Direnme halinde iken elimizde resim
leri mevcuttur. Senatoda aza olacaksın, Meclise 
karşı direnme hareketinde o mütecavizle bera
ber oturacaksın. Bu hareketi tasvip mânasına 
gelmez mi? Tasvibedilen hareket ne Meclise 
karşı direnme. Kim direniyor. 3 - 5 tane insan. 
Bunların hepsinin vesikaları var, burada görü
şeceğiz daha, Binaenaleyh, biz diyoruz ki, bir 
noktada meselelerin karşısına çıkmak meziyettir. 
Ama meselelerin kökünden itibaren Türkiye'de 
her haksız hareketi, her kanunsuz hareketi bera
berce göğüslemek mecburiyetindeyiz. Bana do-
kunmıyan bin yaşasın noktai nazarı, Türkiye'de 
bu heveslerin cüretine vesile olmaktadır, işte 
dikkati bu noktaya çekiyorum. 

Komandolardan şikâyet ediyorsunuz, biz hep
sinden şikâyetçiyiz. Sağından da solundan da, 
tecavüzden, sokaktan, yıkmaktan, tahripten hep
sinden şikâyetçiyiz. Ama, sizin bu şikâyetiniz 
çok yakın zamanda. Ondan evvelki devrelerde, 
sizden fazla bir şikâyet görmedim. 

Sayın arkadaşlarım, buradan bir polemiğe 
girmek istemiyorum. 1961 de Meclisi açtığımız 
zaman, mebus maaşlarının Anayasaya göre tes-
biti gerekti. Anayasanın sarih hükmü, 82 nci 
maddesi, kanun çıkmadıkça mebus maaş alamaz. 
Bâzı zevat çıktı, kumbaralar yaptırdılar, birer 
kuruş, beşer para, onar para toplayıp efkârı 
umumiyede, bâzı gençlerle mebuslar yalnız para
sını düşünen insanlardır diye Parlâmentoya kar
şı bir hareketi tahrik ettiler. Bunların kim ol
duğunu, isimleri ile icabederse burada açıklarız. 
Açıklamıyoruz, nezaketimiz mâni. Ama siz bilir
siniz. Ben bütün Türkiye'deki bu kanunsuz ha
reketleri menşeinden başlıyarak Parlâmentoya 
müteveccih, rejime müteveccih hareketleri bu
rada dile getirmek suretiyle, komandolardan 
vâki şikâyetler için düşündüklerimi söylerken, 
gençlik hareketlerinin meşru olmıyan, kanunsuz 
olan durumları karşısında hep beraber göğüs 
germenin lüzumuna işaret ettim. Ve bâzı mih
rakların bunları tahrik ettiği noktasını belir
tim. 

Muhterem arkadaşlarım, Sayın Başbakanın 
200 bin kişiyi silâhlandırma meselesi yakıştırıl
mış bir söz olarak siyasi hayatımızda bir hayli 

daha münakaşa mevzuu olacağa benzer. Sözün 
aslı bu değil. Sözün evveliyatı var. Anayasa
nın dibacesinden başlar, Devlete kastedenler, 
Devlete ihanet edenler, Devleti yıkmaya, rejimi 
yıkmaya kadar giderlerse, elbette Anayasanın 
dibacesinde yazılı olduğu üzere, bu rejimi Türk 
milleti uyanık bekçi olarak beklemektedir. Misâl 
olarak da Fransa'da cereyan eden bir hâdiseyi 
göstermiştir. Bu 200 bin kişinin silahlandırıl
dığı mânasına gelmez, çok gülünç olur. Bu fikre 
misâl olarak dünyada cereyan etmiş bir olayı 
irae etmekten ibarettir. 

Muhterem arkadaşlarım, bir başka hususa 
temas edeyim. Ben burada Hükümet adına ko
nuşuyorum. Sözlerim Hükümete râcidir. Şah
sımla ilgili her hangi bir husus hakkında Sayın 
Mehmet Hazer'in bir bilgisi olursa, bunu burada 
açıklaması bizi memnun eder. Sayın G-ündoğan 
da dâhil, şunu ifade etmek isterim M, ister Ba
kan olarak, ister mebus olarak, ister A. P. li ola
rak, Türk vatandaşı olarak bizim sadece ve sa
dece rejime ve memlekete hizmet kaygumuz var
dır ve büyük milletimize de şükran borcumuz 
vardır. Bu borcumuzu eda etmeye çalışıyoruz. 
Şerefi de bizimdir, varsa zilleti de bizimdir. Say
gılar sunarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
ORHAN KÜRÜMOĞLU (Bitlis) — Sayın 

Başkan, müsaade ederseniz 5 dakikayı geçme
mek 'özere söz istiyorum. 

