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I. — G E Ç E N T U 

Birinci Oturum 
1972 yılı Bütçe kanunu tasarısının tümü 

üzerindeki görüşmelere Maliye Bakanı Sait 
Naci Ergin'in takdim konuşmasiyle 'başlanıldı 
ve gruplar adına yapılan konuşmalarla bir süre 
devam olundu. 

Saat 13,30 da toplanılmak üzere saat 12,05 
te birleşime ara verildi. 

Başkan Kâtip 
Tekin Artburun Kastamonu 

Mehmet Çamlıca 
Kâtip 
Niğde 

Kudret Baykan 

İkinci Oturum 

Manisa Üyesi Ruhi Tunakan'a izin verilmesi
ne dair Başkanlık tezkeresi kalbul olundu. 

Devlet Bakanı ilyas Karaöz'ün, Devlet İsta
tistik Enstitüsü ile Vakıflar Genel Müdürlüğü 
(bütçelerinin programdaki yerlerinin değiştiril
mesine dair önergesi Genel Kurulun bilgisine 
sunuldu. 

1972 yılı Bütçe kanunu tasarısının görüşül
mesine bir süre daha devam olundu. 

Görüşmeler sırasında devamlı sataşmalarda 
(bulunan Elâzığ Üyesi Salim Hazerdağlı'ya iki 
ihtar cezası verildi. 

II. — G E L E N 

Raporlar 
1. — Maraş ili adının «Kahraman Maraş» 

olarak değiştirilmesi hakkında kanun teklifinin 
Millet Meclisince kabul olunan metni ve Cum
huriyet Senatosu içişleri Komisyonu raporu 
(Millet Meclisi 2/162; Cumhuriyet Senatosu 
2/12) (S. Sayısı: 59) (Dağıtma tarihi: 1.2.1972) 

2. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Fe
deral Almanya Cumhuriyeti Hükümeti arasın
da 30 Nisan 1964 tarihli Sosyal Güvenlik sözleş
mesinin değiştirilmesi hakkında ek sözleşmenin 
onaylanmasının uygun bulunduğu hakkında ka-

A N A K Ö Z E T İ 

Saat 20,30 da toplanılmak üzere saat 19,00 da 
Birleşime ara verildi. 

Üçüncü Oturum * 

1972 yılı Bütçe kanunu tasarısı üzerinde bir 
süre görüşüldü. 

Görüşmeler sırasında sarf ettiği bâzı sözler 
nedeniyle Balıkesir üyesi Nejat Sarlıcalı'ya 
Cumhuriyet Sena/tosundan geçici olarak çıkarıl
ma cezası verildi. Üyenin Genel Kuruldan çık
maması üzerine saat 20,53 te Birleşime 15 daki
ka ara verildi. 

Dördüncü Oturum 

Balıkesir Üyesi Nejat Sarlıcalı'nın kimseyi 
tahkir etmediğine dair açıklamada bulunmasımı-
dan sonra görüşmelere devam olunarak; 

1972 yılı Bütçe kanunu tasarısının tümü üze
rindeki görüşmeler tamamlandı. Maddelerine 
geçilmesi kaibul olundu ve 1 nci madde okundu. 

2 . 2 . 1972 Çarşamba günü saat 9,30 da top
lanılmak üzere Birleşime (2 . 2 . 1972) saat 
00,20 de son verildi. 

Başkan Kâtip 
Başkanvekili Kastamonu 

Mehmet Ünaldı Mehmet Çamlıca 
Kâtip 
Niğde 

Kudret Baykan 

K Â Ğ I T L A R 

nun tasarısının Millet Meclisince kabul olunan 
metni ve Cumhuriyet Senatosu Dışişleri, Tu
rizm ve Tanıtma, Sosyal İşler ve Bütçe ve Plân 
komisyonları raporları (Millet Meclisi 1/309, 
Cumhuriyet Senatosu 1/9) (S. Sayısı : 57) (Da
ğıtma tarihi : 1. 2 .1972) 

3. — 1971 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvel
lerde değişiklik yapılması hakkında kanun ta
sarısı ve Bütçe Karma Komisyonu raporu (Mil
let Meclisi : 1/595; Cumhuriyet Senatosu : 
1/51) (S. Sayısı: 60) (Dağıtma tarihi: 1.2.1972) 
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BİRİNCİ OTURUM 

Açılma saatti : 9,30 

BAŞKAN : Ba^amvekıli Hiayri Mumrauoğlü 

KÂTİPLER : Bahriye Üçok (Cumhurbaşkanım^ S. Ü.), Enver Batadıriı (Haltay) 

SBAŞKAN — 26 ncı Birleşilmi açıyorum. 

m - GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

1. — 1972 yılı Bütçe kanunu tasarısı ve Büt
çe Karma Komisyonu raporu (Millet Meclisi : 
1/554; Cumhuriyet Senatosu 1/8) (S. Sa
yısı : 10) (Dağıtma tarihi : 26 . 1 . 1972) (1) 

A - T.B. M. M. Bütçesi 
a) Cumhuriyet Senatosu Bütçesi 
b) Millet Meclisi Bütçesi 

BAŞKAN — Bütçe müizaJkerderine devamı 
ediyoruz; yasama orgamlanımm bütçesi müzaike!-
ne edilecektir. 

Bütçe Kanma Komlilsyomumıuzu temısdlem sa
yım sözdü yerindeler, idare Amiri Sayın. Akif 
Tekim yerimldellar. 

Söz alam sayım üyeleri arz ediyorum: Millî 
Güvem Partisi Graıpu adıma Sayın Enver Ba-
haJdırlı, C. H. P. Grupu aıdıma Sayın Nurefttim 
Akyurt, A. P. Grupu adına Sayın Abdurrah-
man Kavak. 

Şahısları adıma söz alan sayın üyeleri arz 
ediyorum: 

Sayım Hamdi öaer, Sayım Salim Haaerdağlı, 
Sayın Hüsnü Dikeçjliığil, Sayın Osman Alüboca-
gü, Sayım Sırrı Atalay, Sayım Ali ŞaMr Ağan-
oğlu, Sayın Azmıi Erdoğan. 

Söz sırası Sayın Enver Baibaidırlımım, buiyu-
rum. 

M. G. P. GRUPU ADINA ENVER BAHA
DIRLI (Haitay) — Sayım Başkam, muhterem 
arkaldaşlar; 

MiM Güven ParlM Cumhuriyet Senatosu 
Grupu adıma Cumhuriyet Semıatasu ve Millelt 
Meolsi 1972 mialî yılı bütçeleri hakkınlda gö
rüş, ve temlemm'üecrömnıza arz ©taneden önce Gemıel 
Kurulu saygı ile selâmlamm, 

(1) 10 S. Sayılı basmayazı 1.2. 1972 tarihli 
25 nci Birle§im tutanağının sonuna eklidir. 

1961 Anıayasaımiizıaı öngördüğü çift Meclis 
esasıma ınüötendldolaırıaJk yasama görevime başlı-
yam Me l̂iısilerimliz, demoikrattilk rejim içeriislim-
de memlekelt yaranma değerli hiifflnıelier yapmıış-
lardır. Cumhuriyet Senıajtosu yaısıaımıa fajaiiyeb-
ierinldie mıtilhilm bir süzgeç olarak faydalı hiız-
mıeltler görmüştür. ParlâmemtbolaaTimızıda zammını 
zaman görülen şiddetli ihtilâflar, aslımda siyasi 
görüş ve ıkanıaaltlardaki ayfkınlManm tabiî bir 
sonucudur. Mecliislerilmiız bu çalışmalarımda 
daha faydalı somuçlar elde ödemıefinüş iıseüler, bu
mun sebeplenimiden birdısö. de içitü^üMerimtin bâzı 
hususlarda günüm ihtiyacıma cevap veremıeytişiijnı-
den ileri gelmıektödir. Millet MecM hâlâ esM 
tüzük hükümleriyle yönötlmelkte olup, yeni tü
züğü zaman zaman gösterilen gayretlere rağ
men bugüne kaidar çıkanlaımamııştır. CumıShuriL-
yet Senatomuzun içjtüzüğü ise, 1961 Amayasa-
sımım kabulümldem ve Parlâmeraltomum yasajmıa 
faaliyetime geçmestimidem kıısa bir süre sonra 
çukanlmış, bugünün ihtiyacımı tamamillyle kar-
şılıyaım'aız duruma gelmtiıştir. 

Muhterem arkaJdaJşlîar; biimdUği üztere usul 
ve tüzük hükümleri çok defa estas kanunlar ka
dar tatbikatta önem taşıtmaktadır. Usul ve tü
zük bükümılerimıin eksilk taJtlbilk edildiği yerler
de sağlam bir çalışmia düzeni kurulamaa ve ça-
lısomaıdam beklemem, faydalı sonuç elde ed'ifenıez. 
CumlburliyeJt Sema/tosu içtüzüğünüm 1961 Parlâ
mentosunun yasamla faaliyetime geomıesinıden 
slonra yapıldığımı ve busrömıe kaidar bir değişik
liğe uğramıadığımı belrtmâşıtliım. 1961 Anayasa
sı birçok kanunların muayyen müddeit ioerilsim-
>de çıkanlimaisım âmür bulıunımıaiktıaJdır. Bu ka
nunlarım bir kışımı, geoidinle ile dahi olsa. eıika-
nimııs bulummıaktadır. Aniaıvâ aımıızım ömısjördü-
ğü kuruluklardan Ana/va^a MaW<iPi™ıem fajaîl"vslte 
scecmıis ve bu mahkeme Te«(külât Kanununa ka
vuşmuştur. Anayasa Mahkemesi, kanunların 
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ve içtüzüklerin Anayasaya uygun olup olmadı
ğını tieUkik etmektedir. Bugün 10 seneden beri 
Anayasa Mahkemesi bu görevini yerine getir
mekte olup, kendisine intikal eden kanunlar ve 
içtüzükler konusunda kararlar vermektedir. Za-
(miam içerisinde Anayasaınım hukuk alanımda be-
lirtiiilımflş içtihatlarının teessüs edeceğini ümddet-
tmıektieyiz. 

Bir diğer husus, Anayasamızın 44 ncü mad
desinin 1971 yılı içerisinde değişmiş olması ve 
bu cteğişdlklMe yeni bâzı kanunOJann çıkanlmıa-
sıimn öng"örülmösaidir. HMdimıetten öğrenidiği-
lîfee göre bu kanunlar da yakım zamanda Mec
lislere sevk edilecektir. 

Mulhlterem arkadaşlar, Divan teşkili husu
sunda her yıl Anayasaya uygunluk yönümden 
anlünakaşa cereyan etmektedir. Pek eofc arka-
da l̂arumuz bu huısuistaki içtüzük hükümlerinin 
ObiıMrine zıt maddelerini gösteı-mektedirler. 
Arkadaşlliarılmıızın bu görüşleri ne Danışıma Ku
rulu toTîlantiJSKnlda ve ne de Genel Kurulda it
tifakı temin edecek bir sonuca bağlanıamıamak-
taidır. 

Komisyon teşkilinde de aynı görüş ihtilâfı 
mevcuttur. Teşkil edilen komisyonların, Ana
yasaya uygun olarak teşkil edilip edilmediği ay
rı bir tartışma konusudur. Bu konuda Anayasa 
Mahkemesine gidilemediği cihetle, Anayasa 
Mahkemesinin kesin görüşünü elde etmek müm
kün olamamaktadır. Divan üyelerinin içtüzük 
hükümlerine göre yetkileriyle mevzuatın tâyin 
ettiği yetkiler birbirine aykırıdır. Bu sebeple 
Divanda belli bir icraat konusunda sık sık ihti
lâf doğmakta ve bu ihtilâf uzun süre halledile-
memektedir. Anayasamızın 76 ncı maddesinde 
başîıyan ve bu fasılda yer alan Meclislere ait 
müşterek hükümler kısmının, her iki Mecliste 
aynı tarzda uygulamaya tabi tutulmasına çalı
şılmalıdır. 

Muhterem arkadaşlar; geçmiş yıllar tecrübe
lerinin ışığı altında İçtüzüğün bâzı hükümleri
nin yukarıda işaret ettiğimiz hususların dışında 
değiştirilmesi ve boşlukların doldurulması kesin 
bir ihtiyaç olarak ortada bulunmaktadır. Bu 
itibarla, günün ihtiyaçlarına cevap verecek şe
kilde İçtüzüğümüzün hükümlerinin değiştirilme
si ve boşluklarının doldurulmasında zaruret 
görmekteyiz. Bu hususta siyasi parti gruplarına 
ve Sayın Başkanımıza görevler düşmektedir. 

I Sayın Başkanımız bu ihtiyacı siyasi parti 
gruplarına ve Cumhuriyet Senatosunda mevcut 
gruplara ve grupu olmıyan siyasi partilere bir 
yazı ile bildirmeli, elde edeceği sonucu Divana 
getirmelidir. Konu Başkanlık Divanında müza
kere edilerek bir sonuca bağlandıktan sonra 
ilgili komisyona havale edilerek, komisyonun 
süzgecinden geçirilmek suretiyle Genel Kurula 
arz edilmelidir. Şüphesiz Genel Kurul nihai du
rumu en iyi şekilde tâyin ve tesbit edecektir. 

Bir diğer husus, teşkilât kanunları konusu
dur. Cumhuriyet Senatosunun ve Millet Mecli
sinin teşkilât kanunları bugüne kadar çıkarıla
mamıştır. Meclislerimizin idari faaliyetlerini 
etkiliyen bu kanunlar kısa zamanda çıkarılma
lıdır. 

Anayasamızın 78 nci maddesinde «Üyelikle 
bağdasanıyan işler» kısmında yer alan ve Tür
kiye Büyük Millet Meclisi üyeliği ile bağdaşmı-
yan diğer görev ve yetkileri belli eden kanunun 
biran önce çıkarılmasını temenni etmekteyiz. 

Millet Meclisi ve Cumhuriyet Senatosu büt
çelerinin hayırlı olmasını temenni eder, Yüce 
Heyete saygılarımı sunarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Baha
dırlı. 

Sayın Nurettin Akyurt, C. H. P. Grupu adı
na, buyurun. 

C. H. P. GRUPU ADINA NURETTİN AK
YURT (Malatya) — Sayın Başkan, muhterem 
arkadaşlarım; 

Cumhuriyet Senatosu ve Millet Meclisinin 
1972 malî yılı bütçeleri üzerinde C. H. P. Grupu 
adına görüşlerimizi arza başlarken, Sayın Baş
kanı ve Cumhuriyet Senatosunu grupumuz adı
na saygı ile selâmlarım. 

1 187 personeli, senatör ve milletvekillerinin 
maaşlarıyla Millet Meclisinin tüm harcamaları 
137 781 571 lira; Cumhuriyet Senatosunun ise, 
36 284 056 liradır. Bu bütçeler dolayısiyle Se
nato ve Millet Meclisi çalışmalariyle ilgili 
olarak öne süreceğimiz dilek ve temennilerin ve 
tenkitlerimizin hemen hemen büyük çoğunlu
ğu, geçen sene de aynen ileri sürülmüş olduğu 
için bu konuşmamız geçen seneMlerin bir nevî 
tekrarı olacaktır. 

Muhterem arkadaşlarım; Anayasamızın 62 nci 
maddesine göre Türkiye Büyük Millet Meclisi, 
Cumhuriyet Senatosu ve Millet Meclisinden 

I meydana gelmiş ve 1961 yılından beri iki Meclis-
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li parlömanter sistem kurulmuştur. Bu iki Mec
lis, seçimleri, teşekkül tarzları ve fonsiyonları 
itibariyle birbirinden farklı ve müstakil teşek
küllerdir. Senatonun ve Millet Meclisinin teş
kilât kanunları bugüne kadar çıkarılamadığı 
için - bütçenin tetkikinden görüyoruz - büt
çede bir kısım hizmetler ve fasıllar halen bu se-
neki bütçelerde de müşterek bulunmaktadır. Bu
gün, 11 seneden beri Meclislerimiz tek Meclis 
zamanımdan kalma teşkilât kanunlariyle liidare 
edil!mjsikte, fiilî ve kanuni duruma göre kad
rolar kesin olarak bilirinden aynlnıaimak-
tadur. Millet Meclisi içtüzüğü tamamlanma
sına, îSenaitio Teşkilât Kanunu hazırlanıp Mil-
1 it Meclisine gönderilmesine rağmen, seneler
den beri öle alınmayıp gündemde bekletil
mektedir. Millet Meclisinin Teşkilât Kanunu 
ilse, henüz haızırlanınamıı|tır. Anayasal en yük-
I ek ilki (kuruluş 'Olan Meclisleriimiizim bugüne 
kadar bu işlerini yapamamıasının hiçjbir anâkul 
seibabi yoktur. Anayasaya saygılı Cumhuri
yet Senatosu ve Milleit Mecîüsin&n dikkatli ve 
tiltlilz (davranmaları ve çalışmaları gerekir ki, 
diğer anayasal kuruluşlar ve vatandaşların da 
Anayasaya ısaygı göisiterlmel&rini beklyeibile-
lim. 

lAnayasarnizın 78 nci madldeöi senatörlük ve 
milletvekilliği ile bağdaşmayan işler konulsunda 
önemli hususları kapsamaktadır. Son fıkra
sında «Türkiye Bü^ük Millet Meclisi üyeliği 
ile ibağdaşamıyan diğer görev ve işler kanunla 
iğrenilir.» dediği halde, bugüne kadar bu 
mesele ele alınmamıştır. G-eçen sene Sayın 
MHelt Meclisi Başkanının bu konudaCîi vait-
dieri de bir türlü tahakkuk edememJişjtiir. 

'Geçen sene diş gezi ve ziyaretlerle ilgili 
olarak yakmış olduğumuz tenlkiıtleri, bu sene 
de hiçbir ©tödi yapmamış olduğu için aynen 
tekrar ederek, bu işlerin düzene konmasını ve 
faydalı haile getirilmesini Senato ve Mecüis 
Başkanlarından beklemekte olduğuımuızu tekrar 
fbelİTİbmek istiyoruz. 

IBepiiimiızin ihildiği gibi istanbul'da birkaç 
saat içerisinde yanan 100 milyonluk Kültür Sa
rayı (bizüsri son derece ÜJ2lmüişitür. En modern 
yangın söndikıme teritilbatı olan bu eser kısa 
Ibîr mamanda yamıdığına göre, Türkiye Büy<ük 
MiUlet Meclisi binası ve millî sarayların her 
an daha büyük tehlikelerle karşı karşıya bu

lunduğu apaçık ortadadır. Bir Türkiye Bü
yük Millet Meclisi binası veya bir Dolma 
Bahçe Sarayı ihmalden dolayı yanacak olursa, 
yerine bir yenisinin yapılması imkânı olamaz. 
Bu hususları g^gen sene de belirterek «OBtode 
âdettir, bir felâket karşıisanda son derece duy
gulanırız; fakat ne o felâket gelmeden ev
vel bir ciddî tödlbir alırız ve ne de geldikten 
sonra ondan ders alarak yeni tedbirlere baş
vururuz. En kısa zamanda unutur bir yeni fe
lâkete kadar hiç ilgilenmeyiz.» deyip, mese
lenin ciddiyeti ile yakışır sekilide hareket et-
mladiğimizi belirtmiilşjtik. Bu ciddî konuyu bu 
sene de batıriaittmıaklta tayda görüyoruz. 

Türkiye Büyük Millet Meıolisinim her türlü 
emniyetini ©ağlayan ve buraya gelen yabancı, 
yerli ziyaretçilerin ilk olarak idilkkatini çeken as
ker ve polis görevlilerine temas etmek istiyoruz. 
Askerler yazlık ve kuşlak kıyaf etleri içimde Iteımiiz 
ve in'tizamHı göriinmektedirler. Bölüşler iste, 
aynı durulmda değiDdirler. Türkiye Büyük 
Millet Mecüsinde görevli polislere özel Ibür İm-
yafet düşünülmel ve kaıyafet derhal tatlbik 
ediümıeliildir. 

Söz burada Türkiye Büyük Millet Meclisi
nin emniyet kuvvetlerinden açılmış iken, Mec
lislere gelen misafir ve ziyaretçilerden de her 
sene olduğu gibi en büyük bir problem olarak 
bahsetmek istiyorum. 

Bu mesele öylesine kangren hale gelmiştir 
ki, bir yabancı gelip de Türkiye Büyük Millet 
Meclisi odalarının, koridorlarının, lokanta ve 
kütüphanesinin, hattâ Senato ve Millet Mecli
sinin toplantı salonlarınının içine kadar perva
sızca lâubaliliğin verdiği bir cesaretle sızan mi
safirlerin halini görecek olsa, kendisini muhak
kak başka bir yerde zannedecektir. Buna öyle
sine alıştık ki.. Bu tenkidi yaparken de bunun 
önünü almanın 1972 yılında da imkânsız olabi
leceğini, bütçelerin komisyonlardaki görüşme
leri sırasında Türkiye Büyük Millet Meclisi Baş
kanlık Divanı adına verilen cevapları dinlerken 
hissetmiş bulunuyorum. Divanlar adına verilen 
cevaplarda ellerimde hiçbir müeyyidenin bulun
madığını açıkça belirtmiş bulunuyorlar. Onun 
için bu seneki tatbikatın da aynı şekilde olma
masını temenni ederken, tek çarenin misafir ve 
ziyaretçilerin Meclis binası dışında başka bir 
binada parlamenterler tarafından kabul edil
meleri, görüşmelerin burada yapılması ve Sena-
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to ve Millet Meclisini dinlemek istiyenlerin de 
sırf dinlemek maksadiyle arka kapılardan gir
melerini ve bunun dışındaki her türlü davranı
şın yasak edilerek, önlenmesini tedbir olarak 
düşünmekteyiz. Anayasamıza ve kanunlarımı
za saygılı olmak ve Meclislerimizin de üzerle
rine düşen görevlerini ciddiyetle yaparak say
gı toplamasını temin edebilmek için, her üye
nin bunu ciddiyetle tatbik etmesi icabeder. 

Hal böyle iken, her iki Mecliste de üyelerin 
devamı başlı başına bir mesele olarak görün
mektedir. Her üye etrafına söyle dikkatle bak
tığında devamsızlıktan yüzünü dahi unuttuğu 
parBmanterlerin mevcudiyetini hatırlarlar, iki 
Mecliste de yarıdan bir fazla ile toplantıya baş
larken bu ekseriyeti bulabilmek bir mesele ol
duğu gibi, toplantı başladıktan sonra sıraların 
süratle boşaldığı da bir hakikattir. Komisyon
ların çalışması da bundan daha fecidir. Birçok 
tasarılar bu yüzden ciddî olarak tetkik edilme
den Genel Kurullara gelmektedir. Pek çok tasa
rılar da bu sebeplerle Anayasa Mahkemesince 
bozulmakta veya hatalı çıktığı için tatbik edi
lememekte ve hemen arkasından tadil tasarıları 
gelmektedir. Personel Kanunu, Emlak Vergisi 
Kanunu buna bir misal olarak verilebilir. 

Bu şekilde üyeleri devamsız olan, toplan
makta müşkülât çeken, aylarca toplanamıyan 
komisyonları bulunan ve kanunların birçoğu 
noksan olarak çıkarılan parlâmentolar da, bir 
de üyeler toplantılarda millet kürsüsünde ko
nuşurken birbirlerine ve Genel Kurula karşı 
kuUandıkları cümleler ve sarfettikleri sözleri 
dikkate almaz ise, Parlâmentolara, Anayasaya, 
kanunlara saygı bu memlekette azalmış ve Dev
let otoritesi zayıflamış olur. 

Muhterem arkadaşlarım; bugün mevcudi
yeti artık tamamen belli olmuş aşırı akımlar 
hergün kendilerinin iktidara gelmesi için Par
lâmentoyu kötülemeye, taıhribetmeye çalışır
ken, bizler de dikkatli ve ciddî olarak çalışa
cak olursak, bu akımlara yeşil ışık tutmamış 
oluruz. Birbirine saygılı ve kürsü haysiyetini 
koruyan insanlardan meydana gelmiş ve komis
yonları ile, Genel Kurulları ile ciddî bir çalışma 
içinde olan Anayasaya hürmetkar bir Parlâ
mento, aşırı akımların karşısında, onlara karşı 
her yerde saygı görür. 

Bu konuşmayı yaparken, Anayasaya yemin 
etmiş bir parlamenter olarak daha ziyade ken

di kendimizin tenkidini yaptık ve objektif ola
bilmeye dikkat etmeye çalıştık. Bu ölçüler için
de çalışabilecek olan parlamentolar, Türk va
tandaşının daima takdirini toplamışlardır. 

işte bu duygularla dolu olarak konuşmamı 
burada bitirirken, siz muhterem arkadaşlarıımı 
ve Sayın Başkanı hürmetle selâmlar, bütçele
rin memlekete ve millete hayırlı olmasını gru
bum adına temenni ederim. 

Hürmetlerimle. (Alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Akyurt. 
A. P. Grupu adına Sayın Abdurrahman Ka

vak, buyurun. 
A. P. GRTJPU ADINA ABDintRAHMAN 

KAVAK (Siirt) — Muhterem Başkan, sayın 
senatörler; 

1972 malî yılı Bütçesinin müzakeresi sebe
biyle Grupum adına huzurunuzdayım. Sayın 
Başkanı ve senatörleri saygı ile selâmlıyorum. 

Değerli arkadaşlarım; bundan 51 yıl önce 
memleketin çeşitli bölgelerinden vatan evlâtları 
mübevazi ve sade bir yerde Yüce Atatürk'ün 
Başkanlığında toplanmış, memleketin makûs 
talihini yenmişti, Atatürk'ün başkanlığındaki 
bu Meclis kavgalar yapmış; fakat idealleri 
memleketin refahı, saadeti, -bağımsızlığı olmuş
tur. Atatürk'ün Başkanlığındaki bu muhterem 
Meclis İlk toplantısında «Hâkimiyet bilâkaydü 
şart milletindir» ilkelerini getirmiştir. Bunun
la demokrasinin ve Cumhuriyetin esasını kur
muş ve bu nesilden nesile geçmiştir. Biz, başta 
büyük Atatürk olmak üzere bu muhterem üye
leri minnetle, tazimle, hürmetle anmayı bir ve
cibe biliriz. Demokrasi ve Cumhuriyet meşalesi, 
nesilden nesile devir ve nakşolunmuş ve olmak
tadır. Bugünkü Meclislerimiz de demokrasi ide
aline bağlı olarak liyakatla, şerefle, güvenle 
vazifesini yapmaktadır. 