BAŞKAN — Ne hakkında efendim? 
ORHAN KÜRÜMOĞLU (Bitlis) — Muhale

fet partilerinden Halk Partisinin bugünkü tu
tumu ve müzakerelerde cereyan eden hattı hare
ketleri yönünden bir konuşma yapmak istiyo
rum. Daha doğrusu Tüzük yönünden. 

BAŞKAN — Muhterem efendim, şu anda 
Tüzük yönünden zâtiâlinize söz vermek imkânı
na mâlik değilim. Müsaade ederseniz şu büt
çeyi bir oylıyalım. Yarın sabah zaptı sabık hak
kında söz almak suretiyle bu meseleyi tamamen 
ortaya koyabilirsiniz. 

ORHAN KÜRÜMOĞLU (Bitlis) — Usule 
taallûk eder söyliyeceklerim. (Sabaha kalsın 
sesleri) 

BAŞKAN — Buyurunuz usule taallûk eder 
deyince vereceğim söz. Ama şu bütçeyi oyla
maktaki isabet, konuşmaktaki isabetten daha 
ileridir kanaatindeyim. 
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ORHAN KÜRÜMOĞLU (Bitlis) — öyle ise 

sabaha kalsın Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Lütfedin efendim. 
Bölümlere geçilmesini oylarınıza arz ediyo

rum: Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir efendim. 

E — BAŞBAKANLİK' : 
(A/l) Cari harcamalar 

Bölüm Lira 

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

12.000 Personel giderleri 62 535 232 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

13.000 Yönetim giderleri 2 898 089 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

14.000 Hizmet giderleri 10 575 879 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

15.000 Kurum giderleri 11 599 461 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

16.000 Çeşitli giderler 25 325 143 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

(A/2) Yatırım harcamaları 
21.000 Etüt ve proje giderleri 11 700 000 

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

22.000 Yapı, tesis ve büyük ona
rım giderleri 11 300 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

23.000 Makina, teçhizat ve taşıt alım
ları ve onarımları 18 024 000 
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 

Bölüm Lira 

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

32.000 Kamulaştırma ve satınalma-
lar 2 210 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

II - Transferler 
33.000 İktisadi transferler 1 

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

34.000 Malî transferler 16 800 001 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

35.000 Sosyal transferler 281 752 

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

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

Başbakanlık Bütçesini tümüyle oylarınıza 
arz ediyorum: Kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir efendim. 

Başbakanlık Bütçesinin Başbakanlığa, aziz ve 
Büyük Türk Milletine hayırlı, uğurlu olmasını 
temenni ederim. 

DEVLET BAKANI SEYFİ ÖZTÜRK (Es
kişehir Milletvekili) — Sayın Başkan Yüce Se
natoya gecenin bu saatindeM lütuf kâr mesailerin
den dolayı teşekkürlerimizi sunar iyi geceler te
menni ederiz. 

BAŞKAN — Vekâleten bu teşekkürü memnu
niyetle kabul ediyor ve iyi geceler temenni edi
yoruz. 

Efendim oylamış bulunduğumuz takrir ge
reğince 26 ncı Birleşimi, bugün saat 10,00 da 
toplanmak üzere Birleşimi kapatıyorum ve kıy
metli arkadaşlarıma iyi geceler temenni ediyo
rum. 

Kapanma saati : 03,45 

»&<i 
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Cumhuriyet Senatosu 

GÜNDEMİ 
26 NCI BİRLEŞİM 

29 . 1 . 1969 Çarşamba 

Saat : 10,00 

I 
A - BAŞKANLIK DİVANININ GENEL 

KURULA SUNUŞLARI 
B - İKİNCİ DEFA OYA KONULACAK 

İŞLER 
II 

SORULAR, VE GENEL GÖRÜŞME 
III 

ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞTI
RILAN İŞLER 

IV 
A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI 

VERİLEN İŞLER 
B - TÜZÜK GEREĞİNCE BÎR DEFA 

GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

1. — 1969 yılı Bütçe kanunu tasarısı ve Kar
ma Bütçe Komisyonu raporu (Millet Meclisi 
1/567, Cumhuriyet Senatosu 1/955) (S. Sayısı : 
1162) (Dağıtma tarihi : 25 . 1 . 1969) 

V 
İKİ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

A - İKİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

B - BiRlNCi G Ö R Ü Ş M E S I Y A P I L A C A K 
İŞLER 