Sayın senatörler, bu seneki Cumhuriyet Se
natosunun ve Millet Meclisinin bütçesi 137 mil
yon 781 bin 056 liraya baliğ olmuştur. Geçen 
seneki bütçe 87 milyon lira civarında idi. Bu 
artışa âmil olarak Personel Kanununu ve bâzı 
hizmetler gösterilebilir. 

Muhterem arkadaşlarım; millî iradenin te
celli ettiği bu mukaddes çatı altında yasama ve 
denetleme görevlerimizi ifa ederken birbirimizi 
kırmamalı, birbirimize karşı saygılı olmalıyız. 
Gerek Heyeti Umumiyede ve gerekse komisyon
larda çalışırken kırıcı, yıkıcı hareketlerden sa-
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kınmalıyız. Yüce millet bizden büyük hizmetler 
beklemektedir. Bu hizmetleri yapanken vatan
severlik duyguları içinde şahsi, hissi düşüncele
re ve küçük hesaplara arka çevirmeliyiz. 

•Sayın senatörler; 1961 Anayasası çift mec
lis esasını kabul etmiş, bu yasama sistemi mü
kemmeliyet içinde 11 seneden beri tatbikatını 
görmüştür. Meclisten gelen birçok kanunlar 
Senatoda tashih ve tadile uğramış, Meclis de 
buna itibar göstermiştir. Buna göre, çok de
ğerli mesaî veren Senatonun zorunluk olduğu 
gerçeği ortaya konmuştur. 

iSayın senatörler; Millet Meclisi halen eski 
bir İçtüzükle idare olunmakta, birçok ih'tilât-
lara cevaz verilmektedir, birçok münakaşalar 
bundan çıkmakta'dır. thtilâtlar ve sürçüşmeler 
bu İçtüzükten gelmekte'dir. Millet Meclisine ışık 
tutacak tüzüğün biran evvel çıkarılması elzem
dir. 

Muhterem arkadaşlarım; gerek Heyeti Umu-
miyede ve gerekse komisyonlarda devamsızlık 
yönünden çok zor durumlarla karşı karşıya ka
lıyoruz. Kamuoyu bu husus için çok hassastır. 
Bu devamsızlık üzerinde durmak gereklidir. De
vamın sağlanması için İçtüzükte, yapılmak is
tenen tadilâta partim de müzahir ve yardımcı 
olacaktır. 

Kültür Sarayımızın yanışı hepimizi içten 
yakmış, hepimizi üzüntüye garketmiŞti. Büyük 
Millet Meclisi ile Millî Saraylarımızın da her 
an bu yangm tehlikesiyle başbaşa bulunduğu 
bir gerçektir. Bu husus ürerinde idarecilerin 
ehemmiyetle durması icabetmektedir. 

(Sayın senatörler; yine Meclisimizin zengin 
ve ideal bir kütüphanesi vardır. Üyelerin isti
fadesine arz olunmuş, bize büyük fayda sağla
makta, ihtiyaçlarımıza cevap vermektedir. Üye
lerde olduğu gibi bâzı kayıt ve şartlarla bu kü
tüphanenin ilmî kuruluşların da istifadelerine 
arz olunmaJsıni temenni etmekteyiz. 

Meclisimizde vazife gören memur ve müs
tahdemlerin fazla mesailerine değinmek isterim. 
Bunun da bir hakkaniyet içinde ve malî kudret 
nisbetinde nazara alınmasını istirham etmekte
yim. 

iSözlerimi bitirirken, beni dinlemek lûtfunda 
bulunan değerli arkadaşlarımı ve Saym Başka
nı selâmlar; bütçenin memleketimize, milletimi
ze hayırlı olmasını Adalet Partisi Grupu adına 
temenni ve niyaz ederim. (Alkışlar) 
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BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Kavak. 
Şahıslan adına söız alan sayın üyeleri bir 

kez daha okuyorum : Sayın Hamdi Özer, Sayın 
Salim Hazerdağlı, Sayın Hüsnü Dikeçliğil, Sa
yın Osman Alibocagil, Sayın Sırrı Atalay, Sa
yın Ali Şakir Ağanoğlu, Sayın Azmi Erdoğan, 
Sayın Fehmi Alpaslan. 

Sayın Hamdi özer, buyurun. 

HAMDİ ÖZER (Malatya) — Sayın Baş
kan, sayın senatörler; 

Türkiye Büyük Millet Meclisinin 1972 yılma 
ait Bütçe kanunu tasarısı üzerinde maruzatta 
»bulunacağım. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi iki çalışma 
dönemini aralıksız bir faaliyetle biribirine ekle
yerek çalışmasına devam etmektedir. Böylece 
Cumhuriyet tarihimizde rekor bir çalışma ile 
milletinin ve Dünlyanın takdirine mazhar olmuş
tur. Ancak, bâzı arkadaşlarımız Parlömanter-
ük görevini hakkıyle yapabilmek için bir gü
nün 24 saat oluşunu yetersiz görürken, bâzı 
arkadaşlarımız bir hafta için 8 saat çalışmayı 
çok görerek birleşimlere ve komisyonlara de
vam etmemektedirler. Devamsızlık Yüce Par
lâmentoyu millet nazarında itibarsız, millet 
için gereksiz ve hattâ zararlı bir vücut haline 
getirir. Millet vicanında bu kanaatin kökleş
mesi, demokratik Cumhuriyet düzeninin yıkıl
masına yol açar. Çünkü, bazen bir tek parla
menterin yoklamada bulunmayışı toplantının 
dağılmasına ve dolayısiyle milletimizin milyon
lar kaybına sebep olmaktadır. Devamsızlığın 
açtığı maddi ve mânevi yaranın ağırlığını gös
terecek bir ölçü yoktur. Onu iz'an ve vicdanla
rımızla ölçmeye mecburuz. Milletle yaptığımız 
mukaveleyi namus yeminimizle imzaladık. 0-
nun vekâletini, onun asaletine lâyık olarak 
taşımaya mecburuz. Böylece biz ona borç
landık. Milletten aldığımızı millete ödemeye 
mecburuz arkadaşlar. 

Başkanlık Divanı Anayasayı ve içtüzüğü 
uygulamalıdır. «'Burası okul mudur, burası fab
rika midir?» Diyenlere; «Burası imarethane 
değildir, burası milletin kalbidir, onu durdur
maya kimsenin hakkı yoktur.» diye cevap ve
rilmelidir. 

Sayın senatörler; bâzı arkadaşlarımı görünce 
tanıyamıyorum ve haksız olarak hafızama is
yan ediyorum. Çünkü, senede 4 defa belirli 
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günlerde gördüğüm bu simaları unutuyorum. 
Ancak bu kürsüden yapılan ortak yemini unu
tamıyorum ve unutmamalıyız arkadaşlar. Bu 
yeminin baş müeyyidesi millet vicdanında mah
kûm olmaktır. Buna itibar etmiyenlere Anaya
sa ve içtüzük hükümleri uygulanmalıdır. 

Sayın senatörler; denetim müessesesi iyi 
işlemiyor. Yazılı soru önergelerine 15 gün için
de cevap verilmesi gerekirken bazen bu aylar
ca cevapsız kalıyor. Hele sözlü soru ve Senato 
Araştırmaları yularca askıda bekliyor. Bu yüz
den gündem dışı konuşmalar tek çıkar yol ha
lini alıyor ve konuşma istekleri gündemde tıka
nıldık yapıyor. 

Başkanın takdir hakkı da ayrı bir huzur
suzluk konusu haline geliyor. Konuşma isteği 
oylamaya konulunca partisizlere çok defa ko
nuşmak hakkı verilmiyor ve bundan yoksun 
bırakılıyor. Bunu da sayın Başkanlığın dikkati
ne sunarım. Her üye yasama görevini yapabil
melidir. Başkanlık Divanı tarafsız olarak göre
vini yapmalı Çünkü, bu Divan hiç bir partinin 
safında yer almamıştır. Yüce Senatonun safın
da kurulu bu Divan onun yönetimini tarafsız 
olarak yapmağa mecburdur. 

Sayın senatörler; en önemli bir konuya do
kunarak konuşmamı bitireceğim. O da sataşma 
ve çatışma konusudur. Fikre karşı küfür sa
vurmayı hüner sayanlar var. Bunlar Palâmen-
tonun haysiyetine saldırıyorlar. Çünkü, Parlâ
mento millet iradesinin ve haysiyetinin temsil
cisidir. Her parlamenter Parlâmentonun haysi
yetine kendisini ortak kabul etmeli; fakat onu 
harcamaya hakkı olmadığını bilmelidir. Çün
kü, her üye onun haysiyetini korumağa memur; 
fakat harcamağa mezun değildir. Parlöman-
terin şahsında bütün parlömanterlerin, Parlâ
mentonun ve dolayısıyle Yüce MiHetin şeref ve 
haysiyeti vardır. Bunun için hepimiz birimize, 
birimiz hepimize saygılı olmaya mecburuz. Yü
ce Senatonun kutsal çatısı altında fikirler güre
şir; küfürler, yumruklar değil. Onun mehabeti. 
hepimizden asalet bekliyor. Onun mehabetine 
asalet yaraşır, rezalet değil. Hiç kimse tabiatın-
daki hastalığı bu çatı altına sokamaz. Burası 
arena değil arkadaşlar; Senatodur. 

Burası, Yüce Senatonun ça+ısı altındaki hâ
diseye dün hepimiz şahit olduk. Bu yüce çatı, 
utancından başımıza yıkılacaktı. Bu gidişle o 
bir gün yıkılırsa, hiç kimse altında sağ kalamı-

| yacaktır. Tahrikçileri uyarıyorum: Rejimi bu 
hale siz getirdiniz, Parlâmento gereksiz ve hat
tâ hattâ zararlı hale sizin yüzünüzden gelmek-

I tedir. Yaptığımız yeminin dayanak noktası olan 
I namusa saygı duymalı, herkesin namus ve hay

siyetine itibar etmeliyiz. Bir insandaki haysi
yetin ölçüsü, başkasının haysiyetine gösterece
ği saygıda görünür. 

işte bu formüle dayanarak Yüce Senatoya 
I ve hepinize saygılar sunarken, bütçenin Parlâ

mentomuza hayırlı ve uğurlu olmasını dilerim. 
I (Alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Hazerdağlı?.. Yoklar. 
Sayın Dikeçligil, buyurun. 

HÜSNÜ DİKEÇLİGİL (Kayseri) — Sayın 
1 Başkan; 

Bu görüştüğümüz Bütçe Meclis ve Senato 
I Bütçesidir. Elbette mühim bir bütçenin üzerin

de duruyoruz, önce israftan bahsediyoruz. Ha
kikaten cari harcamalar fazla, 28 milyar. Bu 
bütçe ile ve bu gidişle bu Hükümet yatırım ya-
pamıyaeak benim kanaatimce. Sadece bir kısım 
zümreye, bürokratlara hizmetten başka bir şey 
görmiyecek. O halde önce israfı Mecliste önle
mek mecburiyetindeyiz. 

Her sene söyleriz, gözlerinize bakın dergiler
le doludur, istiyenler elbette tutanakları Man 
alır. Bu israf ne? Gözlerinize bakarsınız bay
ram tebriki - ki, ben bayram tebrikini başka 
türlü kullanırım - koyarlar. Bu husus üyelere 
sorulur: Bundan ister misiniz, istemez misiniz? 
istemem dediği takdirde basılmaz, isterim dediği 
takdirde basılabilir. Bunlar küçük şeyler, ama 
büyük masraf yekûnu tutuyor. 

Buna temas etmemden maksat şu: Arkadaş
lar, Parlamenter rejim yaşayacaksa, hassasiyet
le meselelerin üzerinde durmak lâzım. Birinci 
Büyük Millet Meclisinin ruhuna sahibolmamız 
lâzım. Kötülüklere müsamaha göstermemek lâ
zım. Meselâ, Türkiye'nin yüz milyonunu almış 
gitmiş bir Şellefyanı mâkul gören Parlâmento 
Parlâmento sayılmaz, halk nazarında itibar ka
zanmaz. Türk Milletinin kanını emmiş götür
müştür ve «Bu filânla teşriki mesai eder.» den
miştir. Bu gibi hâdiselerin üzerinde durulmaz 
ve bu haklı dâvalarda kendisini göstermeye ça
lışmazsa, ne halk nazarında, ne millet nazarında 
itibar kazanamaz. Birinci Büyük Millet Meclisi 

J onun için bir tek hokka kaleminin üzerinde du-
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ruyor ve Dahiliye Vekiline soruyor; «Sen me
murun maaşını veremezken niye alıyorsun» di
yor. Bu ruha dönmek mecburiyetindeyiz. 

Arkadaşlar, bir seçim olur, Parlâmentolar-
arası Türk Birliği Grupu. Ne lüzum var buna? 
ıSoruyorum ne faydası var? 150 bin lira Senato 
Bütçesine konmuş, 380 bin lira Millet Meclisi 
Bütçesine konmuş. Eğer lüzumu varsa konur. 
Aksi halde lüzumluların yerine geliyor. Çünkü 
Avrupa Parlâmentolar Birliği vardır, gidiyor 
bu arkadaşlar. Bunu biz seçiyoruz; ama klik
lerle seçilen arkadaşlar Türkiye'yi temsil ede
mez. Ne getiriyor Türkiye'ye? Ne veriyor, şu 
fakir milletin 150 bin lirasını, 300 bin lirasını 
almış insanlar? 

Şimdi Divana soruyorum. Bu arkadaşlar 
kimdir? Kaç seneden beri seçiliyorlar? Her bi
rine ne kadar para verilmiştir? Ne kadar öde
nek verilmiştir ve Türkiye'ye bu arkadaşlar ne 
getirmişlerdir? 

Şimdi Parlâmentodaki arkadaşlarımız yaranı 
bendegân düşünür, hatır ve gönülle, aynı devre
de oyunlarla seçilen insanlara bu parayı verirse, 
Avrupa'nın muhtelif yerlerinde toplanırsa, bu 
fakir milletin kesesinden gider. Az para değil
dir bu; 150 bin lira, 380 bin lira.. Dile kolay
dır bu, az değil, işte biz bu gibi meselelerin 
üzerinde hassasiyetle durur ve eleştirirsek, hak 
sahibi olmuş oluruz ve milletin hakkını koru
muş oluruz. Yoksa bunlara göz yumacağız, do-
layısiyle bunlar alınacak, Türkiye'ye hiçbir şey 
getirmiyeoek, ondan sonra bunlar korunacak, 
bunların hesabı soru-lmıyacak... Dolayısiyle biz 
Ihalk nazarında diyeceğiz ki: «Efendim, şöyle 
oldu, böyle oldu». Değil; kendi kendimizi al
datmamamız lâzım, önce nefsimizi murakabe 
etmemiz lâzım, önce kendimizden başlamamız 
lâzım. Bu şarttır. 

Şimdi giden arkadaşlarımız buraya çıkar 
bunun müdafaasını yapar. Kanaatime, bu bir 
resmî teşekkül olmayıp, her parlâmentoda ol
duğu gibi, kendi aralarında gezip toplanma için 
kurulmuş bir teşekkülden başka bir şey değil
dir. Öyle olmuş olsa, bunun tüzüğü olur, falanı 
olur, filânı olur. 

MEHMET NURİ ADEMOĞLU (Adana) — 
Tüzüğü var. 

HÜSNÜ DİKEÇLİGİL (Devamla) — Sayın 
Osman Alihocagil gündem dışı bir konuşmasın
da açıkça bunu söyledi. 
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MEHMET NURİ ADEMOĞLU (Adana) — 
Tüzüğü var, tüzüğü var. 

HÜSNÜ DİKEÇLİGİL (Devamla) — Yok
tur tüzüğü, buradan geçmemiştir. 

Diğer taraftan, arkadaşım Cadillac arabası 
getirenlerden de söz alacak, bahsedecektir. Bu
nun müdafaa edilir tarafı yoktur. Çünkü, dedi
ğim gibi arkadalarımız Ortak Pazara gidiyor 
mu? G-idiyor. Bu resmen bir teşekkül müdür? 
Evet. Peki, diğer taraftan, Avrupa Parlâmento 
Dostluk Birliği de var. Biz de buna.üye seçiyo
ruz. Bunlar yetmiyor mu? Biz bunlara bir şey 
söylemiyoruz, bunlar resmî teşekküldür. Buna 
verilir; fakat bunun dışında gelişi güzel... 

MEHMET NURİ ADEMOĞLU (Adana) — 
NATO da var. 

HÜSNÜ DİKEÇLİGİL (Devamla) — NATO 
da var, resmî teşekkül. 

Simidi bunun dışında böyle bir teşekküle lü
zum yok; aylarca gitmişlerdir... 

Tekrar ediyorum, Divandan soruyorum : 
Buraya seçilen arkadaşlar kimlerdir? Kaç yıl
dan beri seçiliyorlar ve dolayısiyle her arkada
şımıza ne kadar ödenek verilmiştir, ne kadar 
ödenek almışlardır? Bunun açıkça belirtilmesi
ni istirham ediyorum ve bunu rica ediyorum. 

Arkadaşım çok güzel temas etti; Millî Sa
raylar meselesi üzerinde hassasiyetle durmak 
lâzım, buraya bağlı. Hatırlarsınız, IV ncü Mu
rat'a ait eşyalar müzeden çıktı ve Kültür Sara
yında da yandı. Dünyanın hiçbir yerinde müae-
den eşya çıkmaz. Konacaksa bunun taklidi ora
ya konur. Bu yanan tarihî eserler meselesi de 
meydana gelmez. 

Şimdi burada bir Divan var, Başkanlık var. 
Elbette bunu Başkanlığın sorması lâzımdı; «Ni
ye, niçin çıktı?» diye. Biz bu soruyu komisyon
da bütçe müzakereleri dolayısiyle sorduk, Millî 
Eğitim Bakanlığından cevap veren olmadı. Bu
nun mesulü kim? Kim çıkmasına emir vermiş? 
Niye bu eşyalar orada fazla durmuştur, kalmış
tır? Millî Saraylar doğrudan doğruya Parlâ
mentoya bağlı olduğuna göre, müsaadenizle bu
nun hesabını sormak da doğrudan doğruya 
Yüce Meclise düşer. Bu yapılmış mıdır, yapıl
mamış mıdır? Dolayısiyle bunun mesulü kim
dir? Mesulleri üzerinde bir araştırma yapılmış 
mıdır? Bunun üzerinde hassasiyetle durmak, 
bizim için bir mecburiyettir. 
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îSayın Başkan; diğer bir meseleye arkadaş
larımız temas ettiler, doğrudur., Biz gençliği
mizde - benden yaşlı parlömanter ağabeyleri
miz var - Ankara'ya gelirdik, öbür Meclise bi
zim girmemiz mesele olurdu, giremezdik. Kabul 
yeri vardı, orada durulurdu. O zaman Meclisin 
(bir mehabeti vardı. Biz genç nesiller niçin o 
ağa/beylerimiz gibi olamıyoruz da şu parlâmen
toyu bir disipline edemiyoruz? Niye edemiyo
ruz yani? Bunu etme gücümüz yok mu? Dola-
yisiyle biz kendi kendimize itibar kazanalım 
(diyoruz; Parlâmentoyu koruyalım diyoruz. Bir 
defa kendi Meclisimizin içini disipline edeme
dikten sonra başkasından ne beMıiyebiliriz, ne 
sorabiliriz? Ne hakkımız var? O halde bu me
selelerin halli gerekmektedir. Bunlar küçük 
mesele değil, büyük meseledir. Bizden önceki 
ağabeylerimiz bize bu hususta örnek olmuşlar
dır. Bir Parlâmentoya nasıl girilir, nasıl görü
lür falan... Burası kahvehane değildir. Elbette 
seçmenlerimiz gelecek, görüşeceğiz; ama bunun 
bir usulü, kaidesi vardır. Vazife! polise dışa
rıdaki arkadaşımız «Sen ne karışıyorsun?» di
yor. Halbuki kanunu yapan Parlâmento üye
leri. Kanuna saygının bizden başlaması lâzım
dır ve bunu yapmamız lâzımdır. Arkadaşım 
çok haklı söylüyor. Söylüyor; ama söylendikten 
sonra bunların hiçbiri yerine gelmiyor ve gelme
mekte de devam edip gidiyor. 

O halde biz gerek Meclis Divanından, gerek
se Senato Divanından bu meseleyi halletmesini 
istirham edeceğiz, öyle zaman oluyor ki, arka
daşlarımız lokantada yemek yiyecek yer de bu
lamıyor. Bu elbette Büyük Meçisin içinde ter
tiplenebilir, düzenlenebilir, vazifeli arkadaşları-
ınız vardır. Vazifeli arkadaşlarımızın verdiği 
kararlara da bizim ittıba etmemiz lâzım. Bunlar 
hakikaten yapılmıyor. 

BAŞKAN — Süreniz bitmek üzere Sayın 
Dikeçligil. 

HÜSNÜ DİKEÇLİGİL (Devamla) — Bir de 
şu noktaya temas edeyim. 

Gözlerimize birçok bakanlıklarıdan dergiler 
geliyor. Bu da israftır. Hangisini kim okuyor? 
Faydalı bir neşriyat da değil. Eğer Hükümet 
bir neşriyat çıkarmak istiyorsa, Divan bunun 
üzerinde durabilir, bir tek bülten çıkarabilir. 
Bütün bu israflara son vermek zamanı gelmiş ve 
geçiyor. 

Vaktinizi fazla almıyayım, teşekkür ederim 
Sayın Başkan. 

Saygılarımla. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 
Sayın Alihocagil, buyurun. 

OSMAN ALİHOCAGİL (Erzurum) — Sayın 
Başkan, sayın üyeler; 

Şahsan bir kanaate sahibim ve bunu Heyeti 
Umumiyenize arz etmek istiyorum. Bütçe müza
kereleri yıllardan beri devam edegelen bu şek
liyle bize faydalı bir iş gördürmemektedir ve bu 
bütçe müzakerelerinden biz bir şey anlıyamadı-
ğımız gibi, bir neticeye varamadığımız gibi, 
dinliyen halkımız da bir şey anlıyamamaktadır. 
Takdirlerinize arz ederim; bütçe müzakerelerine 
başlandığı andan şu amakadar hangi faydalı 
işi gördük ve hangi vicdan huzuruna kavuştuk? 
Sadece söyledik... 4 saat, 3 saat bir grup sözcüsü 
grup adına konuşur, diğer grupun sözcüsü ona 
3 saat cevap verirse bunu kim dinler arkadaş
lar? 

Sonra, belir! bir mesele de yok ortada. Be
lir! bir mesele üzerinde ittifak ettiğimiz, bir • 
neticeye ulaştığımız hiçbir mevzu da hatırlamı
yorum. 

Liderler nutuk söylüyorlar. Millî Güven Par
tisi Sayın Başkanını epey zamandan beri takibe-
diyorum, Devlet israflarından bahsediyor. 
«Devlet israflarının önüne geçilirse vergiler ge
tirmeye, yeni vergiler düşünmeye, yeni vergi 
mevzuu aramaya da lüzum yoktur» diyor. Dik
katle takibettim, bölge toplantıları oldu; fa
kat istediğim şeye kavuşamadım. Nedir bu Dev
letin israfı? 

Arkadaşlar, biz daha ziyade nutuk çekiyoruz. 
Çok nutuk çekiyoruz ve fikri kaybediyoruz ya
hut da esas meseleyi bilmediğimiz için büyük 
sözler söylüyoruz. Buna hem kendimiz inanmı
yoruz, hem de halkımız bir şey anlamıyor. Ne
dir bu Devletin israfı? Sayın Feyzioğlu bunun 
üzerinde çok durdu ve hoşuma gitti; ama Dev
letin israfının ne olduğunu söylemedi. 

İBRAHİM ETEM KARAKAPICI (Urfa) — 
Söyledi. 

OSMAN ALİHOCİAGİL (Devamla) — Bizim 
anlıyaJbilimieanliz için, radjyodan dünleyen va-
tandaşl'ann anlıyaibiîlmıeısi için üç tane konu 
almalıydı, fazlasını değil; «Devlettin israfı şu-
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raida, şutfada, şurada vardır» demeliydi. Bunu 
dinleyen köylü, kentli, memur, biz, hepimiz 
-anlamıalıyidık ve bunun üzerine eğilmeliydik. 

iSayın inönü : «Çıplak vatandaşın neyinden 
vergi alacağız?» diyor. 

İSayın Demirel : «Fakir vatandaşlardan 
vergi almamak lâzılmıdır.» diyor. 

Tamam; ama, bir neticeye varamıyoruz ar
kadaşlar. Simidi bir Hükümet var, 'kuruluşu 
şu şekil, ıbu şekil arz ediyor; amıa bütün par
tiler bakıyorsunuz nutuk söyledikleri vakit 
vergilerin karşısında. Bir neticeye varaımayo-
rulz. Devletin israfı diyoruz. Nemdir arkadaş-
lar ıbu? Bu Devletin israfını ortaya koyalım. 
Devletin ferilerimde israf vardır diyoruz, 
gtündem dışı konuşuyoruz, herkes konuşuyor, 
tecrübeli arkadaşlar konuşuyor; fakat, size 
isoruyorum Devleltin israfının ne olduğu hak
kında hiçlbir fikre saJhilbolduk mm? Olmadık. 
Çok rica ederim, Devletin israfı neyss herkes 
gücünün yettiği kadar getirsin bu kürsüye, 
Devletin bu israflarından vazgeçelim, yapımı-
yalım. Birlbirimizi dinleyellim, hep beraber oy 
vor'eliim. 

Meselâ ben size bir tanesini söylüyorum, 
•çjok da söyledim. «Araba saltanaitı» dedim. Bu
gün bakanlıkları, kimler araba kullanıma hak
kına sahiptir, kimler arabaya binme hakkına 
sahiptir düve tetkik buyurunuz. Bu hudult 
çoktan aşdimişitır. Şube müdürlerine varıncaya 
kadar arabaya binmektedirler. Ta çocukluğu-
ımuzdan beri öğrendik; İsviçre'de Cunıihuırbaş-
kanı Devletlin arabasına binmtsızmliiş de, ahali 
arasına karışır otolbüs beklenmiş. Tabiî bu 
öyle değil, resmî arabası da vardır, toiniyor-
dur da.. Ama, bunları öğreniyoruz, söylüyoruz, 
hiçbir şey yapltığümız yok. 

Arkadaşlar, bu hâıtıır ğöniül varken hiç
bir ş'ey yapamayacağız. Neden? Arkadaşları^ 
muz diyior ki, «Meclisin mânevi şelhsiyeltini, 
Meclisin ulviliğini koruyamıyoruz.» Koruyama-
yız arkadaşlar. Bakınız bu nerden çıkıyor. Biz 
•ulmulm müdürü konltaiol edemeyliız; biz bakanı 
murakabe edemeyiz. Anayasada yazıyor, itü-
zükl'erde yazıyor; lamla edemeyiz. Neden edeme
yiz? Çünkü onu murakabe ettiğimiz takdirde 
onunla irltilbatıimıızı kesmemiz lâzım. Niye? iş 
için ğilfcmemeımliız lâzım, Hasan için Hüseyin 
için ricada bulunımlamamıız lâzım, müveızzi tâ
yin et dememiz lâzım, odacıyı tâyin et dememe

miz lâzıim, o kapılarda saatlerce beklememe-
ımıiz lâzım. Biz böyle miyiz? Böyflie değiliz. 
Gıidiyoruz, bekliyoruz, kaplılarında bekliyoruz, 
ibEkliyoruz, bekliyoruz ondan ısonna da yalva-
nyoruıs kendisine, baş eğiyoruz, aman şu -
nakli yap, ıbu tâyini yap, şunu şöyle yap, bu
nu böyle yap... Biz nasil murakabe edebiliriz 
arikıadaşlar? 

Misali olsun diye söylüyorum; biz YSE 
Müdürünü murakabe edeımeyuiz. Çünkii, her 
gün adamın odasındayız; her gfün özel kale-
niinde bekliyoruz. Yanına kabul edilebilmek 
iliğin bir ısaat belkîiıyioruz. Çünkü içerisi dolu. Ben 
YSE Müdüririnü nalsıl kontriol edebilirim ar
kadaşlar? Ben Köy işleri Bakanını, ben falan 
Bakanlığı, filân Bakanlığı nasıl murakabe 
edelbilirlım? Burada israf; nasıl orifcaya koya
bilirim, varsa bile? Zaten bütçe elimizden ge
çiyor, israf varsa o tahsisatı bütçeye koymıya-
lıım. Biz murakabe edelim; ama suiistimal edi
liyor. 

Artık bize hasrolan bir devir mi yaşıyoruz? 
Ne ise, o bakımdan biz yapamayız. 

Meclisin ne girişi belli, ne çıkışı belli. Ben, 
1957 - 1960 arası aşağı Mecliste bulundum, gör
medim böyle bir şey; ama bunu da söyliyemeyiz 
arkadaşlar. Bunu da söylediğimiz vakit, ba
kın iş ne kadar basitleşiyor. Biz, birbirimizi aha
liye şikâyet ederiz. Gider deriz M, «Efendim, 
falan adam kürsüde konuştu, diyor ki, ahalinin, 
falanın, filânın bu Meclise giriş şekli bozuk
tur». Bakınız nereye varıyoruz. Onun için, çok 
dağınık mevzular. 

Ben, konuşmaktansa, birbirimizi yormak-
tansa, birbirimize sövüp saymaktansa, muayyen 
mevzuları ele almalı, bunlara çare aramalı 
ve bir neticeye varmalıyız. Şimdi ben, bu söze 
sadık kalmak için gündem dışı konuştuğum bir 
mevzua temas etmek istiyorum. 

Muhterem arkadaşlar; Yasama Mecliıslerinin 
dış münasebetlerinin düzenlenmesi hakkında 
bir kanun teklifi Millet Meclisinden gelmişti. 
Cumhuriyet Senatosunda tadile uğradı, geri 
gönderildi. Çok istirham ediyorum, lütfen din
leyiniz beni, bakınız şimdi iş nasıl bozuk? Biz 
bunu yaparsak, başka şeyleri nasıl düzeltiriz? 
Bu kanun tasarısı yahut teklifi 16 aydır hususi 
maksatlara hizmet için görüşülmemektedir. İM 
ay daha geçti 18 ay oldu. 18 aydır hususi mak-
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Batlara hizmet için bu kanun görüşülmemekte
dir. işte Sayın Cumhuriyet Senatosunun Baş
kanı, işte Sayın Millet Meclisinin Başkanı ora
da oturuyorlar. 16 aydır bu teklif Anayasanın 
(gösterdiği şekilde neticelenmemektedir. Sebebi 
de şudur: Muayyen arkadaşlar, bunu bir zevk 
haline getirmişlerdir. Buradan harcırah almak
tadırlar, gitmektedirler. Görüşülen mevzularla 
ilgili şurada bir raporları vardır. O kadar bü
yük mevzular ki, arkadaşlar, çok çok büyük 
mevzular, neler neler görüşmüşler... özür dile
rim, her hangi birisinin şu anda bu hususta 
fikrini sorsak hiçbir fikre sahip değildirler. 

Şimdi bu iş, ticari maksatlarla yapılmak
tadır. Doğru söyliyeeeğiz, doğru oturacağız, 
doğru kalkacağız. Bu iş, bir ticaret mahiyetini 
almıştır. Uzak yerlere gidilmektedir. Meselâ 
geçen sene Brezilya'ya gittiler yahut Venezüe-
la'ya gittiler, dünyanın harcırahını aldılar ar
kadaşlar. Ondan sonra da eksik olmasın bizim 
Maliye Bakanlığı mensupları mı, Maliye Vekâ
letimiz mi diyeyim «Döviz tasarrufu» derler; 
mahiyetini de bilmiyorum. Tabiî böyle büyük 
harcırahlar alındığı için bir de döviz kaybedili
yor. Ondan sonra arabalar ve saireler getirili
yor. 

Arkadaşlar bunları ben size söylediğimde 
Senatoda kaç kişi vardınız? O zaman da 30 - 40 
kişi vardınız, şimdi de. Söyledim de neyi elde 
ettik? Şimdi bir arkadaş çıkacak ve belki diye
cektir ki, «Efendim, Dünya Parlâmentolar Bir
liği toplanıyor, işte şöyle ediyor, biz bundan 
nasıl ayrı kalabiliriz» Bunlar inandırıcı değil 
arkadaşlar. Raporları var, diyor ki 700 Mşi top
lanmış. 

BAŞKAN — Sözünüzü lütfen bağlayın efen
dim. 

OSMAN ALİHOCAGİL (Devamla) — Mü
saade ederseniz Sayın Başkan iki de takrir ha
zırlamışım, çok faydalı bir konudur ve sayın 
üyelerin dikkatini çekmek için çalışıyorum. 

Arkadaşlar, 700 kişi toplanmışlar; 50 kişi 
biz birbirimizi dinlemiyoruz, yabancı memleket
te 700 kişi birbirini dinler mi? Sonra dinlese 
de, ne gibi bir neticesi vardır; yan vereceği ka
rarın bir tatbik yeri var mıdır, bir resmî tara
fı var mıdır, bir bağlayıcı tarafı var mıdır? 
Yoktur arkadaşlar. 380 bin lira Millet Meclisi 
Bütçesine, 150 bin lira da Cumhuriyet Senato

su Bütçesine konulmuştur. Bu miktarların Büt
çeden tenzir edilerek, yerine birer lira yazılma
sını ve bu kanunun çıkmasının beklenmesini 
rica edeceğim. 

Cumhuriyet Senatosunun ve Millet Meclisi
nin Sayın Başkanları buradadır. Tekrar söylü
yorum; istediğiniz kanunu 5 saatte çıkarıyorsu
nuz. Binaenaleyh, bunun hasır altı edilir tarafı 
yoktur, bu kanun da derhal çıkarılmalıdır. Mil
let Meclisi Başkanı da bundan mesuldür. Diye
mez ki, «Komisyon oradadır, şuradadır, çıkar
sın ben karışmam.» Hayır, bunda hususî mak
sat vardır, çıkarılmamaktadır. 18 aya yaklaş
mıştır, çıkarılmalıdır. Aksi halde bu, hem Mil
let Meclisini, hem de Cumhuriyet Senatosunu 
Başkanlariyle beraber güç duruma düşürecek
tir. 

Şimdi, takrirlerimi veriyorum. Bu tahsisat, 
sırf şu tasarruf denilen şey üzerinde, tek bir 
kalemin üzerinde durduğumuzu göstermek için 
çıkarmalıyız. Bu sene lüzumlu da olsa, Dünya 
Parlâmentolarına Türk Grupu gitmemelidir ar
kadaşlar. Türkiye yıkılmaz ya.. 

Teşekkür ederim. (Alkışlar). 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın Sırrı Atalay? Yok. 
ŞEREF KAYALAR (Bursa) — Sayın Baş

kan, müsaade ederseniz arkadaşımızın söylediği 
mevzu hakkımda, arkadaşlarımı aydınlatmak 
işitiyorum. 

BAŞKAN — Anlayamadım beyefendi, lütfen 
tekrarlar mıısınz? 

ŞEREF KAYALAR (Bursa) — Değerli ko
nuşmacı arfkadaşıımın Yasaıma Meclisleri l e il
gili kanuni üzerindeki görüşü hakfemda izin ve
rirseniz, ufak bir mâruzâtta bulunmak işitiyo
rum. 

BAŞKAN — Efendim söz sıranızı kaydedi
yorum, müsaittir, görüşeMkisiniz. 

Sayın Ağanıoğlu. 
ALİ SAKİR AĞANOĞLU (Trabzon) — Sa

yın Başkan, sayın senatörler; 
Türkiye, uzun tarihi ve gelenekleri olan bir 

Devletltir. Devletler, birtafeutn merasimlerle 
temsil edilirler. Devletler kendi ülkesinde ve 
dünyama başka ülkelerimde birtafkım müesse
selerle temsil edilirler. Türk Devletimin mev
cudiyetini Şili'de temsil edebilmek için yılda 
1 milyon lira masraf ederiz, orada bir sefareti 
faaliyette butadururuz. Türk Devletinin mev-
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oudüyetûmi Endeniozyafaa temsil edebilmek için, j 
yılda 1 mûyon masraf ederiz, orada bir sefare
ti devamlı vazifede bulundururuz; her mera-
ısdni'de orada Türk Sefiri bulunur, heyeti bulu-
oorur. Devletin mevcudiyeti, bazen lüzumsuz 
görülen. masraflarla idame ettirilir. Dünyamın 
her yerimde devlet başkanları saraylarda otu
rur; kral olsun, cumhurbaşkanı olsun. Cum
hurbaşkanı bir yeri ziyaret ettiği zaman, bü
yük hazırlıklar yapılır. Devletin mevcudiyeti 
(bunu icabettiriyor. 

Türk Devle'tJiniin dünya üzerinide tanınması 
için birtakım teşekküllere katılmak zorunlulu
ğu vardır. Birleşmiş Milletlerde devmalı delâ-
gasyonıımnz bulunur, her çalışmayı takibeder. 
Buraida neler yapıldığını hepimiz birer birer iz-
lemdiyoruz; ama merak edenler aırşivlerdeki ra
porları okuyabilirler. Hariciyenin arşivleri ra
porlarla doludur. BMım Mecl'simizin, Parlâ
mentomuzun katıldığı çalışmalarla ilgili birçok 
raporlar da Parlâmentomun arşivinde durur. 
Merak edenler okuyup, nıe gibi çalışmalar yapı
lıyor diye fikir edinebilirler. 

Eenldenüz, bir teşekkülün seçilmiş bir yöne
tici heyetimde bulunduğum için izahat vermek 
'zorunluluğunu duymaktayım. Türkiye, Parlâ
mentolar Birliğine parlamenter bir Devlet ola
rak üyedir. Parlâmıenitolar Birliği 1889 da ku
rulmuştur. O zamlan Avrupa'mda, parlamenter 
rejimi olanı başta Fransa, ingiltere, Holânda, 
Danimarka, Amerika ve Siyah Afrika 'dan Li
berya'nın iştiraki ile ilk toplantısını yapmıştır. 
Biz, o devirtde parlamenter rejime salhibolaıma-
dığnmıız için giremedik. Ancak, bu teşekkülle 
Türkiye Cumhuriyeti olarak 1931 de üye ola
bildi ve 1931 de ahdi olan bu teşekküle katıl-
idığıımızdan bu yana devamlı ve faal üyesiyiz. 
Parlâmıen'toTar Birliği, parlâmientiolar seviyesin-
'de dünya problemlerini görüşen ve birçok ka
rarlar alan bir müessesedir. Birleşmiş Millet
ler Teşkilâtı, hükümetler seviyesinde çalışır 
ve bu M müessese birbiri ile devamlı işbirliği 
halimde vazife görmektedir. Parlâmentolar 
Biriliği yılda iki toplantı yapar. Toplantının 
yerini, Genel Kurulu kararlaştırır. Türkiye'
nin. arzusuna göre, yakın veya uzaklığı söz ko
nusu değildir. Bu heyette dünyanın çok çeşit
li meseleleri görüşüldüğü giübi, zaman zaman 
Türkiyeli yakınen ilgilendiren meseleler de 1 

görüşülür. Kılbnis konusu zaman zaman ele 
alınır. Akdenizin güvenlik konusu ele alunmaş-
tır. Son toplantıda Pakistan'ın durumu ele 
alınmıştır. Pakistan Parlâmentosu kapak ol
duğu için kenldilerini savunmaktan uzak kalan 
Pakistan'a, dost memleketler ve başta Türkiye 
yardımcı olmuştur. 

Sayım, senatörler, şimdi şu elimdeki rapor, 
son yılın, 1971 yıllının çalışmaları ile ilgilidir. 
39 sayfalık bir rapordur. Meclis ve Senato 
Başkanlığına sunulmuştur, matbu'dur. Hgi 
duyan bütün üyeler neler yapıldığını bu ra
pordan takibediîıirler. Geçmiş yıllara ait bütün 
çalışmalar raporlarla Başkanlıklara sunulmuş
tur. 

Bu teşekkül, tüzüğüne göre hareket eder. 
Tüzüğüne göre yıllık kongreleri yapılmaktadır. 
Kongrelere, kayıtlı üyeler iştirak ©diyor. Par-
lâm'enrtolar Birliği kongresine bu sene de 300 
den fazla senatör ve milletvekilli katılmıştır. 
Tüzüğüne göre kongre, ilân edilen günıde top
lanmış, gündemsine göre raporlar okunmuş, he
yetler ibra edilmiş ve umumi seçimler yapılmış
tır. Bu seçimlerin neticelerinden hoslannııya-
'HMriız; ama tüzüğe göre hareket ediliyor, gay-
rİhıJkukî bir tarafı yoktur. Bu hususta söyle
mesek fazla bir söz de yoktur. 

Meclis Başkanının ve Senato Başkanının 
müsaadesi ile, âmiri ita olarak onların takdir 
edecekleri ölçülerde tahsisat kullanılarak yıl
lık toplantılara heyetler gitmektedir. Hiçbir 
hevet kendi başına hareket eder durumda de
ğildir. Tamamen Parlâmentonun çalışma niza
mına uyofun çalışan bir heyettir. Bu heyetin, 
bumdan böyle Türk Parlâmerateuru terol^l etme 
huisuısıiT?!da dış görenlere göndieriMp gönideril-
mıemiê i sizlerin takdirine bağlıdır. 

Sözlerimi bitirmeden tekrar arz etmek iste
rim: Bir Devlet, ancak birtakımı merasimlerle 
temsil, edilir. Bunlardan esirgenecek küçük 
mieîhlâolar, ileride bankla a<nr sararlarla Dev
ice d?ıh'a aşıra malolaMlir. Onun iwm Türk 
Devle^m' diravanm her taraflıda kü^'k tasar
ruf dii<!iİT)jf5fii'ıeri ile temi^lden abkovpmuayız, bu 
bizr'm Devlet sanımıza, siammiiza yakışmam. 

Ar* eiffar. sayalar sunarım.. 
BAŞKAN _ Savın Azmi Erdoğan?.. Yok. 

SavT". F^mn AVaıılan?.. Yok. 
Sayın Salih Tanyeri, buyurunuz efendim. 
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SALtH TANYERİ (Gaziantep) — Sayın 
Başkan, değerli arkadaşlarım; 

Ben, bir noktaya kısaca temas etmek için 
huzurunuza çıkmış bulunuyorum. Bu da, Mec
lise gelen kanun tasarılarının milletvekili arka^ 
dallarımıza dağıtıldığı anda, senatörlere gön
derilmemekte olmasını tenkid etmek içindir. 
Birkaç defa bu kürsüden çeşitli vesilelerle arz 
ettim. Geçen sene grupumuz yönetim kurulu 
Sayın Başkanlıktan rica etti; «(Bu tasarılar mil-
letvekillerinıe dağıtıldığı anda, birer nüshasının 
da senatörlere dağıtılmasının, meselelere zama
nından evvel vukuf peyda etmek, hazırlanmak, 
çalışma ve gerek komisyoncuda, gerek Genel 
Kurulda hazırlıklı olarak kanun tasarısı üze
rinde görüşmek imkânını sağlamak noktasın
dan faydalı olacaktır.» dedik. Geçen yıl bir sü
re bu ricamız yerine geldi, kanun tasarıları 
milletvekillerine dağıtıldığı anda gözlerimize 
atılmaya başlandı; fakat, bu, bir müddet de
vam etti, ondan sonra yine vazgeçildi. 

Şimdi, Hükümetten Meclise bir kanun lâyi
hası geliyor, komisyonlarda görüşülüyor, Mec
lis Genel Kuruluna geliyor, senatörler bunları 
ancak gazetelerden takibederek öğrenmek du
rumunda kalıyor. Meclisten çıkıyor komisyona 
geliyor; komisyon üyeleri komisyonda kısa bir 
zamanda tetkik edemeden fikirlerini söylemek 
durumunda kalıyorlar. Komisyonda bulunmı-
yan arkadaşlar ise, ancak Genel Kurula intikal 
edip dağıtıldığı zaman vukuf peyda ediyorlar 
ve kısa bir süre üzerinde çalışma imkânını bu
lamadıklarından dolayı da, burada ya söz almı
yorlar, ya söz alsalar dahi sathi kalıyor. Sena
tonun mevcudu 183 kişidir. Kanun lâyihası, sa
yın milletvekillerine dağıtılmak üzere basıldığı 
zaman, 183 tane fazla basılması büyük bir israf 
teşkil etmez. 

Sayın arkadaşlarımız, gerek Hükümet dai
relerinde, gerek Meclis bürolarında büyük is
raftan uzun uzun yakındılar. Filhakika bu se-
neki bütçeyi bir israf bütçesi olarak mütalâa 
etmek yerindedir. Bunu birçok arkadaşlarımız 
gerek Bütçe Komisyonunda, gerek bu kürsüde 
dile getirdiler; fakat benim arz ettiğim 183 
nüshanın fazla basılması, bu israf içinde yer 
alacak mahiyette değildir. Değerli arkadaşları
mız zamanından evvel, hattâ Millet Meclisinde 
görüşülmeden evvel kanunlar üzerinde çalış
mak, gerekirse Millet Meclisinde takibet-

mek imkânını bulacaklar ve kanunları Senato
da daha etraflı, daha vukufla görüşmek imkâ
nına kavuşacaktır. 

Sayın Başkanlık Divanından ve Sayın Baş
kanımızdan bunu bilhassa istirham ediyorum. 
Meclis Başkanı ile görüşmek suretiyle Müşte-
rcik Başkanlık Divanında bu iş halledilerek ar
şive mi, matbaaya mı, kime emir verilecekse 
verilmeli ve sayın idare âmirlerimiz de lütfen 
bunu takip buyurmalı ve verilmemeye başlan
dığı andan itibaren emir t&krar ©dilmek sure
tiyle muntazam bir hale getirilmelidir. 

İstirhamım bundan ibarettir, teşekkür ede
rim. 

BAŞKAN — Söz alan diğer arkadaşları sıra 
ile arz ediyorum : Sayın Şeref Kayalar, Sayın 
Suad Hayri Ürgüplü, Sayın Osman Alihocagil, 
Sayın Nuri Ademoğlu. 

(Sayın Şeref Kayalar? Yok. Sayın Suad Hay
ri Ürgüplü, buyurunuz efendini. 

SUAD HAYRI ÜRGÜPLÜ (Cumhurbaşka
nınca S. Ü.) — Sayın Başkan, muhterem arka
daşlarım; 

(Senatomuz bütçesi hakkında konuşulurken, 
bilhassa üç nokta üzerine temas edip, gerek 
içerde gerek dışardaki tecrübelerimden istifade 
ile bâzı çareler göstererek faydalı olmaya gay
ret e4eceğim. 

Evvelâ binanın disiplini hakkındaki görüşü
mü birinci kalem olarak arz etmek isterim. 1939 
yılında Meclise inti'sabettim. O zamanlar niza
miye kapısından hiçbir kimse ne girebilirdi, ne 
de hiçbir mebus yanma bir zatı alıp oradan ge
çirebilirdi. Oradan yalnız erkânı memurin ve 
Meclisle alâkası olan resmî zevat girebilirdi. 

Şimdi, bunu ecnehi memleketlere tatbik 
edersek; vazife gördüğüm Almanya, İngiltere 
ve Amerika parlâmentolarında durum şudur : 
Mebusun ve senatörün yanında hiç kimsenin 
esas antreden girmesi mümkün değildir. O ka
dar mümkün değildir ki, üye doğrudan doğru
ya idare âmirlerine haber vererek, o gün değil 
en aşağı bir iki gün evvel haber vererek bir zi
yaretçisinin geleceğini not ettirir, hüviyetini 
verir ve o zat muayyen usullerle onları karşıla
yıcı teşrifatçı hademeler tarafından muayyen 
yere alınır. Alındıktan sonra kendisi ile icabe-
den temas yapılır ve binanın içinde yemek de 
diyebilir. Yemek şöyle cereyan eder; yemeğe 
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kalacağını idare âmirine bildirir. Orada ayrıca | 
büyük lokantanın yanında ufak odalar vardır, 
A, B, C diye de üzerinde isimleri bulunur, on
lardan birisinde kendisine ve misafirlerine te
miz sofra hazırlanır ve orada başlbaşa yemek 
yer, konuşur. Bu, yalnız misafirleri ve seç-
menlerU için değil, o memlekette bulu
nan büyükelçiler hakkında da aynen cari-
ıdir ve ciddiyetle tatfoik edilir. Ben, fbu şekilde 
üç dört memlekete davetli olarak gitmişim-
dir, beni kapıdan teşrifatçı memur karşılamış
tır, muayyen bir yere götürmüştür ve orada fi
lân odada yemek yiyeceksiniz demişlerdir ve 
orada mebus arkadaşlarla, lordlar^Ia yemek ye
me imkânını bulmuşumdur. 

Hepimizin kusuru var; bize bir ziyaretçi
miz geldiği zaman, onu idare âmirlerine, dai
re müdürlerine (başkanları bir tarafa bıraka
lım, onlarım bu işlerle meşgul olması dâhi hiç-
fbir memlekette mevzubahis değil haber verme
den alıp içeri sokuyoruz. Polis memuru ve ha
deme parlomantere mukavemet edemiyor arka
daşlar. Almanya, Fransa, İngiltere ve Amerika 
da isterse lordun refakatinde gelsin, hattâ af 
Ibuyurun isterse refikası olsun, eğer usulü dai
resinde müracaat teibit edilmemiş ise, o polis 
memuru onu içeri sokmaz. 

iBunu "böylece tesbit ettikten sonra, dış tem
sil meselesine de iki kelime ile temas edeyim. 
Milletlerarası bâzı teşekküllere ahitlerle bağ
lıyız ve orada Türkiye'nin aleyhinde, lehin
de birçok görüşımeler olur. Orada parlâmento 
gibi en yüksek merdimizin siyasi fikirlerini 
bildirmesinde behemehal fayda vardır ve bu
nu bildirmesi lâzımigelir. Oralara aidat da öde
riz. Yalnız bizdeki tatbikat biraz üzücü olu
yor arkadaşlar. Ben, 1951 den 1953 yılına ka
dar üç sene Avrupa Konseyinde hem Türk He
yetinin Başkanlığını hem de Avrupa Konseyin
de İkinci Reislik yaptım. Bâzan lisanı çok za
yıf arkadaşlar geliyor, grupları, partileri bu 
arkadaşları seçiyorlar. O arkadaşa muayyen 
mevzuda konuşma vazifesini verdiğimizde, o ar
kadaşı konuşturma imkânını bulamıyoruz. Çün
kü, müzakere burada bugün yaptığımız şekil
de cereyan ediyor. Binaenaleyh, oturduğu yer
den müdahale etmek, derhal söz alıp kürsüye 
çıkıp fikirlerini beyan etmek için lisanda bir 
tasarruf icalbediyor. Diğer memleketlerin lisan

ları analisan olarak konferanslarda kabul edil
diğinden, onlar için bu güçlük yok. İngilizce, 
Fransızca, Almanca analisan olarak kabul edi
liyor. Evvelâ İngilizce ve Fransızca alınmıştı, 
«kulaklık takarak takibediliyor; fakat, iki lisa
nı hiç olmazsa iyi bilmek şart. Sonra, Alman
lar müracaat etti; dediler ki, «Biz sizin tercüme 
(heyetinize lâzımgelen tesisatı ve icabeden ter
cümanları vereceğiz». Avrupa Konseyi «Hay, 
hay» dedi karar verdik, geldiler. İki üç kâtibi de 
Hükümet tâyin etti ve mükemmelen Almanca 
lisanı kolaylık temin etti. 18 kişilik heyetleri 
vardır, 18 de yedek üyeleri vardır. Çok faal 
bir parıömanter mesaide bulundular. Onu, 
İtalyanlar takibetti. Benim temas ettiğim Av
rupa Konseyi Başkanları - ki, hâlâ o zamandan 
Iberi devam eden bir hukukum var. «Türkiye'
de kıymetli birçok parlömanterlerüniz var, niye 
burada lisan durumunuzu bu yolda telâfi et
miyorsunuz?» diyorlar. Acaba olur mu olmaz 
mı diye kendim tetkik ettim ve Tarabya Ote
linde yapılan iktisadi seminerlerde cidden if
tihar edilecek, hiçbir surette oradaki tercüman
lardan aşağı kalmıyan, kifayetli gençler ve genç 
kızlarımızı, hanımlarımızı gördüm. İngilizce, Al
manca ve Franisızcayı saniyesi saniyesine simül
tane tercüme dediğimiz, ağzınızdan çıktığı anda 
camekânın içinden tercüme ettiklerini iftiharla 
gördüm. Demek ki, bu da bir çare olabilir. 

Lisan meselesi artık partilerin işidir. Par
tiler kendi bünyesinde bulunan kıymetli arka
daşlardan daha ziyade temsil vaziyetinde olan
ları seçerlerse, hayırlı bir iş yapmış olurlar. 
!Bâzan da Başkanlık Divanınca tesbiti belki 
mümkün olur. Biz bunu Fuad Sirmen arkada
şımızla yaptıydık. Biraz sevimsiz bir vazife 
oluyor; fakat tebarüz ettirmeye mecburum. 
Davet edilen arkadaş harcırah almak için mü
racaat ettiği zaman «Niye gidiyorsun, günde
min de ne var» dedik. İşte elimizde gündem var, 
Avrupa'da da bu var. Her mecliste var. Günde
me baktık, bir vaziyeti gctflük; İslânda sahil
lerindeki balık avında Norveç Hükümetinin 
itirazlarının tetkiki. Şimdi bu bir komisyon 
gündemi, bizim arkadaş da gitmek istiyor. Üs
telik ben Konseyin komisyon çalışmalariyle 
mükellef Başkanvekiliydim. O itibarla üç sene 
o usulleri mesul olarak takibetmistim. Dedim ki, 
«Arkadaş, şimdi sen gideceksin; fakat bu Nor-
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veç'le Islânda arasında olan bir ihtilâf. Binaena
leyh, bunun için yol parası harcırah hederdir. 
Binaenaleyh, bu gibi içtimalara gitmiyelim.» Ni
tekim emsaller var; gitmiyor ve özür bildiriyor. 
O zaman Komisyon mesaisinden sonraki zabıtlar
da mazeret «excuse» diye yazılıyor. Hiç haber 
vermezse «absent» diye namevcut yazıyorlar. Fa
kat bu şekilde tahsisat veremediğimiz için, bu 
arkadaşımızın hayli gönlü kırıldı. Başka arka
daşların da bu şekilde gönlünün kırıldığını üzün
tü ile hatırlıyorum. 

Giden arkadaşlar rapor veriyorlar, bilhassa 
ben çok dikkat ederdim, Sayın Gelâl Ertuğ arka
daşımız da her gittiği toplantı hakkında rapor
lar vermiştir, diğer arkadaşlar da veriyor. Şim
di Sayın Ağanoğlu da bu rapordan bahsetti. Bu 
raporların geciktirilmeden tabedilip, tevzi edil
mesinde fayda var. Biliyorsunuz, tonlarca evrak, 
kolay kolay okunmuyor; ama parlömanterlik va
zifesi olarak okunursa, faydalı olduğuna kanaa
tim vardır. 

Bakanlıklarla olan temaslar da, dışarıda va
zife gördüğüm zaman üzerinde durduğum bir 
mevzudur. Büyükelçilikte vazifeli iken Parla
mentoyu ziyaret ettim, bakanlıklarda hiçbir seç
men, hemen hemen hiçbir Büyük Millet Meclisi 
Üyesi ve Senatör göremezsiniz. Bakanlıkların 
koridoru bomboştur; vekiller, müdürler çalışır, 
herkes çalışır. Bu mikrofondur, yapmışlar bun
ları kullanıyoruz. Parlamento mesaisi de aynı 
şekilde halledilmiştir. Meclislerde her Vekâle
te mütenazır kutular var. Bu kutulara talepler, 
dilekler yazılır ve atılır. Fakat şu şartla ki, o Ve
kâletin memuru akşam üzeri bu dilekleri toplar 
ve ertesi günü cevabını alırsınız; müspet veya 
menfi. Bizde de böyle bir şeyi inşallah tatbik 
edenler olur. 

Sözümü bitirmeden evvel disiplin hakkın
daki hâtıramı arz etmek istiyorum, çok şayanı 
dikkattir. Kıbrıs meselesinin çok heyecanlı bir 
zamanında Büyükelçi olarak Londra'da Avam 
Kamarasındaki müzakereleri takibediyordum. 
Kartımı verdim, beni bir teşrifatçı memur aldı, 
yukardaki locaya çıkardı. Locada ikinci sırada 
yer gösterdi bana. ikinci sırada oturdum, aşa
ğı görüyorum gerçi, önümde de başkaları otu
ruyordu. öndeki sıradan iki yer boşaldı, boşa
lınca ben gayet tabiî telâkki ederek, Kıbrıs ko
nusundaki müzakereyi daha iyi takibedeyim di
ye yerimi değiştirdim, öndeki boş koltuğa otur

dum. Hemen arkamdan teşrifatçı memur geldi, 
«Affedersiniz, size gösterilen yeri değiştirmeye 
mezun değilsiniz, lütfen eski yerinize oturun.» 
dedi. Bu işler bu kadar ciddiyetle ele alınmış. 
Bu, işlerin mehabeti bakımından, ciddiyeti bakı
mından böyledir, tabiîdir. 

Komisyonlardaki ekseriyet bulunmamasından 
bütün arkadaşlar şikâyetçidir. Biliyorsunuz, Se
natomuzda komisyonlar birçok işe bakar. Baş
langıçta üç, dört komisyonu bir araya koyduk; 
ben rica etmiştim, arkadaşlar lütfederek kabul 
ettiler. Çünkü Tüzük, eski Tüzüktü, yeni Tüzü
ğümüz yoktu. Her Vekâlete mütenazır bir encü
men kurulması gerekiyordu. Halbuki bizim ade
dimiz 183 tür. Binaenaleyh, 25 Vekâlete mütena
zır encümen kurmak imkânı olmuyor. O itibarla 
biz Ekonomik işler diye, Turizmi, Hariciyeyi ve 
diğerlerini birleştirerek bir Komisyon kurduk. 
Buna rağmen muhtelif sebeplerle kâfi arkadaşın 
devamı temin edilemiyor. 

Diğer parlâmentolarda devam hususunu da 
tetkik ettim. Orada devam olmazsa ne olur? Ar
kadaşlar, şu vaziyet var; Fransa, Almanya, İn
giltere ve-Amerika'da Meclisi Sayın Başkan aç
tıktan sonra «Quorum» denilen ekseriyeti arar. 
Ondan sonra kaç kişi ile olursa olsun gece yarı
sına, - Bilhassa Amerika ve ingiltere'de toplan
tılar gece yarısını çok defa geçer - kadar müza
kere cereyan eder. Biz bu işlerde daha çok cid
diyet gösteriyoruz; fakat Amerika ve ingiltere 
meclislerinde Mebus, Lord oturur gazetesini 
açar, uzanır ve gazetesini okur. Ekseriyet de 
yoktur, üç kişi vardır. Reye gelince, lâyiha ka
tiyen reye arz edilmez; Başkan «Ekseriyet oldu
ğu zaman oylanacaktır.» diye tebliğ eder ve oy
lamaya herkes gelir. Bu işte o kadar hassastırlar 
ki, eğer o mebus bir sefarete davetli ise, müra
caat eder ve - Bana birçok defalar vâki olmuş
tur - «Ben muhafazakâr bir mebusum; fakat bu 
akşam saat 24 te rey verme işi var, Başkanlık 
bunu bildirdi. Binaenaleyh ben yemekten sonra 
müsaade ederseniz gideyim, reyimi kullanayım, 
tekrar geleyim.» der; yahut «işçi Partisinden 
bir arkadaş davet edin ki, iki partiden birer rey 
eksik olsun, neticeye müessir olmasın» diye ta
lepte bulunur. 

Bunlar, bu şekilde halledilmiş şeyler olduğu 
için ve ben de eski bir parlömenter arkadaşınız 
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olarak buöiârı bu dört büyük memlekette gör
düğüm için, belki faydası olur diye arz etmeyi 
vasili bildim. 

Hepinizi hürmetle selâmlanın. (Alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın Alihocaç:il, ikinci kes söz isljyorsunua. 

Sataşma nedeni ile talepte bulundunuz diye kay
dettim, başka türlü söz vermem imkânı mevcut 
değildir. Yüce Genel Kurulun aldığı karara göre 
"kişisel görüşmeler onar dakikadır. İkinci kez za-
•tıâlinize söz verdiğim takdirde, bu kararı - Tâ
birimi lütfen Genel Kurul mazur görsün - bir 
hile? şer'iye ile bozmuş oluruz. Bu itibarla eğer 
sataşma nedeni ile söz istcdiyseniz zatıâlinize 
söz vereceğim efendim. Böyle bir talebiniz yar 
mı efendim? 

OSMAN ALİHOCAGİL (Erzurum) — Var 
efendim. 

BAŞKAN — Ne sebeple sataşma vukr.biildı:-
;ğunu lütfen izah edin. 

OSMAN ALİHOCAGİL (Erzurum) — Efen
dim, beyefendi izahlarında benim ne demek iste
diğimi anlamadığı için, «Hususi maksatlar» de
di 

BAŞKAN — Kim efendim, kimin izahlarm-
f ia .V. 

OSMAN ALİHOCAGİL (Erzurum) — Âii 
Şakir Ağanoğîu'nun. «Neticeden hoslanmıyabiîi-
riz» dediler; netice seçimle ilgilidir ve şahsıma 
taallûk ediyor. Bunu tavzih etmek istiyorum. 
Farlâısentovu aydınlatmakta fayda vardır. 

BAŞKAN — Çok kısa olmak şartiyle buyu
cun efendim, 

ÖMSR ÜCÜZAL (Eskişehir) — Böyle sataş
ma olur mu? 

BAŞKAN — Efendim rica ederim, «Böyle sa
taşma olur mu?» diye işaret buyuran bir arkada
şım oldu. Kendi bütçelerimizi görüşüyoruz. Bu 
nedenle lûtufkâr müsamahanızı rica ederim. 

OSMAN ALİHOCAGİL (Erzurum) — Muh
terem arkadaşlar; şu anda bile Parlâmentolara-
rası Birliği Grupu diye seçilmiş ve gitmenin yo
lunu arayan arkadaşlarımız, başta hiç kendisin
de. beklemediğim Sayın Ali Şakir Ağanoğlu ol
mak üzere, heyecan içindedirler; yani sizin oyla
rınızı kendi lehlerinde, kendilerinin gidebilme
lerini temin istikametinde kullandırabilmek için 
çalışmaktadırlar. 

Muhterem, arkadaşlar; sizin aidat yatırıp 
üye olmanız icabederse ve normal yol bu iken, 

evlerimize kadar gelerek bizi bu toplantılara 
çağırdıkları sabit değil midir? Her birinizin na
mına çok rica ederim... 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Ne lüzum 
var bunlara?.. 

OSMAN ALİHOCAGİL (Devamla) — Sizin 
anlıyacağınız şey değil bu, Sayın ücıızal Bey. 
Evet değil... Her birimizin namına 60 ar lira yatı
rılıp, 4 - 5 bin lira sarf edilip buraya davet edil
diğiniz doğru değil midir Sayın Ali Şakir Ağa
noğlu? Peki böyle ise, muhterem arkadaşlar ben 
buraya.,. 

BAŞKAN — Sayın Hocagil, müsaade buyu
rur musunuz efendim, bir dakikanızı rica ede
yim. Bir söz atma oldu. Ona cevap vermeme im
kân vermeden, «Senin anlayacağın söz değil» 
mânasında konuşmanız... 

OSMAN ALİHOCAGİL (Devamla) — Bana 
müdahale etmesin. Ben oturduğum yerden hiçbir 
arkadaşıma müdahale etmedim. 

ÖMEE UCUZAL (Eskişehir) — Bizi de mec
bur etme... 

BAŞKAN — İstirham, ederim, biraz daha 
dikkatli olun lütfen efemdim.. 

OSMAN ALİHOCAGİL (Devamda) — Et
mese daha iyi olur, ben dinliyorum, hidbir ar
kadaşıma müdahale etmek, ıbağırıp çağırmak 
da âdetim değildir. 

iBAŞKAN — Devam buıyurım. 
OSMAN ALİHOCAGİL (Devamla) — Şim

di muhterem arkadaşlarım, ben «Hiç lüzumu 
yoktur» noktası üzerinde pek durmadım. 
Esasında hiç de lüzumu yoktur. Eski tecrü
beli elçimiz Sayın ütfgtüplü Beyefendi izaihaitıta 
bulundular. Buraya gitmek isiteyen arkada
şımızın peşinen lisan billmesi lâızıanldır. Simidi 
Sayın Ali Şalkair Ağanoğlu tarkaidajşımızın vic
danına hitaJbediiyloruım. İçimimde kaç kişi lisan 
Ibiîmektedir? Buna lütfen cevap veriniz. O hal
de niye gidiyorsunuz arkadaşlarım, ne konu
şuyorsunuz? Çok da rapor yazmış olaibilürsi-
niz. Bilmediğiniz, etmediğiniz, nüifuz etnıe'di-
ğiniz sözleri buraya yazmış olabilirsiniz. 
Özür dilerim, ben neticeyi söylüyorum. 

iSeçiim şeklini 'hepimiz biljyoitfstunuiz arkadaş
lar. Nedir buı kadar büiyük rekalbet? Neden 
ibu kadar rekabete girişiliyor, neden bu ka
dar mesai 'Sarfediliyor, Neden herkesin peişind'e 
dolaşılıyor? Haititâ Hülküimet üyeleri dahi, ibü-



C. Senatosu B : 26 2 . 2 . 1972 O : 1 

yüğümüz, küçüğümüz hep orada hazır oluyo
ruz. Hiç bir yerde bu kadar ciddiyetle topla-
nılmadığı halde, merakla heyecanla orada top
lanılıyor. 

Arkadaşlar, uzak yerlere gidilmektedir, 
harcırah da alınmaktadır. Bunu küçümseme
yelim. Niçin küçümisüyoruz? Evet, 120 bin 
lira olabilir, 50 bin lira olabilir. Bunun şekli 
bozuktur arkadaşlar. Ben daha fazla anlatmı-
yacağım. Anlatmadığım zamanda da yarım 
kalıyor mesele, üzülüyorum. 

Cemalettin İnkaya arkadaşıımız buraya se -
çildi. Bana ısrar etti «Gel oyunu kullan» diye. 
Gelmedim, «Bu şekilde oy kullanamam ve bu 
şekilde yapılan bir seçimi de tasvibetaıiyo-
rum.» dedim. Bana Sayın Cemalettin İnika-
ya'nın dediği de şudur : «Ben de bunun lü
zumsuzluğuna kaaniiım, ben seçildiğim takdir
de çıkıp buraya gitmenin lüzumsuz olduğunu, 
faydasız olduğunu, hiçbir vazife yapılmadı
ğını, keyif için gidildiğini söyliyeceğim.» Sa
yın Cemaletitin İnkaya burada yoklar ve ar
kadaşlarımızdan seçilenler, bir evvelkileri it
ham ederek seçiliyorlardı. Onların yaptığı iş
leri bize anlatarak - Girmiyeceğim daha fe-
ferruatma, ayıp oluyor, bu seçimi kazanımış-
lardır. Onun için arkadaşlar, Devleti temsil 
'kabiliyetimize, bilmem üye milletler arasın
daki yerimize halel g*elmez arkadaşlar. 

Bu kanun tasarısı Yasama Meclislerinin dış 
münasebetlerinin düzenleneceğini tanzfim et
miş. Bu çıksın, orada daha başka şartlar var. 
Bu seçimi mazbut bir şekilde yapalım. Güzel 
olsun, yine biılbirimizin peşinden koşmıyalıim, 
adam aramıyali'm, adam tutmayahm. Lisan bil
meyen arkadaşlariımın gittiği ve oradan hiç
bir şey anlamadan döndüğü sabit midir, değil 
midir Sayın Ağanoğlu? Sabittir. O halde 
sizin de Başkanlığa, «Gideceğiz» diye ricanız 
olmuş. Başkan «Harcırah vermiyorum» demiş, 
«Şahıls yoktur» demiş. Siz demişsiniz ki, 
«Ne kadar varsa o kadar verin, ben giderim» 
olmaz, o da olmaz. Çünkü oraya gidildiğine 
göre, «Ne kadar harcırah verirseniz biz gide
riz» olmaz. Bu «10 bin lira yerine 3 bin liramız 
varsa verin, biz gidelim» demek gilbi bir şey 
olur ki, bu olmaz. 10 bin lirayı almanız lâzıma
dır, çünkü dışarıya gidiyorsunuz. 

Lütfediniz arkadaşlar, bu devre arkadaş
ları göndermiyelim, bu devre bölüm karşılığı

na bir lira koyalım. Hiçbir şey olmaz, itibarı
mız sarsılmaz, bilâkis kayrnıetlenir. Kanunu da 
çıkaralım, ehil olan arfcadaşklar gitsinler. Be
nim hidbir alâkam yoktur, lisan bilmiyorum. 
Ondan evvel de bir aıûsadaşm beni zorlamış
tır, kullanımaiına&ılmkiır; böyle bir seçimi asla 
tasvi/betmiyoFiım. 

Daha çirkin taraflarını da anlatmıyorum. 
Beni tekzilbetmeye kalksa bir arkadaşım, kendi 
kendimizi mahcup ederiz, Benim arz etmek is
tediğim bunlardır. Bu defalık böyle lütfedin; 
lütfetmezseniz de üzülmiyeceğiım. 

IBAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın Ademoğlu, ondan sonra Sayın Kaya

lar, başka söz istiyen sayın üye de yok. Bu
yurun Sayın Ademoğlu. 

MEHMET NURİ ADEMOĞLU (Adana) — 
Sayın Başkan, sayın senatörler; 

Meclislerin 'bütçesi üzerinde konuşmayı hiç 
arzu etmiyorum ve niyetim de yoktu; fakat iki 
mevzu beni konutş/mıak için zorladı. 

Mevzulardan bir tanesi Türkiye Millet Mec
lisinin binasıaMaki disiplin mevzuu, diğeri 
ise dış münasebetler mevzuu. 

Meclslerin binasındaki lâubalilik, artık son 
haddine gelmiştir. Bundan Senatonun çok eski 
Sayın Başkanı da şikâyetçidir, bundan İdare 
Amirliği yapan sayın arkaJdaşlarKm şikâyet
çidir, bundan benden evvel konuşan sayın 
senatörler şikâyetçidir, milletvekilleri şikayet
çidir. Bundan belki bugünkü Sayın Başkan 
da şikâyetçidir, herkes şikâyetçidir, fakat ne
dense bunun bir türlü çaresini bulamayız. Ben 
bugünkü idareci arkadaşlarımı töhmet altında 
tutmak istemiyorum. Çünkü, idareciler mesul şa
hıslara, mesul zabıtaya emir vermekle mükellef
tir. idarecilerin her biri kapıda oturup da millet
vekilinin ve .senatörlerin içeriye almak iste
dikleri davetlileri geri çevirmek durumunda 
olamazlar. Vaziyet ne oluyor? Bir sayın se
natör veya bir milletvekili yanındaki bir 
akralbası, diostu veya ahbabı veyahut seçme-
niyle beraber kapidan giriyor. Zabıtaya şid
detle emir verilmiştir, kati emir verilmiştir, 
içeriye kimseyi almayın diye; ama milletve
kili veya senatör bu zalbıfta memurunu itmek 
suretiyle misafirini içeriye almakta ve baş kö
şelerde oturtmaktadır. Bundan dolayıdır ki, 
burada uzun uzun müzakereler devam ettiğinde 
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dışarı çıkıp beş dakika oturmak istiyen sayın 
senatör ve milletvekillerine, oturacak yer bulu
namamaktadır. Bunun çaresini ben şunda gör
mekteyim : 

Sayın arkadaşlarım; yeniden her iki Başkan
lık ve İdare Amirliklerince kati bir karar ve di
rektif verilir. Bütün milletvekilleri ve senatör
ler de bu emirlere riayet ederler. Bütün millet
vekilleri ve senatörler, bu emirlere riayet etmek 
istiyen arkadaşlarımız kapıda bu şekilde, zorla 
davetliyi içeri sokmak istiyen arkadaşlarımıza 
Tasladıklarında, onlara mâni olurlarsa, biz bura
da disiplini temin edebiliriz. Aksi takdirde, her 
sene burada söyleriz ve burada kalır. 

Bir İngiliz misafirimi bir arkadaşımla bera
ber yemeğe davet etmiştik. Arkası arkasına üç 
tane .ziyaretçi pusulası geldi. Eğilip sordu, 
•:<Bıı nedir'?» dedi. «Bizi ziyaret etmek istiyen 
.'seçmenlerimin, ahbaplarımız.» dedik. İngilizin 
aynen ifadesini arz ediyorum; İngiliz dedi ki: 
«ingiltere Parlâmentosunda hiçbir mebus, hiç
bir ziyaretçi göremez. Ancak, çok evvelden ran
devu almak suretiyle çok hususi yerlerde ve te
lefonla görüşebilir veya bir derdi varsa mektup 
yasar, mektupla cevap alır.» Onlarda böyle, biz
de beyle,.. 

Muhterem arkadaşlarım; şimdi dış münase
betler mevzuuna geliyorum. Dış münasebetler 
inevzmmda Sayın Alihocagil iki defa bu kürsü
yü işgal edip ve bir de önerge vermemiş olsa idi, 
bu hususta konuşmıyacaktım. 

Muhterem arkadaşlarım; Sayın Alihocagil 
bu şekilde düşünebilir. Ben de bu toplantılara 
gitmiyorum, ben de Devlet bütçesinden tasarru
fa âzami riayet edilmesini istiyorum; ama bu 
toplantılara da mutlaka gidilmesini arzu ediyo
rum, canü gönülden arzu ediyorum. Esbabı mu
cizesini biraz sonra arz edeceğim, imkân olsa 
da çok uzun konuşsak. Bu Meclislerde kanun
lar çıkarken hepimiz mutlaka birlik mi oluyo
ruz? Elbette aleyhte olanlar da bulunuyor; ama 
çıktıktan sonra hepimizin başına taç oluyor. 
Şimdi bu mevzuu iyi tetkik etmeden bir arka-
v'ajim daha konuştu, isim vermiyeceğim. Diğer 
bir arkadaşım da bunun aleyhinde konuştu. Bu 
mevzuu iyi tetkik etmeden yapılan konuşmalar, 
doğru değildir. 

Muhterem arkadaşlarım; Avrupa Parlamen
tolar Birliği var, onu kabulleniyorlar; NATO 
var, bir de Dünya Parlömanterleri Birliği var. 
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Bunların hepsinin birer de tüzükleri var arka
daşlar. Bunların tüzüklerine göre ziyaretler ya
pılmaktadır; ama seçimler şöyle oluyormuş da, 
böyle oluyormuş... 

Muhterem arkadaşlarım; seçimde belki arzu 
edilmiyen şeyler cereyan edebilir. Bunun için 
toptan Türkiye'nin dış temaslarını kaldırmanın 
mânasını ben anlıyamıyorum. Kusura bakma
sınlar; af edersiniz, bir darbı mesel var: «Hay
vanlar koklaşa koklaşa, insanlar da konuşa ko
nuğa anlaşırlar.» Biz eğer diğer devletlerle temas 
kurmıyacak olsak ve bunun önemi olmasa elçi
liklere ne lüzum var? 

Bu dış temaslarda lisan bilme konusuna da 
temas edeceğim. Sayın ürgüplü'nün arz ettikle
ri gibi dış memleketlerde simültane tertipler 
var. Bir Alman, İngilizce bilmiyebiliyor. Orada 
konuşmalar ingilizce yapılıyor, Alman koymuş 
hücresine bir tercümanı, hatibin ağzından çıkan 
aynen Almancaya tercüme ediliyor. Bizde de ko
yarız oraya bir Türk tercümanı, ingilizce konu
şanı Türkçeye, Almanca konuşanı Türkçeye, 
hattâ Türkçe konuşanı ingilizceye tercüme ettir
mek suretiyle ifademizi dış milletlere de aksetti-
rebiliriz. Kaldı ki, bu temasların hepsi, toplan
tılardaki temaslar değildir arkadaşlarım. Top
lantıların dışındaki temaslar çok daha mühim
dir. 

Muhterem arkadaşlarım çok iyi bilirler, Tür
kiye'nin kifayetini bilmiyen dış devletler var
dır, Türkiye'nin göçebe hayatı yaşadığını bilen 
devletler vardır, milletler vardır; bunu kabul 
buyurun. Bu sene yazın kızımı isviçre'ye gön
derdim, isviçreliler hâlâ bizi tanımıyor, «Kıya
fetiniz nasıldır, ne kıyafet giyiyorsunuz, nerede 
yaşıyorsunuz?» diyorlar. Kızım Türkiye'den re
simler istedi, gönderdim, resimleri gördüler hay
ran oldular. İşte dış temasların faydası budur 
arkadaşlarım. Sizin kıyafetinizi görecek, «Türk 
de benim gibi giyiniyor» diyecek, «Şalvarı, fesi 
bıraktı» diyecek. BaJha Türk'ü fesli zannediyor
lar. Ondan sonra dışardaJki konuşmalar, kulis-
lerdeki konuşmalar devletleri birbirine yaklaş
tırıyor arkaJdaşlar. Bugünkü dünya eski dünya 
değil. Bugünkü dünya çok küçüldü, devletler 
birbirlerini tanıyacak, mîlletler birbirlerini ta
nıyacak. Nasıl tanıyacak? Bir tek elçi ile mi ta
nıtacağız? 
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Arkadaşlar, «tasarruf tasarruf» deniyor. 
Hemen bütün bakanlıklarda heyet heyet me
murlar dışarı gidiyor, altı ay kalıyor, bir sene 
kalıyor ve memlekete de bir şey getirmiyor, ba
şkanlıktaki masasının başına oturuyor. Sayın ar
kadaşım onlara bir kelime söylemiyor. Benim 
burada dış milletlerle, dış devletlerin temsilci
leriyle temas edecek 8 - 10 tane arkadaşımın gö
türeceği 150 bin liraya gözünü dikiyor arkadaş
larım. Demek ki, evvelâ kendi kendimizde gö
zümüz var; kendi kendimizi hoş görmüyoruz. 
51 milyar liralık bir bütçesi olan bir devlette 150 
bin liranın lâfı olur mu arkadaşlarım? Ama ben 
demiyorum ki, tasarruf yapmıyalım. Tasarruf 
yapalım. Tasarruf yapılacak çok şeyler var. 
Lüks bina yapmıyalım her şeyden evvel. Lüksü 
bırakalım; ama bu dış temasları hiç kesmiye-
lim. 

Şimdi yalnız arkadaşıma hak verdiğim bir 
nokta var. Umumi heyetlerde tercümanlar va-
sıtasiyle şunlar bunlar olur; ama kulislerde li
san bilmek şart. Eğer kanun çıkar da bilhassa 
lisan bilen, umumi kültürü yüksek olan arka
daşlar bu toplantılara gidecek olurlarsa, mut
laka bugünkünden çok daha iyi neticeler alı
nır. Bu temaslar çok faydalıdır, iyi lisan bilen
ler, umumi kültürü fazla olanlar ve gitmeden 
evvel kendini hazıflıyan arkadaşlarımız gider
lerse, bu memlekete büyük şey getirirler arka
daşlarım; 150 binin yerine 150 milyon getirir
ler. 

Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Saym Kayalar, buyurun. 

ŞEREF KAYALAR (Bursa) — Saym Baş
kan, muhterem arkadaşlarım; 

Ben görüşülmekte olan Parlâmentolar büt
çesi ile doğrudan doğruya ilgili bir beyanda 
bulunmıyacağım. Yalnız, sayın Ali Hocagil ar
kadaşımın Yüksek Heyetinize arz ettiği kanun 
teklifinin durumu hakkında bâzı izahatta bu
lunacağım ki, bu da dolayısiyle bütçe ile alâka
lıdır. 

Şimdi bu kanunun durumu ile alâkalı be
yanda bulunurken «dış temasın faydası var mı
dır, yok mudur; lisan şartı var mıdır, yok mu
dur?» bunların üzerinde duracak değilim, ka
nun Genel kurullara intikal ettiği zaman elbet
te görüşülecektir. Sayın Ürgüplü'nün değerli 

izahatının kanunda yer alıp almadığı da, Mil
let Meclisinde kabul edildiği takdirde anlaşıla
caktır. 

Yalnız bir noktaya temas ederek esasa inti
kal etmek istiyorum. Memleketi, Parlâmentoyu, 
cemiyeti idare eden kanunlardır. 378 sayılı Ya
sama Meclislerinin Dış Münasebetlerinin Dü
zenlenmesi hakkındaki Kanun, Sayın Ali Ho
cagil arkadaşımın tenkid ettiği gibi seçime im
kân veren bir kanundur. O halde mer'i ve mu
teber olduğuna göre o seçim imkânlarını sağla
mak üzere girişilen teşebbüsleri kınamamak 
mecburiyetindeyiz, sadece kanun değişsin de
mekte haklıyız. 

Kaldı ki, şu hususu da arz edeyim : Mer'i 
olan Dış münasebetler Kanunu gereğince Par
lâmentoyu temsilen dışarıya gidecek olan arka
daşların seçimine ben de iştirak ettim. Zanne
derim 60 Uradır bu kadar aidat yatıyor. Ben o 
60 lirayı, arkadaşlarım yakinen bilirler, ken
dim yatırdım ve oraya gitmem için de beni kim
se evimden davet etmedi, ben kendim gittim. 
Gittiğim zamanda birçok listeler çıktı, istedi
ğim listeye rey verdim. Bu itibarla, bütün par-
lömanter arkadaşlarımızı töhmet altında bulun
durmanın yerinde olmadığı kanısındayım. 

Şimdi kanunun durumuna gelince : 
Muhterem arkadaşlarım; hakikaten Yasama 

Meclislerince dış münasebetlerin düzenlenmesi 
hakkında 378 sayılı Kanunun bâzı maddelerin
de değişiklik yapacak kanun gecikmiştir. Fa
kat bu gecikme falanın tesiri altında, filânın 
tesiri altında, falanın çelme atmasiyle filânın 
çelme atmasiyle ve zannederim aynen zabıtlara 
geçmişti, bâzı dalaverelerle vâki bir gecikme 
değildir. Bunu size sıfatım dolayısiyle arz et
mek istiyorum. Şimdi -Coşkun Kırca ve arkadaş
ları bir kanun teklifi yapmışlar ve demişler ki, 
«Bu 378 sayılı Kanunu değiştirelim.» Bu kanun 
Millet Meclisinden ve Cumhuriyet Senatosun
dan geçmiş, Cumhurbaşkanının imzasiyle tekev
vün etmiş, Resmî Gazetede de ilân edildikten 
sonra Anayasa Mahkemesince iptal edilmiş. Bi
naenaleyh, Anayasa Mahkemesinde uzun bir sü
re kalmış, ondan dolayı bir gecikme vâki. Mü-
taiaikıjbem Anayasa Mahkemesinin bozması üze
rine gelem o kanun Saym İsmladl Arar ve arka
daşları tarafından Anayasa MîaMsemesîiniin baz
ıma gerekçesine uygun bir şekillide tedvin edüle-
rek Mülleit Me«Misine getams, orada bir süre gö-

_ . 138 — 
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rüaülmüş. Millet Meclsoıııiden Ctahuriyeft Se-
naltteuna intikal etmiş, Millet Meclalsimldle vâki 
netftceyi Cumhuriyet Senatosu değlşjtarnıliş. De-
ğişitiriilen hususlardan bir tanesini simidi size 
arz edeyim, taflsilâtına gürm'ek istemiyorum 
vaktinizi almamak için. 

MİM Meclisi lisan bilime şartını koymuş. 
Chıımihuıiyet Senlatlosu «iyi» kelmiesnıi başına 
ilâve ed«rek «iyi lisan bilme» şartını koymuş. 
Bu suretle bâzı maddelerde değişiklikler yapıl
mış. Millet MeolÜsiınie Cumhuriyet Senatosunun 
'değişiklikleri intikal etmiş. Millet Meclisi 
toplanmış, «Hayır» d^miş bilz Oufmihuriyet Sena
tosunun değişikliğine uymuyoruz. Aaı'ayasanın 
92 noi malddeisiniin 5 nci fıkrası gereğince mec
buren her ükd Meclisten eşit sayıda üye seçilme
siyle bir Karma Komisyion teşekkül etmiş. İşte 
ben bu Karma Komiisyonun filthal Reâsijyim. O 
itibarla bu geçmiş safahatı size anlatıyorum. 
Bu suretle anlatıyorum ki, iiddfta edildiği gibi 
falanın çelmfesi, filânın çelmesi olamaz. 

Sonra arkadaşlarım, MrbirirnM yılardan 
ibeıii tanıdık. Kimisenin çelmesine mâruız kala
cak bir karakter taşıimlaldığıimı da hepiniz bi
lirisiniz. Bu Karma Komdisiyon toplanmıştır. Ne 
Zaman toplanmış? 28 . 12 . 1971 de toplanmış, 
vazife taksümi yapmış ve beni Reis olarak, pek 
değerli Millet MeoM üyelerinden Reşit Ülker 
arkaldaşımızı da Sözcü olarak seçmiştir. Bir
çok zabıtlar var, birçok safahatı var işfin. 
Coşkun Kırca'nın ve arkadaşlarının getirdiği 
safahat var; Millet Meclisinin ve Cumhuriyet 
Senatosunun zabıtları var, mütaakıîben Sayın 
ismail Arar ve arkadaşlarının getirmiş olduğu 
zaibıtlar var. Bunların hepsini topllatitım ar
şivden, değerli Kömlilsyon üyesi arkadaşlarımın 
tetlkikinie veridiım M, en güzel neticeye varalım. 
Bu sırada Sözcü Reşit Ülker arkadaşım Avru
pa Konseyine giiM, birkaç güm evvel teşrif 
etti. Dün Komdısyonumuizun toplantısı var 
idi; fakat, burada toplantımız olduğu için 
yukarılda toplantı yapamaldık. Kısa zamanda 
teşekkül eldüp vazife taksümi yapmış olan Ko
misyon, kısa zamanidla meseleyi derleyip to
parlayıp Cuma velya Pazartesi günlü bir rapor
la Meclis Umumi Heyetine intikal ektirecektir. 

Bu izahatımla arza çalıştık ki, hiç kimse
nin çelmesine ve hiç kffimlsenin kısıtlamasına 
mâma değiliz, öyle sanıyorum kü, kanun Mil
let Meclisinden muhterem parlamenter arkadaş

larımın arzu ettiği en iyi sekide çıkacaktır. 
Bunu arz etmek için huzurunuzu işgal ettim. 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Kaya
lar. 

Kifayet önergesi gelmiştir, gerçekten 9 sa
yın üye konuşmuştur. Sayın idare Âmirleri 
konuşacaklar mı?... 

CUMHURİYET SENATOSU İDARE ÂMİ
Rİ AKİF TEKİN (Antalya) —• Bâzı noktalara 
cevap vermek işitiyorum. 

Buradan da cevap verebilirim. 

BAŞKAN — Buyurun efendim, nasıl arzu 
ederseniz, mikrofon açılmıştır, buyurun. 

CUMHURİYET SENATOSU İDARE ÂMİ
Rİ AKİF TEKİN (Antalya) — Sayın Başkan, 
sayın üyeler; 

üye arkadaşlarımızın tenkidleri umumiyetle 
şu malddeleride toplanmış bulunuiyor: Senatonun 
Teşkilât Kanunu ve Senato ve Meclis teşkilât
larının birbiriniden ayrılması meselesi; üyelikle 
bağdaşmıiyan işler hakkınldaki kanunun çıka
rılması meselesi; Meclis binasının ve sarayla
rın yangına karşı korunması meselesi; külfcüp-
hanielden parlamenterler dışındaki bâzı çevreler
ce istifade edilmesi meselesi; emniyetli koruyan 
polislerin kıyafetleri meselesi; ziyaretçi mese
lesi; dış münasebetler meselesi; devamsızlık 
meselesi; Meclise gelen kanunların fazla bası
larak sayın üyelere dağıtılması meselesidir. 

Bunlara kısaca temas ederek sözleriımi bitir
mek istiyorum. 

Senato teşkilât kanunu Meclise, Senatoca 
hazırlanarak verilmiştir. Nedense birkaç sene
dir günidemde beklediği halde çıkmamaktadır, 
Bunun Divanca takiJb edilerek çıkanlimasma 
gayret sarf edilecektir. Senato ile Meclis teş
kilâtları hemen hemen birbirinden aynlimış bu
lunmaktadır. Ancak, Muhasebe ve Tutanak 
müdürlükleri kalmıştır; onlar da bu sene ay
rılacaktır. Diğer hizmetler müşterek hizmet
lerdir. Kütüphane giıbi, Emniyet gibi... Bu hiz
metler Meclis tarafınidan idare edilmieiktedir, 
Senatoca idaresi Meclise bırakılmıştır. 

Üyelikle bağdaşmıiyan işler hakkındaki çıka
cak kanun Meclis Başkanlığı tarafımdan ele 
alınmıştır, onu Senatoca befklemekfceyiz. 

Meclislerin ve sarayların yangına karşı ko
runması meselesi: Meclisimizin yangından kb-
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runımaısı Sivil Saıvunimia TeşMlâtı emrinde bu
lunan itfaiye ve bekçji teşkâlâJtı ^üsltemiiyle ya-
pılmıalkltaJdır. Senatoda da bekçi kadrosu var
ıdır. Binıa müşlterelkftir, emniyeti beraberce 
sağlamaktadır. 

ikinci olarak da Daime mıüdürlerâ her türlü 
yangına karşı tedibir aldıktan sonra binayı terk 
ettajekttedirller. 

Millî Sarayların idaresi Meclise aittir. Ora
da da ayrıca bir teşkilât olduğu ve korunima 
işlerinin yapıldığımı büyomz. 

Sayın Dilkeçlgil, saraylarîdian eşya çıkanla-
raJk bâzı hederlere sebebıolumduğunu. söylemiş
tir. Meclisle aidölan saraylardan hler hangi bir 
eşya çıtaanııştır. Zannediyorum ki, Topkapı 
Sarayı Müzesinden çıikmıştır, bizimle alâkası 
bulunmaaıııaktadır. 

Kütüphaneden istifade mesellelsa. Sayın üye
ler dışında müracaat elden anaşltınnıacıüara ida
re ÂınMklerinee, kütiüplhaınieye giriş kartı ve
rilmek suretiyle istifadelerin© sunulmaktadır. 
Sayın üyeler daha geniş istifade imkânı tanın-
nııaJsını istöjyorlartsa, büz zaten müracaatçıları 
reddetmiyoruz, istifadelerine sunuyoruz. 

Bir arkaldaşıımız pıc&lierin kıyafeti mesele-
stinie dokundu. Bu kıyafet polislere ait kanun
da zikredilen kıyafete uygundur ve bu kıya-
fetlerlin parası Mecls tarafımdan ödenmektedir. 
Ancak Meclis ek olarak beyaz gömlek, kravat, 
çorap ve saire vermektedir. TJmıumi kıyafet, 
Emniyet Genel Müdürlüğündeki kıyafetleridir. 
Bizim başkaca bir teldibir almamız da, bu ka
nuna göre münılkün değüdir. 

Zftyarletcller meselesi. Üç tane kapı varıdır; 
şeref kapısı, 1 numaralı kapı, 2 numaralı kapı. 
Bunlar üyelere nıahısıuis kapılarıdır. Bu kapı
lardan tolilmaitaönıiza göre ziyaretçi girmesi ya
saktır. Ancak, sayın üyeler beraberinde bu 
kapılardan misafir getirmekteler veya rande
vularını bu kapılarda vermekledirler veyahut 
seçmenler, sayın üyelerin ilsiıınlerM kullanarak 
polisi zorlamaktadır; «Beni burada bekliyeeek-
ti, şu saatte gelecekti» gibi bahanelerle bu ka
pılardan diMplinisüz olarak giirelbilimeîkjtledirler. 
Divanlaroa ve sayın üyelerce gayret sarf edi
lirse, bunun bnlenaniesi gayet kolaydır ve müm
kündür. 

Dış münaisebetlere dokundular. Sayın Di-
keçüigıil, «Dış münasebetler için geçen sene ne 

kadar para harcanmıştır ve nerelerde toplantı 
olmuştur?» dediler. Bu husuisa cevap arz et* 
mek istiyorum. 

Senatoda geçen sene 129 bin lira harcanmış
tır. Paris ve Karakaslta olmak üzere iki defa 
toplamlmıştır. Bu' Parlânıentolararası Birliği 
Türk Grupunun toplantısıdır. 

Bir de, Avrupa Parlamenterler Assamblefsi 
toplantıları vardır. Buna da 75 286 lira har
canmıştır; Brüksel, Strazbuırg ve Bursa'da ol
anak üzere üç defa toplanıHmişftır. 

DevaJmisızlıik meselesi, Divanca takifbedii-
mektedir. Tüzüğümüzün 147, 148, 149 neu mad
delerinde devamsızlıkların nasıl önleneceği ya
zılıdır. Devamsız olan sıayın üyeler bu madde
lerle sığınmakta, bu maddeleri lehlerine işlet
mektedirler; eğer devamsız üye varsa. Bu 
maddelerin dışında bir devamisızlıfc Divanca 
pek görülmemektedir. 

Meclise gelen kanunların fazla basılarak 
Senatoya da dağıtılması ve böylece hem israfın 
önlenmesi, hem de daha evvelden üyelerimizin 
malûanattar olması, hazırlanması meselesi ye
rindedir. Bunu Dibana götüreceğiz, Müşterek 
Divanda bir karar almaya çalışacağız. Bunu 
da arz etmtek istiyorum. 

Sözlerim burada bitmiştir, hürmetlerimi su
narım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Saym Akif 
Tekin. 

Saym Dikeçligil bir sorunuz mu var? 

HÜSNÜ DİKEÇLİGİL (Kayseri) — Evet. 
Ben sayın arkadaşımızın izahatına teşekkür 
ederim. Benim sorum her halde yanlış anlaşıl
mış. Benim sorum şöyle idi: Parlâmentolararası 
Birliği Türk Grupuna hangi arkadaşlar dâhil
dir? Kaç yıldan beri seçilmektedirler? Lisan 
bilenler kimlerdir? Bu arkadaşlara ayrı ayrı 
üye olarak ne kadar ödenek verilmiştir?. 

İkinci sorumu, müsaade ederseniz sorayım?. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
HÜSNÜ DİKEÇLİGÎL (Devamla) — Efen

dim, bu grup 1970 yılında dışarıya gitmek için 
ikinci defa müracaat etmiş midir? Müracaat 
ettiği zaman Başkanlık ödeneğin kâfi gelme
diğini söylediği halde dilekçe verenler olmuş 
mudur? Dilekçe vererek «Biz mevcut ödendi 
alacağız, geri kalanını almıyacağız.» diye mü
racaatta bulunulmuş mudur? 
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BAŞKAN — Sayın Dikeçligil, zatıâlilerinin 
gerek konuşmanız sırasında, gerekse bu kez tev
cih buyurduğunuz sorular, anladığıma göre 
tetkiki mucip ahvaldendir. Yalnız cevap ver
mesine izin verir misiniz efendim? 

HÜSNÜ DİKEÇLİGİL (Kayseri) Hay hay 
efendim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın Akyurt, buyurun efendim. 

NURETTİN AKYURT (Malatya) — Sayın 
Başkan; İdare Âmirinin vermiş olduğu izahat
tan anladığıma göre, bugüne kadar devam ede-
gelen ziyaretçilerle ilgili usul, bu sene de ay
nen devam edecektir. Tedbiri malûm şekiller
de ifade ediyorlar. Bunun dışında ziyaretçiler
le ilgili olarak daha ciddî ve müessir bir ted
bir düşünmemekte midirler? Bu sorumuzu sor
mamızın asıl seMbi, bugüne kadar ziyaretçi
lerle ilgili her türlü tedbir suiistimal edilmiş 
ve etkisiz bırakılmıştır. Etkisiz kalan tedbir
de ısrarda mânâ olmadığına göre, yeni bir ted
bir düşünmekte midirler? 

'BAŞKAN — Konuşması sırasında Sayın Akif 
Tekin bunlara cevap verdi ve zannediyorum 
ki, «Divana götüreceğim.» dedi. 

Sayın Akif Tekin, lütfedin efendim. 

CUMHURİYET SENATOSU İDARE ÂMİ
Rİ AKİF TEKİN (Devamla) — Efendim, ziya
retçilerin müracaat yerinin değiştirilerek baş
ka yerde ziyaretçilerin kabul edilmesi husu
su Divanca ele almmıstır, Müşterek Divanda 
görüşülecektir. Daha münasip bir yerde ziya
retçilerin kabulü temin edilerek, kapıların zor
lanması önlenmiş olacaktır. 

BAŞKAN — Başka sorunuz var mı Sayın 
Akyurt?.. 

Teşekkür ederim. 

EDİP SOMUNOĞLU (Erzurum) — Sıram ne 
saman Sayın Başkan?.. 

BAŞKAN — Sayın Somunoğlu, lütfen isti
cal etmeyin efendim. Son söz zatıâlinizin. 

Kifayet önergesini okutuyorum efendim. 
Sayın Başkanlığa 

'Müzakerelerin kifayetini arz ve teklif ede
rim. 

Eskişehir 
Ömer Ucuzal 

BAŞKAN — önerge hakkında konuşmak is
teyen var mı?.. Yok. 

Oylarınıza sunuiyioruim. 
Kabul edenler... Etmiy enler... Kabul edil

miştir. 
Son söz Sayın Edip Somunoğlu'nun, buyu

run efendim. 
EDİP SOMUNOĞLU (Erzurum) — Sayın 

Başkan, sayın arkadaşlar; 
Türkiye Büryük Millet Meclisi binasına ge

len misafirler meselesi oldukça uzun uzadıya 
miüzakere edildi. Misafirler bizim seçmenle
rimiz veya yakınlarımız. Buraya bizi görmeye 
geliyorlar. Ankara'ya geldiklerinde arıyorlar. 
Nerede buluşabiliriz? Birçoklarımmzın evi, Kı
zılay'da değil, başka başka semtlerde. O semte 
gelmesi veya evimizin müsaidolmaması - ki, ek
seriyetle gayrimüsaittir - gelenleri evde bek-
leyemememiz ve onlara evi tarif edemememiz 
söbebiyle misafirlerin eve gelmesi mümkün olmu
yor. Meclise davet ediliyor. Meclise davet edil
diği zaman bir salon mevcut. Eski Büyük Mil
let Meclisinde daha küçük daha gayrimüsait 
Ibir salon vardı. Burada biraz müsait giibi 
görünüyor ise de, orada oturup seçmenimizle 
veya bir yakınımızla konuştuğumuz zaman et
raftan herkes karışıyor. Çünfeü bir koltuk kon
muş, koltuğun önünde küçük bir masa var, 
bâzılarında yok, orada başka kimseler de, 
başka seçmenler de oturuyorlar ve konuşulanı 
dinliyorlar; hattâ konuşmalara iştirak ediyor
lar. Ondan başka içeride hücreler var. O da 
çok sıkıcı, son derece sıkıcı, içeriye misafir 
alınmadığı takdirde, o yerler mutlaka kâfi 
gelmiyeçektir; bugünkü şekli de son derece 
gayrimüsait, Binaenaleyh, Senato ve Millet Mec
lisi Başkanlarının, İdare Âmirlerinin ve yöne
ticilerin başka çareler arama ve misafirleri 
•hakikaten tatmin etme yoluna gitmesi gerekir. 

Hakikaten «Almayın» diye emniyet âmirine, 
memuruna haber veriliyor, emir veriliyor. Al
madığı zaman misafirini getirmiş olan parlö-
manlter için bu bir onur meselesi oluyor. Bi
naenaleyh, bu misafir meselesinin başka şekil
de bir hal yoluna konması uygun olur. 

Arkadaşımızın bir tanesi gayet haklı ola
rak sordu. Ben de şimdi burada misafiri içe
riye almryalıim da nereye götürelim diyorum. 
Dışarıya her vilâyet üyeleri bir oda tutsun, 
o odaya bir telefon konsun; bunun çok mah-
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zurları var. Aynı zamanda buna maddi bir i 
külfet de yliManıiyor ve buna güc de yetmez. | 
Onun da daha bajka mahzurları var. 

iBurada müsait arsa var. Meselâ mümkün 
olsa her vilâyate bir veya iki oda tahsis 
edilişe. Sonra partiler meselesi var; ayrı ayrı 
partilere ayn ayn odalar lazım gelecek,,. 
iBinaenalıeylh, büyük bir külfet; ama içeride, 
Büyük Millet Meclisinde müsait başka oda 
daha tahsis etmek mümkün müdür, değil mi
dir? 

Yemeğe gelince : Dışarıda bu civarda lo
kanta yoktur. Ancak Anadolu Kulübüne - za
ten Ankara Palasa gidilir giıbi değil malûm - gi
dilebilir. Binaenaleyh, öğleden evvel geleni 
yemeğe götürmek ieabekliyor. Kendisi gittiği 
zaman iikramlanmış, burada da bir yemsk ye
dirmesin mi? Bu dedikodu oluyor. Yukarıda 
Ibaşka bir salon açılıacaktı; misafiri oMıyan 
senatör ve milletvekilleri yemek yiyecek, misa
firleriyle geldiği zaman aşağıda yiyecekti; 
yani bir salon tefrik edilecekti. Tefrik edilebi
lir, büyük bir külfet değil; ama bu yapılamadı. 
Bunların çaresine hiç bakılmıyor. 

Devam meselesine gelince: Ben buraya ilk 
geldiğim zaman Avrupa'ya uzun müddet gidip 
gelen bir arkadaşıma «Acaba orada ne yapı
yorlar?» diye sordum. Onlar diyorlar ki, «Biz 
kanunu dağıttık, gözlerine koyduk, eğer bu ka
nun üzerinde konuşmayı, görüşmeyi istiyorlarsa 
gelsinler konuşsunlar. Biz niçin onun peşine 
düşelim?» Yalnız sayın arkadaşımızın söyledi
ğine göre, bu kanun üzerinde oylamanın günü 
tesbit ediliyormuş. Eğer Tüzüğümüz müsaitse 
bir madde koymak suretiyle o kanunun oylama 
zamanını, oylama vaktini tâyin etmek cidden 
yerinde olur. Bütün arkadaşlar1 buraya gelir, 
kendi reyini kullanabilir. Bu mümkündür. Bu- | 
raya talebe gibi devamın mümkün olduğunu 
tahmin etmiyorum; ama ekseriyetin elbette bu
lunması lâzım, ekseriyetin bulunması kanuni 
bir mecburiyet. 

Muhterem arkadaşlar; 
Sayın idare Âmiri Meclise kanun tasarı ve 

tekliflerinin verilmesini bahis konusu yaptı. Bi
zim tasarılarda gerekçe yok; fakat Millet Mec
lisine verilen kanun tasarılarında gerekçe var. 
Ben daha evvel Grup Başkanı arkadaşımdan 
rica etmiştim, kısa bir müddet dolaplarımıza 
kondu; fakat bir müddet sonra terk edildi. O I 

i vakit biz bunun gerekçesini bulabilmek için 
I arşivlerden, diğer yerlerden aramak zorunda 
I kalıyoruz, bu da çok zor oluyor. Bunlardan bi

rer adet fazla basılabilir. Nihayet 180 adet eder, 
180 adet bu gerekçeli olan kanun tasarılarından 
konmasını ben de rica etmekteyim, 

BAŞKAN — Lütfen bağlayın efendim. 
EDİP SOMUNOĞLU (Devamla) — Bitti 

efendim. 
Yurt dışındaki toplantılara iştirak etmeme

lerine gelince; lisan bilen arkadaşların gitmesi
ni ve kanunun biran evvel çıkarılmasını ben de 
arzu etmekteyim. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 
Böylece yasama organları bütçeleri üzerinde

ki müzakereler sona ermiştir. 
Bölümlere geçilmesini oylarınıza arz ediyo

rum. 
Kabul edenler,.. Etmiyenler... Kabul edilmiş

tir. 
Bölümleri okutup oylarınıza sunacağım, ke

za önergeler okunup oylarınıza sunulacaktır. 

fa) Cumhuriyet Senatosu Bütçesi 

( A l ) Cari harcamaları 
Bölüm Lira 

11.000 Ödenekler 24 407 200 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

12.000 Personel giderleri 9 883 766 
BAŞKAN — 12.000 nci bölümde bir öner

ge var, okutuyorum. 
C. Senatosu Divan Başkanlığına 

Cumhuriyet Senatosu 1972 yılı Bütçe tasa
rısının (A/l) cari harcamaları bölüm 12.000, 
madde 12.921 de «Parlâmentolararası Birliği 
Türk Grupunun Birlik, konferans ve daimî ko
misyonlarına iştirak edeceklerin yollukları» kar
şılığı olarak teklif edilen 80 000 liranın bütçe
den tenzili ile bir lira olarak konulup muhafa
za edilmesini arz ve teklif ederim. 

Erzurum Üyesi 
Osman Aîihocagil 

Gerekçe şifahi olarak arz edilmiştir. 

BAŞKAN — Bölüm 12.000 den 80 000 lira
nın tenzili istenmektedir. 
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Sayın Komisyon Başkanı, Sayın idare Âmir
leri, mütalâanız var mı? 

BÜTÇE KARMA KOMİSYONU BAŞKANI 
CİHAT BİLGEHAN (Balıkesir Milletvekili) — 
Efendim, Sayın Başkanlık Divanınca buraya 
150 000 liralık bir ödenek konulmuştu. Komis
yon bunu 80 000 liraya indirmiştir. Mâlûmuâli-
niz bu ahdî münasebetlerden doğmaktadır. Bu
raya gidecek heyetin şöyle veya böyle olması 
ayrı bir mesele, ahdî bir münasebetin yerine 
getirilmesi ayrı bir meseledir. Bu bakımdan katıl
mıyoruz. 

BAŞKAN — İdare Âmiri Sayın Tekin?... 
CUMHURİYET SENATOSU İDARE ÂMİ

Rİ AKİF TEKİN (Antalya) — Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — Esasen 80 000 liraya indirilmiş 

olan ödeneğin tamamen tenzili ile «1» liraya 
indirilmesi hususu teklif edilmektedir. 

Oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Et-
miyenler... Önerge reddedilmiştir efendim. 

OSMAN ALİHOCAGİL (Erzurum) — Yan
lışlık var Sayın Başkan. 

HÜSNÜ DİKEÇLİGİL (Kayseri) — Kabul 
edildi efendim. 

BAŞKAN — Efendim, Divan ittifak halin
de, tereddüde mahal yok. Reddedilmiştir. 

OSMAN ALİHOCAGİL (Erzurum) — Sayın 
Başkan, kaça kaç reddedilmiştir? 

BAŞKAN — Efendim, bunun ifadesin
de mecburiyet yok. Tüzüğümüz gayet sa
rih, Başkanlık Divanı kaç kabul, kaç 
ret olduğunu ifadeye mecbur değil, bu 
açık oyda ifade edilir, Tereddüte mahal 
yok, Başkanlık Divanının tarafsız, yansız vazi
fe gördüğüne itimat buyurmanızı hassaten istir
ham ederim beyefendi. 

OSMAN ALİHOCAGİL (Erzurum) — Te
reddüt değil de sarahate kavuşsun istiyorum. 

BAŞKAN — Sarih olarak sayıldı efendim. 
OSMAN ALİHOCAGİL (Erzurum) — Sara

hate kavuşmadı Sayın Başkanım. 
BAŞKAN — O sizin zannınız; zühulünüz de

vam ediyor efendim. Bölüm 12.000... 
OSMAN ALİHOCAGİL (Erzurum) — Sa

yın Başkan, Meclisimizde şimdi ekseriyet de 
yoktur. Bunu söylemeye mecburum. Sarahate 
kavuşmadığı gibi, Senatomuzda halen ekseriyet 
de yoktur. 

BAŞKAN — Sayın Alihocagil, bu talebiniz 
de şayanı istima değil. 

12.000 nci bölümü oylarınıza arz ediyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Bölüm Lira 

13.000 Yönetim giderleri 623 753 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiy enler... Kabul edilmiştir. 

14.000 Hizmet giderleri 60 503 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler.., Kabul edilmiştir. 

15.000 Kurum giderleri 15 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

16.000 Çeşitli giderler 502 603 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

(A/2) Yatırım harcamaları 
21.000 Etüt ve proje giderleri 1 

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

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 2 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

(A/3) Sermaye teşkili ve transfer harcamaları 

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

35.000 Sosyal transferler 36 225 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

36.000 Borç ödemeleri 95 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Cumhuriyet Senatosu bütçesi kabul edilmiş
tir, hayırlı olsun. 

h) Millet Meclisi Bütçesi : 

( A l ) Cari harcamalar 
11.000 Ödenekler 60 157 000 

BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir, 
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12.000 Personel giderleri 48 026 304 
BAŞKAN — Bölüm 12.000 de bir önerge var

dır, Erzurum Üyesi Sayın Osman Alihocagil ta
rafından verilmiştir, okutuyorum. 

C. Senatosu Divan Başkanlığına 
Millet Meclisi 1972 yılı Bütçe kanunu tasa

rısının (A/l) Cari harcamaları bölüm 12.000 
madde 12.921 de «Parlâmentolararası Birliği 
Türk Grupunun birlik, konferans ve daimî ko
misyonlarına iştirak edeceklerin 3^ollukları» kar
şılığı olarak teklif edilen 200 000 liranın bütçe
den tenzili ile bir lira olarak konulup muhafaza 
edilmesini arz ve teklif ederim. 

Erzurum Üyesi 
Osman Alihocagil 

BAŞKAN — Sayın Osman Alihocagil, bö
lüm 12.000 den 200 000 liranın tenzilini istemek
tedir. 

Komisyon Başkanı Sayın Bilgehan katılıyor 
musunuz? 

KARMA BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI 
CİHAT BİLGEHAN (Balıkesir Milletvekili) — 
Efendim, demin de arz ettiğim gibi, 380 bin lira 
istenilmişti; komisyon 200 bin liraya karar ver
miştir. Ahdî münasebetten doğmaktadır. Bu 
münaseebtle katılmıyoruz Sayın Başkanım. 

BAŞKAN — Millet Meclisi İdare Âmiri Sa
yın Salih Yıldız?.. 

MİLLET MECLİSİ İDARE ÂMİRİ SALİH 
YILDIZ (Van Milletvekili) — Aynı esbabı mu-
cibeyle katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Sayın Osman Alihocagil'in 
okuttuğum ve izahını yaptığı, Sayın Komisyon 
Başkanı ile Sayın İdare Âmirinin katılmadık
ları önergelerini oylarınıza sunuyorum. Lütfen 
ayağa kalkılmasmı istirham edeceğim efendim. 

200 000 liranın tenzilini kabul edenler... Ka
bul etmiyenler... Önerge reddedilmiştir efendim. 

12.000 nci bölümü oylarınıza sunuyorum. Ka
bul edenler... Kabul etmiyenler.,. Kabul edilmiş
tir. 

Bölüm Lira 

13.000 Yönetim giderleri 5 522 650 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

14.000 Hizmet giderleri 979 589 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Bölüm Lira 

15.000 Kurum giderleri 975 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

16.000 Çeşitli giderler 7 417 001 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

(A/2) Yatırım harcamaları 

21.000 Etüt ve proje giderleri 1 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir, 

22.000 Yapı, tesis ve büyük onarım 
giderleri 200 002 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

23.000 Makina, teçhizat ve taşıt alım
ları ve onarımları 2 651 501 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

(A/3) Sermaye teşkili ve transfer harcamaları 

34.000 Malî transferler 137 001 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

35.000 Sosyal transferler 174 225 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

36.000 Borç ödemeleri 197 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Bu suretle Millet Meclisi bütçesi de kabul 
edilmiştir. Yasama organları bütçelerinin büyük 
ulusumuz için hayırlı olmasını temenni ederim 
efendim. 

B) Cumhurbaşkanlığı Bütçesi: 

BAŞKAN — Cumhurbaşkanlığı bütçesinin 
müzakeresine geçiyoruz efendim. 

Sayın Komisyon Başkanı, Cumhurbaşkanlı
ğının Sayın Genel Sekreteri hazırlar. 

Grupları adına söz alan sayın sözcüleri ve 
şahısları adına söz alan sayın arkadaşlarımı ıt-
tılalarmıza arz ediyorum. 

Sayın Mansur Ulusoy Millî Güven Partisi 
Grupu adına, Sayın Mebrure Aksoley Cumhuri
yet Halk Partisi Grupu adına, Sayın Ahmet 
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Nusret Tuna Adalet Partisi Grupu adına, Sayın 
Zihni Betil kişisel görüşlerini açıklamak üzere 
söz almışlardır. 

Söz sırası, Millî Güven Partisi Grupu adına 
Sayın Mansur Ulusoy'un, buyurunuz efendim. 

M. G. P. GRUPU ADINA MANSUR ULU-
SOY (Ankara) — Sayın Başkan, sayın senatör
ler; 

Cumhurbaşkanlığı Dairesinin 1972 malî yılı 
bütçe tasarısını geleneksel açılardan değil, 
M. G. P. sinin görüş ve kanaatleri yönünden 
açıklamaya çalışacağım. 

1971 yılının olaylarla meşbu bir yıl olarak 
tarihe geçtiği hepinizin malûmudur. 

Türkiye Cumhuriyetini temelinden yıkmak 
amacına matuf Maocu, Leninci zihniyetin sahibi 
gafiller ve anarşistler banka soymaya, adam ka
çırmaya, rehine tutmaya, kardeşi kardeşe vur
durmaya, memleketimizde misafir bulunan ya
bancı bir diplomatı öldürerek vatandaşı huzur
suz kılmaya ve bu suretle de memleketi uçuru
mun kenarına sürüklemeye çalışmışlardır. 

Sabahleyin evinden kalkarak görevine giden 
memur, işçi ve öğrencinin salimen yuvasına dö
nüp dönmiyeceğini analar, bacılar, eşler akşa
ma kadar göz yaşları içerisinde heyecanla pen
cerelerde beklemeye başlamışlardır. 

Silâhlı çatışmalarla ufûl edenlerin kurbanı 
oldukları cinayetlerin failleri meydana çıkarta
mıyor, cürümlü olarak tutulanlar savcılıkça de
lil yetersizliğinden serbest bırakılıyordu. 

Bu durumu gören vatandaşın da Hükümete 
karşı, emniyet ve güveni gün geçtikçe azalıyor
du. 

Hükümete «Nereye gidiyoruz ve nereye gö-
türülüyoruz» denildiğinde, «Demokratik ülke
lerde bu gibi hâdiseler olabilir, bunlar birer za
bıta vakasından başka bir şey değildir» denil
mekle yetiniliyordu. 

Hükümetin, bu zaafını gören anarşistler büs
bütün şımararak hâdiseler çıkarmaya başladı
lar ve memleketi de hızla uçuruma sürükleme
ye ve girdaba sokmaya yöneldiler. 

Anarşistlerin bu hareketlerini resmî ağızlar 
da ifadenen vareste kalmadılar. 

Olayları yakınen izüyen ve Türkiye Cum
huriyetinin iç ve dış güvenliğinin koruyucusu 
olan Silâhlı Kuvvetlerimizin, 12 Mart Muhtıra-

I sim Sayın Cumhurbaşkanına vermek zorunlulu
ğunda kaldılar. Bu meseleyi Sayın Devlet 
Başkanı, kökünden halledebilmek için, karşıla
şılan müşkülâtı süratle demokrasi kurallarına 
uyarak parti yöneticilerini Çankaya'da topladı. 

I Memleketi badireden zararsız çıkarabilmek, 
normal demokratik düzene geçişi sağlamak 

I amaciyle parti yöneticilerinin mütalâalarını al
dı ve inisiyatifini de kullanarak partiler üstü 
zihniyetle çalışacak ve Atatürk ilkelerine bağlı 
bir hükümet kuruluşuna yöneldi. 

Milliyetçi ve vatansever bir anlayışla güç
lüklerin içinden çıkılabilmesi için, müşterek 
gayretlerde sarf edildi. 

Sıkıyönetimin ilânıyle memlekette asayiş ve 
sükûnet teessüs etmişse de, anarşistleri ve yı
kıcı faaliyetlere girişen kötü ruhlu insanları 
yönetenlerin halen meydana çıkarılamayışı 
üzüntü vericidir. Tehlikeler de maalesef yok ol
mamıştır. 

Sayın arkadaşlarım; faydalı gördüğümüz 
bir noktayı tebarüz ettirmeden geçemiyeceğim. 

Memleket meselelerinde ve Parlâmento ça
lışmalarında, Kontenjan Grupunun tecrübeli 
üyeleriyle, muayyen zamanlarda, Sayın Cum
hurbaşkanının fikir teatisinde bulunmasının 
büyük faydalar tevlidedeceği kanısındayız. Bu 
yolda hareket edilmesi en halisane temennimiz
dir. 

Ekonomik alanda halen bir istikrara kavu-
şamayışımız, vatandaşlar arasında büyük bir 
üzüntü yaratmaktadır. Hayat pahalılığının 
günden güne artması, vatandaşları derin endi
şelere sürüklemektedir. Sayın Devlet Başkanı
nın bu konuda Hükümeti uyarmasını arzula-

I maktayız. 
Demokratik ülkelerde tam bir tarafsızlık 

içerisinde görevini yapan cumhurbaşkanları, 
memleketleri ve milletleri için büyük bir kuv
vet kaynağıdır. 

Cumhurbaşkanlığı görevinin Anayasamıza 
uygun şekilde, tarafsızlıkla yapılması, Türk 
demokrasisi bakımından da önemli bir temi
nattır. 

Cumhurbaşkanlığı Dairesinin 1972 malî yılı 
Bütçesi, Genel Bütçeye nazaran mütevazi bir 
bütçe niteliğinden ileri gidememiştir. Bütçenin 
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hayırlı olmasını temenni eder, Millî Güven 
Partisi Grupu adına sizleri hürmetle selâmla
rım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Ulusoy. 
Sayın Memrure Aksoley, Cumhuriyet Halk 

Partisi Grupu adına, buyurunuz efendim. 

C. H. P. GRUPU ADINA MEBRURE AK-
SOLEY (İstanbul) — Sayın Başkanım, sayın 
senatör arkadaşlarım; 

Görüşülmekte olan Cumhurbaşkanlığı 1972 
malî yılı Bütçesi üzerinde Cumhuriyet Halk Par
tisi Cumhuriyet Senatosu Grupu adına kısaca 
görüşlerimi arz etmek için huzurunuzdayım. 
Yüce Senatoyu ve Cumhurbaşkanlığı sayın tem
silcilerini grupum adına saygı ile selâmlarım. 

Sayın arkadaşlarım; Cumhurbaşkanlığı 1971 
malî yılı Bütçesini eleştirirken, 1970 yılının bi
lançosunu çizmeye çalışmış, gönül ferahlatıcı ol
madığına işaret etmiş ve şöyle demiştik: 

— Aşırı sağ, sol cereyanlarla her çeşit bölü
cü faaliyetlerin önlenmediğine; 

— İrtica yuvalarına tâviz verildiğine; 
— Üniversitelerimizde, yüksek okullarımızda 

ve öğrenci yurtlarında kol gezen silâhlı çatış
malarda, 18 vatan evlâdının hayatına son veril
diğine ; 

— Bu siyasi cinayetlerin faillerinin aranıp 
bulunmadığına; 

— Ana ve babaların huzursuzluğuna; 
— Can ve mal emniyetinin tehlikeli biçimde 

sarsıldığına; 
— İşçi, köylü, esnaf, sanatkâr, öğrenci, öğ

retmen, memur, emekli malûl dul ve yetimlerin 
sosyo ekonomik sorunlarının çözümlenmediğine 
ve sosyal adaletin gerçekleşmediğine; 

— Ekonomik düzeni kuvvetle etkiliyen de
valüasyon kararına gelir dağılımındaki denge
sizliğe, kredi dağılımındaki adaletsizliğe ve gün
den güne artan hayat pahalılığına; 

— Yüce Atatürk'ün 32 nci ölüm yılında ya
pılan anma törenlerinin hâdiseli geçtiğine, bu 
gidişle Türkiye'mizde bundan böyle Cumhuriyet 
Bayramlarını kutlamanın ve Atatürk'ü anmanın 
imkânsız hale geleceğine; fakat her şeye rağ
men Atatürk Devrimlerini ve İlkelerini yaşat
mak zorunluğuna; 

— Kurtuluş Savaşında Yüce Atatürk'ün Or
dusunda Topçu Teğmenliği yapmış ve bugün 
Atatürk'ün makamında oturan Sayın Cumhur

başkanının Atatürk'ün ilkelerine ihanet edenle
rin şiddetle karşısında olmalarının en önde ge-
len tarihi görevlerinden bir olduğuna; 

Kısaca, siyasal, sosyal, ekonomik bunalıma 
ve tehlike çanlarının çaldığına, 

işaret etmiştik. 
Üzüntü ile ifade etmek gerekirse, 12 Mart 

Muhtırası, bizim çizmek istediğimiz 1970 yılı 
tablosunun gerçek olduğunu doğruladı. 

Sayın arkadaşlarım; böylece 1971 yılma bü
yük tehlikelerle girdik. 12 Mart tarihine kadar 
geçen süre, içteki anarşi ve kargaşalıklar, ulu
sumuzu bölünme ve Devletimizi za'fa düşürme 
tehlikelerine itmiştir. Uçurumun kenarına ge
len sevgili yurdumuzu, ulusumuzun en güçlü, en 
sağlam ve en güvenilir dayanağı olan Silâhlı 
Kuvvetlerimizin asil uyarısı kurtarmıştır. 

Sayın senatörler; göğsümüz kabararak be
lirtmek isteriz ki, memleketimizin dışta ve içte 
en büyük güvenlik kaynağı olan şanlı Ordumuz, 
asla iktidar heveslisi değildir. Biran önce Ata
türk'çü Anaaysal reformların gerçekleşmesini 
ve demokratik Parlamenter nizamın devamını iç
tenlikle arzuluraıaktadır. 

Sayın arkadaşlarım; 12 Mart Muhtırasından 
sonra, birlik ve beraberliğimizin sembolü, Dev
letimizin başı Sayın Cumhurbaşkanımızın, Cum
hurbaşkanı seçildikleri gün Türkiye Büyük Mil
let Meclisinde ettikleri andın doğrultusunda, 
vatanın ve milletin bütünlüğüne yönelen tehli
kelere karşı koymak, demokratik parllömanter 
rejimi bütün kurumları ile ayakta tutabilmek 
için, Anayasanın kendisine verdiği yetki dâhi
linde ve tarafsız bir tutum içinde gayretler 
gösterdiği bir vakıadır. Bunu memnunlukla 
kaydetmek isteriz. 

Sayın senatörler; iSayın Devlet Başkanının, 
7 Aralık 1971 günü Cumhuriyet Senatosu Baş
kanlığına, Millet Meclisi Başkanlığına, Başba
kan Sayın Prof. Dr. Nihat Erim'e, partilerimizin 
genel başkanlarına, Cumhuriyet Senatosu Millî 
Birlik Grupu ve Kontenjan Grupu başkanlıkla
rına gönderdikleri uyan mektubunun ve önce
likle yapılacak Meri gösteren muhtıranın millî 
yararımıza uygun olduğunu ifade etmek iste
riz. Bu muhtırada işaret olunan isler sonuçla
nıncaya kadar, Devlet Başkanının bu konular 
üzerinde ısrarla durmalarını faydalı bulmakta
yız. Bu muhtıranın çalışma esasları bölümünde, 
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«reformların ve Hükümet programının uygulan
masında, bakanların ve Hükümetin Parlâmen
toca siyasi denetimi esastır. Ancak, bu deneti
min özellikle bu dönemde, olumlu ve yapıcı bir 
şekilde yürütülmesine de dikkat edilmesi bek
lenir. » denilmektedir. 

Bu paragraftan aşağıdaki hususu anlamak
tayız. Ülkemizde biran önce huzur, sükûn, gü
ven ve istikrarın sağlanması, Atatürkçü ve 
Anayasal reformların gerçekleştirilmesi için 
Parlâmentoya büyük sorumluluk ve görev düş
mektedir. Türkiye Büyük Millet Meclisi Sayın 
üyelerinin, özellikle bu dönemde millî yaranımı
zı göz önünde tutarak, parti ve kişisel yararla
rı bir tarafa iterek, aziz yurdumuzu selâmete 
ve mutluluğa kavuşturmak tarihî görevidir. 

Birinci ve İkinci Erim Hükümetinin progra
mındaki hizmetlerin başarıya ulaşabilmesi için, 
Saym Cumhurbaşkanının işaret ettikleri gibi, 
Parlâmentonun olumlu ve yapıcı payı olması 
gerekir. Aksi halde, ülkemizi ıiç ve dış tehlike
lerin kucağına atmak sorumluluğundan asla 
kurtarmayız. 

Aziz arkadaşlarım; Sayın Devlet Başkanının 
uyarı mektubumda ve bu mektuba ekli muhtı
rada işaret ettikleri gerek Seçim ve gerek Siya
si Partiler Kanununun değiştirilmesi mutlaka 
zorunludur. Seçimler, Anayasamızın 55 nci mad
desinin 2 nci fıkrasındaki «Seçimler serbest, 
eşit, gizli, tek dereceli genel oy» esaslarına ve 
yine Anayasamızın 57 nci maddesindeki «İnsan 
hak ve hürriyetlerine dayanan demokratik ilke-
lere» uygun bir şekilde düzenlenmelidir. Bugün, 
seçim tatbikatı Anayasaya ters düştüğü için, 
demokratik parlömanter yönetimin bunalımlara 
sürüklenmesine sebebolmjaktadır. Her gün bir
kaç kez okuduğumuz aziz Atatürk'ün «Ege
menlik kayıtsız şartsız milletindir» ıdirektifi, 
bugünkü seçimlerde geçerli değildir. Üç milyon 
nüfusu olan bir ilimizdeki seçimlerde egemen
lik, kayıtsız, şartsız üç bin delegenindir. !Bu ne
denle, seçmenler samdılk başına gitmeye hevesli 
değillerdir, örneğin, 1969 seçimlerinde, seçimle
re katılma oranı % 55 e düşmüştür. Hazırlana
cak yeni seçim kanunu, Anayasamızın 55 ve 57 
nci maddelerindeki hükümlerine tamamen uy
gun olmalıdır. Ayrıca, Siyasi Partiler Kanunun
da da 7 yıllık uygulama sonucu görülen aksak
lıklar mutlaka düzenlenmelidir. 

I Sayın senatörler; Anayasa gereğince, zaman 
zaman Bakanlar Kuruluma Başkanlık eden Sa
yın Cumlhurbaşkamımm memleket dâvalarına 
önemle eğilmeleri, kendilerinin de işaret ettik-

I leri gibi yapılması gereken işlerin Anayasa hü
kümleri içinde sonuçlandırılması hususunda, 
telkinlerde ve demeçlerde bulunmaları, yüksek 
memleket yararı bakımından lüzumludur. 

Sayın senatörler; bir temenni ile sözlerimi
ze son vereceğiz. Türk Devletinin, ülkesi ve 
ulusu ile bölünmez bütünlüğünü devam ettir-

I mek ve hür demokraibik parlömanter rejimi bu 
I temel ilke üzerinde işler ve yararlı bir halde 
I tutmak, Türk Ulusunun sosyo ekonomik sorun

larını çözümlemek, gerek Devlet Başkanının 
I muhtırasında, gerekse Birinci ve ikinci Erim 

Hükümetlerinin programlarında yer alan Ata
türkçü ve Anayasal reformları biran önce ger-

I çökleştirnuek, Türk demokrasisini hür, emin ve 
I sağlam bir zemin üzerine oturtacak olan seçim 

ve partiler kanununu çıkartmak, kısaoafsı, siya-
I sal, sosyal ve ekonomik bunalıma son vermek 
I için, başta Saym Cumhurbaşkanı olmak üzere, 
I Parlâmentoyu, Hükümeti, partileri, bütün Ana

yasal kuruluşları, özellikte Türk basınını, tüm 
Türk Ulusunu, en büyük kuvvet kaynağı olan 

I birlik ve beraberliğe çağırıyorum. Ancak, bu 
I suretle ülkemizin ve ulusumuzun selâmete ula

şacağına inanıyoruz. Türk tarihi bize, gönül 
I birliği ile yenilemiyecek hiçbir güçlüğün olmıa-
I dağını göstermiştir. En yakın tarihimizde Millî 
I Kurtuluş Savaşında, eşsiz kahraman Atatürk'ün 

önderliğinde «Ya ölüm, ya istiklâl» gerekçesi 
I ile, kadın, erkek, tüm Türk Ulusu birlik ve be-
I raberlikle güçlükleri yenmesini bilmiş ve zafere 
I ulaşmıştır. 

Sayın senatörler; Cumhurbaşkanlığı 1972 
I malî yılı Bütçesinin geçen yıllarda olduğu gibi, 
I tasarruf düşüncesi ile hazırlanmış, mütevazi bir 

bütçe olduğuna işaret etmek isterim. 
1 Bu bütçenin hayırlı olmasını, ülkemizin hu-
I zura, ululsumuzun mutlu yarınlara kavuşmasını 
I diler, Cumhuriyet Halk Partisi Cumhuriyet Se

natosu Grupu adına Yüce Senatoyu ve Cumhur
başkanlığı sayın temsilcilerini saygı ile selâmla-

I ram. (Alkışlar) 
I BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Akso-

ley. 
I Adalet Partisi Grupu adına, Sayın Ahmet 
I Nusret Tuna, buyurunuz efendim. 
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A. P. GRUFU ADINA AHMET NUSRET 
TURA (Kastamonu) — Sayın Başkan, Cumhuri
yet Senatosunun saym üyeleri; 

1972 yılı Cumhurbaşkanlığı bütçesi dolayı-
siyle Adalet Partisi Grupunun görüşlerini arz 
etmek üzere huzurunuzda bulunuyorum. 

Muhterem arkadaşlarım; Cumhurbaşkanımız, 
Devletimizin başı, millî birlik ve bütünlüğümü
zün sembolüdür. Türkiye Cumhuriyetinin şan 
ve şerefini koruyup yüceltmekle görevli olan bu 
makamın sahibine, aziz Türk Milleti kendine has 
civanmertlik icabı her türlü tahsisatı vermekten 
çekinmez ve hattâ şeref duyar. Buna mukabil, 
Sayın Cumhurbaşkanımız bütün Devlet dairele
rine örnek olacak bir tasarruf zihniyeti ile, sade
ce hizmetin icaplarına yetecek bir bütçe teklif 
ettirmiş, lüksten ve alâyişten âzami surette te
vakki eylemişlerdir. 

Geçen yıllarda özellikle malî yıl sonlarında, 
ödenek israfından kaçınıldığını, sarf edilmiyen 
tahsisat bakiyelerinin tenkis olunduğunu rapor
törün raporundan öğrenmiş bulunuyoruz. Malî 
yıl sonunda «Aman kalmasın» veya «yanmasın» 
diye lüzum olmadığı halde ödeneğin su gibi har
candığı bir devirde, Cumhurbaşkanlığının bu ör
nek tutumunu ita âmirlerine ve aziz Türk Mille
tine duyurmaktan zevk almaktayız. 

Muhterem arkadaşlarım; Devletin başı ve 
millî birliğin sembolü olan Cumhurbaşkanının. 
kanunlarda gösterilen görevleri ile ilgili işlem
lerinden dolayı sorumlulukları yoktur. Hürmete 
lâyık bir şekilde kalmalarını temin etmek için 
bu usul kabul edilmiştir. Milletlerin zaman za
man başına gelen zor günlerde, tarafsız ve fazi
letli tutumları ile ihtilâfı halledebilmesi ve millî 
birliği koruyabilmesi için, kendilerine bu müstes
na durumun yaratılması zaruri görülmüştür. 

Aziz milletimiz bir buhran içindedir. Vatanı
mla, beynelmilel komünizmin taarruz ve tecavü
züne mâruz kalmıştır. Bu büyük hâdiseyi halen 
ehemmiyetine lâyık şekilde kavrayamıyan gafil
ler olduğu gibi, bu kargaşalıktan kendisini ve
ya zümresine menfaat sağlamak istiyen çıkarcı
lar da mevcuttur. Vatanperverler çizgisine bir 
türlü yanaşmıyan veya yanaşmış gözüküp her şe
yi sabote etmek istiyenleri, millî menfaat çizgi
sinde birleştirmek bir hayli zor olmaktadır. Sa
yın Cumhurbaşkanımızın çektikleri sıkıntıyı gö
rüyor ve hissediyoruz, 

Millî cephenin kurulmasında kendilerine her 
surette yardıma amade olduğumuzu arz etmek 
isterim. 

Muhterem arkadaşlarım; Cumhurbaşkanımı
zın yapılacak işler mevzuunda yetkili mercilere 
yaptıkları tavsiyeler mevzuunda, gruplarımız tü
münü içine alacak şekilde mesai programları 
yapmış ve gerekli çalışmaya başlamıştır. Bu 
mevzuda her türlü işbirliğine amade olduğumu
zu ve direktiflerini en kestirme yoldan tahak
kuk ettirmeye çaba sarf ettiğimizin kabul edil-
meşini rica ediyorum. 

Muhterem arkadaşlarını; Cumhurbaşkanları
nın asıl vazifeleri yemin metninde mevcuttur. 
Cumhurbaşkanları göreve başlarken, Türkiye 
Büyük Millet Meclisi önünde; «Türk Devletinin 
bağımsızlığına, vatanın ve milletin bütünlüğüne 
yönelecek her tehlikeye karşı koyacaklarına, 
milletin kayıtsız şartsız egemenliğini ve Anaya
sayı sayacağına ve savunacağına, insan hakları
na dayanan demokrasi ve hukuk Devleti ilkele
rinden ve tarafsızlıktan ayrılmayacağına, Türki
ye Cumhuriyetinin şan ve şerefini koruyup, yü
celteceğine, üzerine aldığı görevi yerine getir
mek için bütün gücü ile çalışacağına» namusu 
üzerine yemin eder, söz verirler. Tarihin şaşmaz 
kalemi, Cumhurbaşkanlarının hata ve sevabını 
tam bir tarafsızlıkla kayıt eder. 

Saym Cumhurbaşkanımız sor günlerin için
den süzülüp gelmiş, demokrasi uğrunda çeşitli 
imtihanlardan geçmiş, müstesna tecrübesi olan 
bir Devlet büyüğümüzdür. 

Yakın mesai arkadaşları ile birlikte aziz mil
letimizi, içine düştüğümüz bu dar boğazlardan 
geçirip selâmet limanına ulaştıracağından emin 
bulunuyoruz. Mâzisindeki tecrübeler bu inancı
mızın teminatıdır. 

Muhterem arkadaşlarım; kendilerinden bü
yük hizmetler beklediğimiz Devlet ricalini kötü
leme, küçük düşürme, rejim düşmanlarımızın 
başvurduğu yegâne taktiktir. Bilerek veya bil-
miyerek, düşmanlarımıza alet olanları uyarmak 
millî vazifemiz olmalıdır. Demokrasimiz, seçimle 
başa geçirdiği büyüklerini koruyacak gücde ol
malıdır. 

Daha fazla zamanlarınızı, almak istemiyorum. 
1972 bütçesinin Sayın Cumhurbaşkanı ve erkânı
na ve aziz Türk Milletine uğurlu ve hayırlı ol-
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masını diler, A. P. Grupu adına Yüce Parlâmen
toyu hürmetle selâmlarım. (A. P. sıralarından 
alkışlar.) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Nusret 
Tuna. 

Kişileri adına söz istiyen sayın üye arkadaş
larımı arz ediyorum; Sayın Zihni Betil, Sayın 
Ragıp Üner. 

Sayın Zihni Betil, buyurunuz efendim. 

ZİHNİ BETİL (Tokat) — Sayın Başkan, sa
yın senatörler; 

Geçen yıl 1971 malî yılı Bütçe Kanunu tasa
rısının Cumhurbaşkanlığına ait kısmı görüşülür
ken, önemli saydığım bir konu üzerindeki kişi
sel görüşümü açıklamak üzere söz almış, Anaya
samızda Cumhurbaşkanı ile ilgili olarak yer alan 
ve hepiniz tarafından bilinen hükümleri şöylece 
özetlemiştim : 

Anayasamıza göre Cumhurbaşkanı, Devletin 
başıdır. Bu sıfatla Türkiye Cumhuriyetini ve 
milletin birliğini temsil eder. Yedi yıl için seçi
lir, arka arkaya iki defa seçilemez. Görevine baş
larken, Türkiye Büyük Millet Meclisi önünde 
andiçer ve içtiği and'a göre Anayasayı sayma ve 
savunma da görevleri arasında yer alır. Yine, 
Anayasamıza göre Cumhurbaşkanı, gerekli gör
dükçe Bakanlar Kuruluna Başkanlık eder. Ya
bancı devletlere Türk Devletinin temsilcilerini 
gönderir ve Türkiye'ye gönderilen yabancı Dev
let temsilcilerini kabul eder; milletlerarası and-
laşmaları onaylar ve yayımlar; sürekli hastalık, 
sakatlık ve kocama sebebi ile belli kişilerin ce
zalarını hafifletebilir veya kaldırabilir. Kabul 
edilen kanunları on gün içinde yayımlar, uygun 
bulmadığını aynı süre içinde bir daha görüşül
mek üzere gösterdiği gerekçe ile birlikte geri 
yollar. Başbakanı ve Başbakan tarafından seçi
len bakanları atama yetkisi de Cumhurbaşkanı-
nındır. Cumhurbaşkanı, Millî Güvenlik Kurulu
na da Başkanlık eder ve Anayasada öngörülen 
şartları gerçekleştiği takdirde Millet Meclisi se
çimlerinin yenilenmesine de karar verir. 

Cumhurbaşkanı, bütün bu görevleri Anaya
samıza göre tarafsız olarak yapar. Bir siyasi 
parti üyesi iken seçilmiş bulunması halinde ta
rafsız görev yapmanın gereği olarak partisi ile 
ilgisi kesilir. 

Sayın senatörler; Anayasamızda yer alan ve 
hepiniz tarafından bilinen hükümleri böylece 
özetledikten sonra da aynen şu açıklamayı yap
mıştım : 

«Görev ve yetkilerinin çok büyük önem taşı
ması, görevini yaparken ve yetkilerini kullanır
ken mutlaka isabet göstermesi ve çeşitli görüşler 
arasında tarafsızlığını her halde muhafaza etme
si için kanaatimizce Cumhurbaşkanının, Devlet 
yönetimi ile ilgili bütün konulara, bütün incelik
leri ile nüfuz edebilmesini zorunlu kılar. 

Bu hususun, başta ekonomik ve sosyal olmak 
üzere pek çok sorunu olan ve geride kalmış ülke
ler arasında yer almış bulunan ülkemizde bil
hassa nezaket iktisabettiği açıktır. 

Ayrıca, ülkemizin büyük bir bunalım içinde 
bulunduğu ve çözülmesi için bu bunalımın isa
betli ve çok acele tedbirler beklediği de artık 
herkes tarafından müşahede ve tesbit edilmiş bu
lunmaktadır. 

Ne kadar mümtaz vasıflarla yetişirse yetiş
sin, Devlet hayatında ne kadar çok değerli tec
rübeler edinmiş olursa olsun, bir büyük kişinin 
Devlet yönetimi ile ilgili bütün konularda en isa
betli kararları, ihtiyacın doğduğu anda alması, 
her vakit mümkün olmıyabilir. O büyük kişiye, 
ilerlemiş demokratik parlamenter rejime sahip 
bütün ülkelerde olduğu gibi çeşitli bilgi dalların
da ihtisas ölçüsünde bilgi ve büyük tecrübe sa
hibi müşavirler vasıtasiyle hizmet yardımında 
bulunmak gerekir. 

Ben şahsan o kanıdayım ki, mesleklerinde 
gerçekten temayüz etmiş bulunan ve üstün in
sanlık vasıflarına sahibolan bugünkü Genel Sek
reterlik, özel Kalem Müdürlüğü ve yaverler kad
rosu, Cumhurbaşkanımıza her konuda gereği öl
çüde müşavirlik hizmeti yardımında bulunama
maktadırlar.» 

Bu açıklamadan sonra da maruzatımı şu di
lekle bitirmiştim : 

«Şahsan o kanıdayım ki, Cumhurbaşkanımı
za, örneğin ekonomik, sosyal ve kültürel konu
larda, dış işlerinde, Parlâmento ile münasebetle
rinde ve basın işlerinde müşavirlik edebilecek 
ehliyet ve liyakatte birkaç zatın hizmet yardı
mında bulunmalarını sağlamak, zamanımızın en 
önemli ve en acele konularından birisi haline 
gelmiştir. Müşavirlerin seçilip atanması konusu 
da şüphesiz Cumhurbaşkanımıza verilmelidir.» 
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Sayın Başkan, sayın senatörler; geçen yıl 
yüksek huzurunuzda açıkladığım bu kanıyı ay
nen muhafaza ediyorum ve aynen muhafaza etti
ğim ve zamanınızı fazla almak istemediğim için 
de geçen yıl bu kürsüden söylediklerimi aynen 
tekrarlamakla yetiniyorum. 

Saygılar sunarım. (C. H. P. sıralarından al
kışlar.) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Betil. 
Sayın Eagıp Üner, buyurun efendim. 

RAGIP ÜNER (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) — 
Sayın Başkan, Cumhuriyet Senatosunun sayın 
üyeleri; 

Cumhurbaşkanlığı 1972 yılı Bütçe tasarısı 
üzerimde kısaca mâruzâtta bulunmak üzere söz 
almış bulunuyorum. Bu münasebetle Yüce Sena
tonun muhterem üyelerini saygılarımla selâmla
rım. 

Muhterem arkadaşlarım; altı yıldan beri 
Bütçe Karma Komisyonu üyesiyim. Bugüne ka
dar sizlere niyabeten 23 bakanlık bütçesi tara
fımda raporte edilmiştir. Bu yıl Cumhurbaşkan
lığı Bütçesini tetkik etmek ödevi bendenize ve
rildi. Bu bütçenin, tasarrufa şiddetle riayet 
edilerek ve kuruşu kuruşuna hesaplandığını gör
düm. Bütün mubayaaların resmî teşekküller yo
lu ile yapılmış olduğunu müşahade ettim, ör
neğin: Et alımlarının, Et Balık Kurumundan, 
sandalye, masa gibi şeylerin Millî Eğitim Ba
kanlığı sanat okullarından, mefruşatın Sümer-
kank'tan satınalındığını gördüm. Sene sonun
da artan paranın çarçur edilmiyerek Maliyeye 
iade edilmiş olduğunu da memnunlukla müşa
hade ettim. 

Köşk içinde sade, temiz, Türk harsına, Türk 
âdetine uygun bir misafirhane tertiplenerek 
dıştan gelen misafirlerin daha iyi ve daha mas
rafsız olarak misafir edilmesi, takdire değer bir 
keyfiyettir. 

Büyük Mareşalimiz Fevzi Çakmak'a aidolan 
evin, tanzim edilerek bir müze haline getirilmiş 
olması, Türk kamuoyunun memnuniyetini mu-
cibolmuştur. 

Sözlerimi burada bitirirken, tasarrufa fev
kalâde riayet ederek örnek bir bütçe tanzim 
eden ilgili arkadaşlarıma teşekkür eder, hepi
nize saygılarımı sunarım. (Alkışlar.) 

BAŞKAN — Sayın Üner, teşekkür ederim. 
Başka söz istiyen sayın üye var mı efendim? 

Yok. " 
Cumhurbaşkanlığı Bütçesi üzerindeki müza

kereler de bu suretle sona ermiş bulunmaktadır. 
Bölümlere geçilmesini oylarınıza arz ediyo

rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir efendim. 

B - Cumhurbaşkanlığı Bütçesi 

(A/l) Cari harcamaları 

Bölüm ödeneğin çeşidi Lira 

245 000 11.000 ödenekler 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

12.000 Personel giderleri 6 290 089 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

13.000 Yönetim giderleri 2 580 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

14.000 Hizmet giderleri 1 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

15.000 Kurum giderleri 3 000 
BAŞKAN — Kalbul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

16.000 Çeşitli giderler 262 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

(A/2) Yatırım harcamaları 

23.000 ıMakina, teçhizat ve taşıt alım
ları ve onarımları 200 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

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

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

36.000 Borç ödemeelri 2 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Böylece Cumhurbaşkanlığı Bütçesi de kabul 
edilmiştir. Hayırlı olmasını temenni ederim 
efendim. 
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Değerli arkadaşlar; çalışma süremizin bit- | 
meşine 18 dakika vardır. Sayıştay Bütçesinin 
müzakeresine geçmemiz icabedecektir; fakat bu | 
'bütçede söz alan sayın grup sözcülerini göremi
yorum. Bu nedenle müzakereye başlamakta bir 
yarar olmıyacak. Esasen programımıza göre de ı 
Sayıştay Bütçesi görüşmeleri öğleden sonraki 

BAŞKAN — 26 ncı Birleşimin ikinci oturu
munu açıyorum. 

Bütçe müzakerelerine devam ©diyoruz. 
C — Sayıştay Bütçesi 

BAŞKAN — Sayıştay Başkanlığı Bütçesi 
müzakere edilecek. 

Temsilciler yerlerindeler. 
Söz alan sayın üyeleri arz ediyorum : Millî 

Güven Partisi Grupu adına Sayın Halil Özmen, 
Cumhuriyet Halk Partisi Grupu adına Sayın 
Hilmi Soydan, Adalet Partisi Grupu adına 
Sayın Nuri Demlrel. 

Söz sırası Millî Güven Partisi adına Sayın 
Halil Özmen'de efendim. Buyurun, Sayın Öz
men. 

M. G. P. GRUPU ADINA HALİL ÖZMEN 
(Kırşehir) — Sayın Başkan, muhterem arka
daşlar; 

Millî Güven Partisi Grupu adına Sayış'tayın 
1972 yılı Bütçesi üzerindeki görüşlerimizi kısa
ca arz edeceğim : 

Anayasamızın 127 ncî maddesine göre Sayış
tay, genel ve katma bütçeli dairelerin bütün ge
lir ve giderleriyle mallarını Türkiye Büyük 
Millet Meclisi adına denetlemek ve sorumlula
rın hesap ve işlemlerini kesin hükme bağlamak 
ve kanunlarla verilen inceleme, denetleme ve 
hükme bağlama işlerini yapmakla görevlidir. 

T mesaimizde başlıyacaktır. 15, 16 dakikalık bir 
zaman içinde programı aksatmamama müsaa-

I denizi istirham edeceğim. 
Bu nedenle, 14,30 da toplanılmak üzere 

26 ncı Birleşimin ilk oturumunu kapatıyorum. 
i Teşekkür ederim. 

Kapanma Saati : 12,43 

ı Sayışfcayın faaliyetleri : 
Her yıl genel ve katma bütçeye dâhil say-

I manlıklarla sabit ve döner sermaye saymanlik-
larmın tümünün hesaplarını incelemekte, kont
rol etmekte, icabında yargılıyarak hükme bağ
lamaktadır. Bu saymanlıkların adedinin 2 340 

i 'olduğunu söylersem, yapılan işin önemini açık-
' ça arz etmiş olurum. 

j İmkânlar nispetinde belediye ve özel İdare 
'Saymanlıklariyle, ayniyat saymanlıklarının tet
kik edilmesi yıllık inceleme programlarına dâ-

j hil edilmektedir. Yalnız imkânsızlıklar sebebiy
le bunların tamamını incelemeye tabi tutmak da 

, mümkün değildir. 

Sayıştayda denetçilerimizin görevleri önem-
I lidir. Yapılan işlemlerin kanunlara uygunluğu

nu araştırmakla yetinemezler, aynı zamanda 
maddi bakımdan da doğruluğunu tesbit etmek 
mecburiyetindedirler. O zaman da işgücünün 
önemli bir kısmını kaybederler. 

Halbuki, son yllarda bu hizmetin, kullanma 
alanı genişliyen elektronik işlem merkezlerinde 

I kompitürler vasıtasiyle kısa bir zamanda güve
nilir bir sekide görülmesi mümkündür. O za
man işgücünden sağlanacak zaman tasarrufu 
hukukî inceleme imkânı verecektir. Bu incele
me her yönden sağlam ve güvenilir bir İncele
me olacaktır. 

9>9<* 

tKİNCÎ OTURUM 

Açılma saati : 14,30 

BAŞKAN : Başkanvekili Hayri Mumcuoğlu 

KÂTİPLER : Bahriye Üçok (Cumhurbaşkanınca S. Ü.), Enver Bahadırlı (Hatay) 
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Bu itibarla Sayıştay'da kısa bir zaman için
de bir elektronik işlem merkezinin kurulmasını 
temenni ediyoruz. 

28 . 5 . 1970 tarihinlde yürürlüğe giren 1260 
sayılı Kanunla harcamadan önce vize kaldırıl
mış, ödenek ve kadro dağıtım işlemlerinin ön
ceden vize edilmesi usulü aynen bırakılmıştır. 

Buna karşılıik, merkezde yapılan sözleşme
ler iöin uygulanan tescil işlemi bütün Türkiye'
ye teşmil edilmiştir. 

28 . 5 . 1970 tarihinden İtibaren Sayıştaym 
denetimine tabi daire ve kurumlarca harcama
ya ilişkin olarak bağıtlanan sözleşmeler, bağıt 
tarihinden itibaren üç gün içinde Sayıştaya 
•gönderilmektedir. 

Bu sözleşmeler bütçe rejimi konusu veya 
tutarı itibariyle tescile veya kayda tabi tutul
maktadır. 

Böylece, giderin henüz taahhüt safha'suMa 
iken kanunlara uygunluğu tespit edilmekte ve 
muhtemel usulsüz ödemeler önceden önlenmiş 
olmaktadır. Bu şekildeki bir denetim tesiri ve 
faydası daha fazladır. 

1971 yılı Ekim ayı sonuna ka'dar 2565 mer
kezde ve 14 034 adet taşrada olmak üzere ye
kûn olarak 16 599 sözleşme tescil veya kayda 
tabi tutulmuştur. Bahse konu miktarın yıl so
nuna kadar 20 bini aşacağı tahmin edilmekte
dir. 

Denetçiler tarafından incelenen sayman he
sapları, hesap mahkemesi olan Sayıştay daire
lerinde yargılanarak karara bağlanmaktadır. 
Dairelerdeki işlerde bir birikme ve bir gecikme
nin olmadığını müşahede etmek bize zevk ver
mektedir. 

iSayıştay Temyiz Kurulunda Kasım ayından 
Aralık ayına devreden dosya sayısı 423 olup, 
bu husus gayet normaldir, diğer mahkemeleri
mize göre. 

Hepinizin yüksek malûmları olduğu üzere, 
kesinhesap kanun tasarılarının Parlâmentoya 
şevkinden itibaren, bunlara ilişkin olarak Sayış-
tayca düzenlenen genel uygunluk bildirimleri
nin en geç 6 ay içinde T. B. M. Meclisine sunul
ması gerekmektedir. Bunlar zamanında yapıl
mış ve yerine getirilmiştir. Bâzı gecikmeler ol
muşsa da onlarda yukarda etraflıca arz ettiğim 
gibi denetim kadrosunun yetersizliğinden ileri
ye gelmiştir. 

Sayman hesaplarının cüzi bir kısmı, zama
nında incelenememiştir. 

Sayın senatörler, muhterem arkadaşlar; 
1972 malî yılı Sayıştay bütçesinde göze çarpan 
büyük bir artış mevcut değildir. Lüks ve israf 
yoktur. Olmaması en büyük arzumuzdur. Bu da 
basındaki kıymetli Başkanın ve etrafındaki de
ğerli arkadaşlarımızın çok kıymetli çalışmala
rından ileri gelmektedir. 

Sayıştay bütçesinin mensuplarına ve mille
timize hayırlı ve uğurlu olmasını diler, Millî 
Güven Partisi Grupu adına hepinize en derin 
saygılarımı sunarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Öz-
men. 

Cumhuriyet Halk Partisi Grupu adına Sayın 
Hilmi Soydan, buyurunuz efendim. 

C. H. P. GRUPU ADINA HİLMİ SOYDAN 
(Maraş) — Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; 

1972 malî yılı Sayıştay Bütçesi üzerinde 
Cumhuriyet Halk Partisi Grupu adına huzuru
nuzda görüşlerimi arza çalışacağım. 

Muhterem arkadaşlarım; genel bütçe içeri
sinde Sayıştay Bütçesi, bütçenin bir parçasını 
teşkil etmektedir. Bu sebeple Sayıştay Bütçesi 
bir Anayasa müessesesidir. Hâdiselerin tetki
kine girişmeden evvel bir hesap mahkemesi olan 
Sayıştaym memleketimizdeki tarihî tekemmülü
ne kısaca bakmak isteriz. 

Sayıştay, Divanı muhasebat olarak 1961 ta
rihinde Tanzimat Devrinde nizamname ile ku
rulmuş, Abdülmecit'in ölümüyle yerine geçen 
kardeşi Sultan Abdülaziz daha cülûsiyle birlik
te hemen Devletin maliyesiyle meşgul olmaya 
başlamış, 1865 yılında 12 üyesiyle kendi tara
fından atanmak suretiyle bir hesap, değer ve 
maliye şeklinde çalışan bugünkü Sayıştaym ku
rucusu olmuştur. 

Zamanın kıymetli sadrazamlarından Ali ve 
Fuat paşalar bozulan Devlet maliyesine önemli 
hizmetler yapmışlardır, ikinci Meşrutiyet Dev
rinde 1293 tarihli ilk Osmanlı Anayasasiyle bu 
yetkiler genişletilmiş, Anayasa müessesi olarak 
görevine devam etmiştir. 

1295 sayılı Nizamname ile Divanı Muhase
bat adını almış, 1908 senesinde daire adedi iki
den üçe çıkartılarak, bu haliyle 1922 yılma ka
dar devam etmiştir. Cumhuriyet ilânından son
ra, 1924 Teşkilâtı Esasiye Kanununun 100 ncü 
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maddesiyle daire adedi dörde çıkartılarak, T. 
B. M. M. ne bağlanmış ve yeni bir hüviyet ka
zanmıştır. 

1934 yılında çıkartılan 2514 sayılı Divanı Mu
hasebat Kanunu ile bu kurumu, bir hesap mah
kemesi şeklinde kifayetli çalışır vaziyette gör
mekteyiz. 1939 da Danıştaya ait temyiz yetki
sinin de Sayıştaya bu kanunla devri sağlanınca 
artık bu kurul şanına lâyik bağımsız bir hale 
gelmiş bulunmaktadır. 

27 Mayıs ihtilâli ve Kurucu Meclis tara
fından tedvin edilen 1961 Anayasanın 127 ve 
128 nci maddeleriyle derpiş edilen modern Dev
let anlayışiyle yenilikler, Devlet bütçesini de-
netliyen görev ve yetkileri, bugünkü sosyal bün
yeye uygun olarak çıkarılan 832 numaralı Teş
kilât Kanunu, müesseseyi ihtiyaçlarını karşılı-
yacak bağımsız hale getirmiştir. 

Sayın senatörler; bütçe bir milletin haysiyet 
ve vakaarını ifade eder. Bu yönden bütçenin 
tatbikat ve denetlenmesinin aynı derecede oldu
ğunda mutabakat lâzımdır. 

Vergiyi ödeyen ulus, vergiyi rızasiyle ulus 
adına veriyorsa, verginlim nerelere sarf edil
diğini ulusun tâyin ve denetlemesine tâbi olma
sı da bir gerçektir. Millî egemenliğin esası 
buldur. Bu balkıimıdan millî egemenliğe hâkâım 
olan memleketlerde, bütçenin denetlenmesi 
ön safta gelir. 

Bütçenin ilk oliarak hazırlanmasından son
ra, tanzim, tasdik, denetlenmesi gelir. Ba
kanlarım, bakanlığına ait bütçelerin tedvini 
konusunda kendilerine mevdu görevleri ifa edip 
eitımediklıeri, yapltılkları işlerin kanun ve nlizam-
nıame hükümlerine uygunluğu ile meydana çı
kacaktır. İşte kanunların gerçek esaslara uy-
gunlutu teşrî denetlememin ehemımiyetiyle te
zahür eder. 

Gerek milletvekili ve gerekse senatörlerin 
bütçede haiz oldukları hudutsuz tetkik ve de
metleme hakkı, bu esaslardan meydana çıkmak
tadır. Cuımhuriyet rejiminin kurulduğundan 
beri ilmî kaide olarak, bütçede umumiyet, sami-
anıîyelt, huzur, vahdet, iktisat ve tevazün esas
larınım tâyin ve denetlemenin en mütekâmil 
şekli olduğumu arzu ve temenni etmekteyiz. 

Anayasaya göre demetleme teşri, idari ve 
kazai olanak üçe aynlmıalkıtıadır ve 832 sayılı 
Tedkrclâlt Kanununda aynı hükümler derpiş edil-
misjtör. 

idari denetleme teftiş dairelerince ve Hazi
nece, kazai denetleme T. B. M. M. adına, Sayış-
tayoa, teşri denetleme kesinhesaplar üzerinden 
Millet Meclisi ve Senatoca yapılmaktadır. 

Genel Muhasebe Kan/unumda, gelir ve gider 
hesaplarının ne sekilide tanzim ve tedvin olun
duğu yazılıdır, işte bu yönden bütçenin tef
tiş ve denetlenmesi teşri organ olarak Millet 
Meelsimin tetkikandeaı geçtikten sonra, eski ve 
yeni Anayasaya göre, T. B. M. M. namıma de
netleme, yargılama görevini Sayıştay teşkilâtı 
üzerine almıştır. 

Bu sebeple ciddî bir mesele olarak, mil
letçe bütçe murakabesi malî mevzuatlarla der
piş edilmiştir. Devlete ait para ve malların 
rnıuhafazasımda, hizmetlerin ifasında, gelirlerin 
tahakkuk ve tahsilimde, Devlet masraflarınım 
ödenmişimde, nihayet bütün malî işleri yap
makla mükellef olanlarım aylık ve senelik he-
saıplaırımım denetleme ve tetkik esasları, som de
netleme safhasında, kesinfhesaplanm mıuJtalba-
kaJt beyanmaımeleri Millet Meclisince ve Cum
huriyet Senatosunca yapılimaktaidır ki, demet-
lemieu'im en müessir tarafı da budur. Bir Dev
letin bütçe tatbikatı, teftiş ve denetfemenSm 
^ülkeTTîimıelivetine bağlıdır. Masraf demetleme 
sinin en mühimi, tatbikat dönemine lâyık ol
duğu önemli vermekle mümkün olur. Büitoemin 
en. iyi vasıflarımdan biri de yapılan hizmetle
rin âzarari tasarruf ve ekonomik kaidelere bağ
lı olmasıdır. 

Fmıumi hizmetlerim ifası, haJUktam alınacak 
mevzu veroıilerle kareli" mikası ve +awamiTf maş
larıma riayet edilmesi ilmî ve malî prensipler 
icaiMm/dfl mıdır. 

Kesimhesaplanm Sayıışltayca tetkikinde mu-
tpıbakaı̂  beyannameleriyle sımırlı ka1maıları, ir
sal edikm tahsisat üzerimde durmamaları teşriî 
demetlemede bir noksanlıktır. Hizmetlerim ifa 
şelkiMeri, bir hizımetim yapılması içim o işe ait 
tahsisatım kullamıllmıyarak irsal edilmesini veya 
bir yatırım konusunun yapıUrnıamış olmasının 
tiesîbit ve tahlil olummaıması bakısmınıdan demetle-
menim kifayetsiz olduğu kanısındayız. 

Bakamlarım kendilerine ait bütçeleri ile ifa 
etmıek istedikleri hizmetlerin mesuliyetlerinin 
kesin neticesi üzerinde, malî ve siyasi sorum
luluğu üzerimde ehemmiyetle durmak isiteriz. 
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Bu sebepten, 832 sayılı Sayıştay Teşkilât 
Kanununun tatbikatında kadro baknnmdain, 
faydalı neftice vereceğime imamyoruz. 

Yukardan beri yapılan izanlardan sonra 
Sayıştayın idari, teşrii, kazai denetlemesi üze
rinde durmak isteriz. 

Memurin Kanununa ek 5439 sayılı Kanu
nun 2 nci maddesinde, iller ve merkezde aylıkla 
çalışan birtakım memurların, tâyinindeki esas
lara göre tâyinlerinin yapılacağı, o bakanlığa 
ait iş için bakanlık teşkilâtında boş vazife bu
lunup bulunmaması ile kayıtlı olmaksızın, kad
rosu ile yur̂ t içinde dilediği yerde çalıştırılacağı 
kabul edilmiştir. Hal böyle iken, hizmetin aksa
maması sebbiyle konduğuna göre, hizmet karşı
lığı olmadığı halde, adedi çok miktarda bulu
nan ve bunların kanunun bu hükümlerinden 
faydalanılarak merkeze alındığı ve bir hizmet 
verilmediği bariz bir hakikattir. 

Bir aylık hizmet karşılığında verilmesi lâ-
zımgelen ve hizmeti olmıyan bir memura tahak
kuk suretiyle ödenen aylıklar, ivazsız iktisap 
sayılır. Bu suretle o memur Devlet Bütçesinden 
fuzuli para almış sayılır. 

Sayıştay, bugüne kadar bu mevzu üzerinde 
durmamış ve tahakkuk memurlariyle sayman
lar hakkında bir muamele yapmamıştır. Birinci 
derecede ita âmirleri hakkında Meclise rapor 
vermemiştir. 

Bütçede aktarma kanunlarının esası kifa
yetsizdir. Hizmetin mahiyeti, sebep ve lüzumu 
'izah edilmemekte; munzam tahsisatlar karşılı
ğının bütçeden ne şekilde karşılanacağı belir
tilmemekte, yalnız bütçe tasarrufundan temin 
edileceği izah olunmaktadır. 

Bütçe açıkla kapandığı ve bütçeden yapıla
cak tasarrufun, açığın pek cüzi miktarını kar
şılayabileceği düşünülürse, bu düşüncelerin ge
rekçelerine göre samimiyet kaidelerine aykırı 
olduğu anlaşılır. Tahsisat aktarmaları normal 
seviyeyi takibetmeyip, malî yılın son günle
rinde getirilmektedir. Tahassül eden bu halde 
şu neticeye varılır: 

Kalan bakiye tahsisat sarfetmek gibi bir 
düşünce neticesine varan ve bütçede tasarruf 
prensiplerine uymıyan işbu halin önlenmesin
de, Sayıştayın titizlikle hareket etmesini te
menniye şayan buluruz. 

Tahsisat mevcudolmadığı halde, ertesi yıla 
borç devredilmesinden noksan hizmetin yapıl
mış olduğu hakkında bâzı tereddütler hâsıl ol
maktadır ki, bu husus üzerinde de Sayıştayın 
keza titizlikle durmasını temenniye şayan bulu
ruz. 

Genel muhasebe esasları dâhilinde yeni bina 
yapıldığını memnuniyetle kaydetmekteyiz ve 
eski bina da 200 bin lira kadar bir tahsisat ay
rılmak suretiyle restore edilmektedir ki, bu da 
temennilerimiz arasındadır. 

Devlet mallarının denetlenmesi, 40 yıl evvel 
yapılan bir ayniyat talimatnamesine bağlı idi. 
Modern bir devirde bu denetleme kifayetsiz ve 
elverişli değildir. Bâzı bakanlıklar teşkilât kad
rolarını ek isteklerle süratle çıkarmaktadır. Ge
rekçelerde kadrosunun hangi ihtiyaçlar için alın
dığı açıklanmamıştır. Müşahade ediliyor ki, 
yeni alınan kadroların mühim bir kısmının ek 
vazifelere tahsis edildiği görülmektedir, israf
tan kaçınmak için bu cihetlere âzami dikkatin 
sarfedilmesini temenniye şayan buluruz. 

Personel Kanununun malî hükümlerinin 
meriyete girdiğinden bu yana yapılan tatbi
katta bu yıl aksaklıklar görülmektedir, icranın 
bu kanunun yan ödeme hükümlerini yerine ge
tirmesinde, sosyal adalet ilkelerine riayet et
mesinde kati bir zaruret vardır. Mezkûr ka
nuna göre, gelir hesaplarının daha esaslı şe
kilde denetlenmesi lâzımdır. Bu hususu da kı
saca temenniye şayan bulmaktayız. 

Sayıştay Teşkilât Kanununa göre, Devlet 
Sütleri içerisinde mütalâası gereken Spor Toto 
ve benzeri müesseselerin fon hesaplarının taal
lûk ettiği idarelerin kesinhesaplarınm Yüksek 
Meclise getirilmesini, kazai ve teşrii fonksiyon 
dışında kalan bu müesseselerin hesaplarının da 
bu suretle incelenmesini temenni etmekteyiz. 

Genel Muhasebe Kanunu ile mutabakat be
yannamelerinin, belli süre içerisinde verilmesini, 
ifa edilen hizmetlere ait izahnamelerin, kesin-
hesap ve mutabakat beyannameleriyle beraber 
Meclise gönderilmesinin teminini arzu etmek
teyiz. 

Kamu iktisadi Teşebbüsleri idarelerinin he
saplarını denetliyen Yüksek Denetleme Kuru
lu raporlarının titizlikle ifa edileceğine inanı
yor ve bu hususu da temenniye şayan görüyo
ruz. 
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Evvieloe olduğu gibi, Anayasanın 127 ve 
832 sayılı Sayıştay Teşkilât Kanununum hüküm
lerine göre, Sayışmayın yargılama ödevlerini 
yapanken gördükleri hata ve moksamlarımı ve 
foesap istemlerimi kanun bükümlerine göre uy
gun görmediği takdirde, tedvin edecekleri mü
talâalarla birlikte MülOleıt Meclisli ve Semaltoya 
ıbügi vermek meöburliyeti tabımin lOİunduğu gibi, 
»demetlemede birinci derecede âmiri itaların me
suliyetlerimi tâyin balonumdan da Sayııştayca 
ve mevzuat dâhilimde titizlikle incelenerek gör
dükleri usulsıüzlükler ve yolsuzluklar hıakkımda 
zamamımida Meclise rapor ve malûmat vertmele-
ri yenimde olur. 

Sayıştayım vize muamlelesi üzerinde de dur
mak isteriz. 832 sayılı Kanunun 30 nou ve 
bunu talkibödem maddelerime göre, genel ve kat
ma bütçelerde Sayıştayın vizesi olmaksızın har
cama yapılamaz, kredi açılamaz, avans ödene
mez. Kadroların dağıltam işleri daha önceden 
Sayışitayım vizesine bağlıdır. Harcamadan ön
ce vize yapıldığı gibi, harcamadan sonra da 
vize yapılmaktadır. Her iki yönü ile de vize 
işlerimin zamanında ve yerlimde yapılmasında 
fayda görürüz. 

Bütçemin (R) formülü tatbikatı birtakım te
reddütlere sebelbolmaktadır. 

Temsil ödeneklerimin sarfımda, israf politi
kasının önlenmesi için esaslı değişiklikleır ya
pılmalını, Malye Bakamımdan temenniye şa
yan buluyoruz. 

Teldiye muvazemeisimJde büyük aksaklıklar 
mevcultltur. Mütaalhhiltflerin haik ettikleri ve za
manımda alamadıkları isitıMsaklarım mevcudiye
ti de mıüşahade edilmektedir. Bu yönlden har-
oamalanjîi tediye muvaızemeısime uyanım olacak 
yürütülmesini ve bu hususta her türlü tatibika-
tın ve niütaıalhhitüJerin istiihkaklanmın zamanın
da ödenmesini arz eder ve bu hususu da temen
niye şayan bulunuz. 

Grupum adıma sözlerime son verir, Sayış
tay bütçesinin Türk Milletlime hayırlı olması 
temenmrî Vle hepıkıM hürmettile selâmlarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim, Sayım Soy-
ıdan. 

Adalet Partisi Grupu adına Sayın Nuri De-
mirel. 

A. P. GRUPU ADINA NURİ DEMİREL 
(Balıkesir) — Sayım Başkan, Cumhuriyet 
Senatosunun değeri üyeleri; 

1972 malî yılı Sayıştay Başkanlığı Bütçesi
nin, Yüce Senatoda müzakeresi doiayıısiyie Ada
let Partisi Grupunun görüş ve temennilerini 
Yusefk Heyetinize arz etmek üzere huzurumuza 
gelmiş bulunuyorum. 

Anayasanın 127 nci maddesimlde ifadesini bu
lan Sayıştay «Genel ve katıma bütçeli dairelerin 
bütün gelir ve giderleri üe mallanmı Türkiye 
Büyük Millet Meclisi adına denetlemek ve so
rumluların hesap ve işlemlerini kesin hükme 
bağlamak» ile görevli bulunmaktadır. 

Bir Anayasa kuruluşu olan Sayıştayım işleyi
şi, demetim usulleri, ödev ve yetkileri 032 sa
yılı Kamunun ve bu kamumda değişiklik yapam 
1260 sayılı Kanunda beMiimiştir. 

Yurdumuzda bütçe ve bütçenin denetimi 
lüzumu ilk defa Tanzimat Devrinde hissedil
miş ve 1281 tarihinde bir nizammame ile Divanı 
Mutosefbat adı ile bir hesap mahkemesi olarak 
ılmırulmuşltur. Zamanla gelişerek 1293 tarihli 
ilk Osmanlı Anayasası ve ikinci Meşruriyelt 
Devrimde Anayasaya müstenit kazaî kontrol 
organı olarak görevine devam etmiştir. Cum
huriyet devrimde Sayıştay Başkanlığı 1924 ta
r ihi Teşkilâtı Esasiye Kamumumuzun 100 ncü 
ve 1961 taılilhli Anayasamızın 127 nci madde
siyle varlığını devam eltltürmişitıir. 

Sayıştay Başkanlığınım 1972 yılı Bütçesimde 
cari harcamalar için 40 103 058 lira, yatırım 
harcamaları için 140 000 lira, sermaye teşkili 
ve transfer harcamaları için 195 001 lira ki, 
toplam olarak 40 438 059 lira öden/ek teklif edil
miştir. Sayıştay Bütçesinin büyük kusmı per
sonel, yönetim ve hizmet giderlerimden ibaret 
bulunmaktadır. Sayıştay Başkanlığıma ayrılan 
bu para ile Türkiye Büyük Millet Meclisi adıma 
yapılan işlerJn süratli ve kusursuz olarak ya
pılması amacı güdülmekteıdir. 

Sayıştay Başkanlığı Bütçesini, hizmetleri 
aksatmadan tasarrufa âzami derecede riayet 
edilimiş bir bütçe örmeği olarak kabul etmek 
m)ümkümdür. 

Sayıştay Başkanlığı bümyesimim gelişmesi ve 
iş hacminin artması yanında, 832 ve 1260 sayılı 
kanunlarla kurulan teşkilât mevcut binaya sığ
madığından çeşitli yerlerde kira ile tutulan bi
nalara taştığı görülmektedir. Sayıştay Başkan
lığının elverişli binaya kavuşması ve bütün Sa
yıştay dairelerinin aynı bina altında toplanması 
em halisane temennilerimizdir. 
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Sayıştay Başkanlığı 1972 yılı Bütçesinin mil
letimize ve başta sayın Başkanları olmak üzere, 
muhterem Sayıştay camiasına hayırlı ve uğurlu 
olmasını diler, gerek şahsım ve gerekse Adalet 
Partisi Grupu adına Yüce Senatoyu saygı ile 
selâmlarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim, Sayın Demi-
rel. 

Sayıştay Başkanlığı Bütçesi üzerinde söz is-
tiyen sayın üye var mı?... Yok. 

Sayın Başkan konuşacaklar mı efendim?... 
SAYIŞTAY BAŞKANI RIZA TURGAY — 

Bir maruzatım olmıyacak Sayın Başkanım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 
Sayıştay Başkanlığı Bütçesinin müzakereleri 

tamamlanmıştır. Bölümlere geçilmesini oyları
nıza sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir efendim. 

C — Sayıştay Bütçesi : 

(A/l) Cari harcamaları 

Bölüm Lira 

12.000 Personel giderleri 38 406 156 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

13.000 Yönetim giderleri 1 457 500 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

14.000 Hizmet giderleri 6 900 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

16.000 Çeşitli giderler 232 502 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

(A/2) Yatırım harcamaları 

23.000 Makina, teçhizat ve taşıt alım
ları ve onarımları 140 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

(A/3) Sermaye teşkili ve transfer harcamaları 

35.000 Sosyal transferler 170 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

36.000 Borç ödemeleri 25 001 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Sayıştay Başkanlığı Bütçesi müzakereleri bö
lümleri de kabul edilmek suretiyle tamamlan
mıştır; Sayıştayın seçkin mensuplarına da uğur
lu olsun efendim. 

Teşekkür ederim. 

Ç — Anayasa Mahkemesi Bütçesi : 

BAŞKAN — Anayasa Mahkemesi Bütçesinin 
müzakeresine geçiyoruz. Komisyon ve Sayın 
Bakan yerindeler. Söz alan sayın üyeleri arz 
ediyorum : 

Millî Güven Partisi Grupu adına Sayın Ha
lil ozmen, C. H. P. Grupu adına Sayın Salih 
Türkmen, Adalet Partisi Grupu adına Sayın Nu
ri Demirel. 

Söz sırası Sayın Halil özmen'de. Sayın Halil 
Öznıen?... Yoklar. 

Sayın Salih Türkmen, C. H. P. Grupu adına 
buyurunuz efendim. 

C. H. P. GRUPU ADINA SALİH TÜRK
MEN (Ağrı) — Sayın Başkan, Yüksek Sena
tonun muhterem üyeleri; 

Anayasa Mahkemesinin 1972 yılı Bütçesi 
münasebetiyle O. H. P. Grupu adına söz aılmış 
bulunuyorum. 

Siyasi hayatımıza Anayasa Mahkemesi 1961 
Anayasası ile girmiştir. Gerçi bir Anayasa 
Mahkemesinin mevcudolmaması hali, demokra
siye muhalif bir durumdur diye düşünülebilir. 
Nitekim, 1924 Anayasamızda böyle bir müesse
se bulunmamakla beraber, «kanunların Anaya
saya muhalif olamıyacağı» hükmü bulunduğu 
için, bununla Anayasa hükümlerinin kanuna 
nazaran üstünlüğünün temin edileceği düşünü
lüyordu. 

Ancak, çıkarılan bir kanunun Anayasaya 
uygun olup olmadığını murakabe etmek için 
Meclis haricinde başka bir Anayasal müessese 
bulunmadığı için, bunun tetkük yetkisi yine 
Meclisin kendisine aitti. Halbuki bunun bâ
zı mahzurlar tevlidettiğini, geçirdiğimiz acı 
tecrübelerle öğrenmiş olduk. Çünkü, çıkarılan 
bir kanunun Anayasaya uygun olup olmadığı
nı takdir etmek yetkisi aynı meclise aidolursa, 
bir kanunu bilerek ve bazen de bilmiiyerek Ana
yasaya muhalif çıkarmak ihtimali mevcutıtur. 

Bunu bir misal ile arz edeyim: 1960 sene
sinden evvel «Tahkikat Komisyonu» adiyle mâ
ruf olan bir kanun çıkanüdı. O zamanki Ana-
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yaisamızda da kuvvetler ayrılığı prensibi mev
cut idi. Burada yargı organının yetkisi dâhi
linde bulunan bâzı görevler, bir Tahkikat Ko
misyonu kurmak suretiyle Meclise bağlı olan 
bu komisyona verildi. Bu komisyon, yargı 
organının yapması lâzımgelen beM hizmetleri 
yapmak suretiyle; tevkif yapmak, gazete ka-
paltmıak gibi tasarruflarda bulunarak; Anayasa
ya aykırı bir tutum içine girmiştti. Ancak bu
nun Anayasaya aykırı olup olmadığı hakkında, 
o zamanlar karar vermek Meclisin elinde oldu
ğu için, o vakit iktidarda olan Demokrat Par
ti, yani Meclis bu çılkam kanunun Amayajsaya 
uygun olduğunu iddia etti veyahut bunun 
Anayasaya muhalif olduğu noktasiyle meşgul 
olmadı. 

Bu itibarla, seçimle geldiği için, aslında 
meşru iken, bilâhara Anayasaya muhalif ha
reket etmek suretiyle meşruiyetini kaybettiğin
den 1960 devrimine sebefbiyet vermiştir. 

işte, 1961 Anayasamız, Böyle mahzurları 
önlemek için ve bir kanunun Anayasaya aykırı 
olup olmadığını denetlemek üzere bir Anayasa 
Mahkemesi kurulmasını öngörmüş ve 44 sayılı 
Kanun ile bu Mahkeme fiilen kurulmuş ve ni
hayet 28 . 8 . 1961 tarihimde de fliiüen görevime 
(başlamıştır. 

Bu Mahkemenin vazifeleri meyanınida, Dev
let gücümü elinde bulumduram veya yüksek so
rumluluk mevkileri işgal eden bâzı Devlet me
murları hakkınlda Yüce Divan vazifesi görmek
tir. Siyasi partilerin mıalî denetimini veya bu 
partilerin kapatılması ile ilgili dâvalara bak
anak, Türkiye Büyük Millet Meclisi üyelerinin 
yasama dokunulmazlıklarınım kaldırılması ha
linde vâki olacak itirazları inceleyip karara 
foağlamıak, Danıştay Başkan ve üyeleri ile Baş-
kanunsözoüsü, Uyuşmazlık Mahkemesi Baş
kanlığımı yapacak yargıcı seçmek gibi mesele
lerin yanımda en büyük vazifesi, kanunlarım ve 
Meclislerim kabul ettiği İçtüzük hükümlerinin 
Anayasaya uygum olup olmadığımı denetlemek
tir. 

Tam teminatlı böyle yüksek bir Mahkememin 
kurulup, Meclislerden çıkan kamum ve tüzük
lerim Amayasaya uygun olup olmadığımı demet
lemesi demokrasinin, yalmız lâfta değil, fiilen 
ide var olmasını temin edem bir müessesedir. 
Çünkü, böyle bir müessesenin bulunması, Ana
yasaya aykırı kanunlarım çıkmasını önlemekle 

kalmaz, aynı zamanda bizzat Parlâmenltoyu 
da yamlı§ ve haksız kararlar çikartmaktam ah-
koymaikia ıbunlarım hata ve zarara mucibolacak 
ibirtakım tasarruflarımı da önler. 

Anayasanın üstünlüğü ve buna muhalif ka
nunların ne şekilde iptal edilmesi lâzımgeldiği 
mevzuunda saatlerce konuşmak mümkündür. 
Ancak, bütün konuşmamı 30 dakikada bitir
mek mecburiyetimde olduğumdan ömemfli buldu
ğum mühim konulara temlaıs etmekle iktifa ede
ceğim. 

Sayım senatörler; 
Anayasamızın 4 ncü maiddesi: «Egemenlik 

kayıtsız şartsız Türk Millıeltaminidlir. MilM, ege
menliğimi, Anayasanın koyduğu esaslara göre, 
yetkili organlar eliyle kullanır...» hükmümü 
koymuştur; Yani Yasama Organları tasarruf
larında Anayasanın koyduğu esaslara bağlı kal
makla mükelleftirler. 

Yimıe Anayasanın 8 mci maddesi: «Kanunlar 
Anayasaya aykırı olamaz. Anayasa hükümle
ri, yasama, yürütme ve yargı organlarımı, idare 
makamlarımı ve kişileri bağhyam temel hufkuk 
kurallarıdır.» demek süratiyle Amayajsamım üs
tünlüğünü teyiden tasrih etmiştir. 

Mâruzâtımı kolaylaştırmak için Anayasaya 
muhalefetim tezahür sekli hakkımda bir tefrik 
yapmama müsaadelerinizi rica edeceğim. 

Anayasaya muhalefet iki şekilde tecelli eder. 

1. — Çıkarılan bir kanun veya tüzüğün Ana
yasaya veya Anayasa değişikliğinim Anayasada 
£csterilen şekil ve şartlara uygun olmaması; 

2. — Anayasanın öngördüğü reformlarım ve 
hizmetlerin zamanımda yerime getirilmemesi. 

Birimci şekilde vâki olacak bir muhalefet 
halinde hangi makamlarım hangi zamam içinde 
dâva açabileceği ve mahkemelerin hangi şartlar
la ve ne şekilde Anayasa Mahkemesinden veri
lecek karara kadar dâvayı bekleteceği; Anaya
sa Mahkemesinin ne sekilide tahkikat yapıp ka
rar vereceği; bu kararlarım masıl ilâm ve tehliğ 
edileceği; bundan sonra, idarenin ve yasama 
organlarımın, neler yapacağı piıbi konulardır. 
Bunlar çok önemli konular olmakla beraber, bu 
bütçe konuşması münasebetiyle zamanın darlı
ğından bütün bu meselelere temas etmeye im
kân yoktur. Bu itibarla, bunlardan yalnız mü
nakaşayı mucibolan en önemli konulara doku
nacağım. 
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Anayasa Mahkemesinin verdiği iptal karar-
lafimn tevlidettiği münakaşaların en mühimi, 
«Anayasa Mahkemesi Parlâmemtomun fevkimde 
bir mercii inidir, değil midir? şeklimde ortaya 
çıkmaktadır. 

Anayasa Mahkemesinin verdiği iptal karar
larından memnun olmıyanlar, Anayasa Mahke
mesinin, (millet namına hâkimiyeti kullanan 
Meclisin üstünde bir makam olmadığını söyle-
mek suretiyle Anayasa Mahkemesinin verdiği 
iptal kararlarının millî iradeye ters düştüğünü 
ifade etmektedirler ve bu fikirde görümmeklB-
dirler. 

Bu görüş aslımda doğru değildir. Zira, millî 
iradeyi kullanan yasama organı bu yetkisini 
Anayasajdan aldığı gibi, yine millet namına ya
sama organlarının çıkardığı kanunları muraka
be edip, bu kanunlardan Anayasaya uygun ol-
ımyamlarımı iptal etme yetkisine sahibolan Ana
yasa Mahkemesi yine bu salâhiyeıti Anayasa
dan almakta ve binaenaleyh, millî iradenin te
cellisine yardımcı olmaktadır. 

Bu itibarla, meseleyi, bu müesseselerden 
hangisinin diğerinin fevkimde olduğu sökünde 
görmiyerek her diki müessesenin kendisine aykı
rı sahalarda yine millet namına bu hizmetleri 
gördükleri şeklinde telâkki edersek, bu en doğ
ru bir düşünüş yolu olur. 

Bu münasebetle, zaman zaman. bâzı kimsele
rin Anayasa Mahkemesinin kararlarını verir
ken, bâzı kanunları iptal etmek için bir ceht 
idnde bulunduğunu veya bâzı partilere karşı 
bir davranış içinde olduğu şeklinde beyanlarına 
rastlıyoruz. 

Halbuki, Anayasa Mahkemesi ne böyle bir 
ceht içindedir, ne de ifade edilen mânada bir 
davranış içindedir, isin esası, bâzı kimselerim 
Anayasamın üstünlüğü prensibini lâyııkiyle kav
ramamış olmalarıdır. Bunun tipik misali, savcı
lar hakkında çıkarılan bir kanunla belirdi. Yük
sek malûmunuz olduğu veçhile, hâkimlerin öz
lük işleri ve tâyinleri hakkında Meclislerden 
bir kanun çıkarıldı ve bu kanun Anayasa Mah
kemesi tarafından iptal edildi, esbabı mucibesi 
ile; fakat maalesef bu kanunun iptal edilmesin
den sonra onun yerini alacak ikinci bir kanun 
hazırlandığı zaman gördük ki, eski kanunun 
hemen aynısı getirildi. Hattâ; zamanın Adliye 
Vekili; «Biz, Anayasa Mahkemesinin verdiği 
kararın neticesi ile bağlıyız; iptal vardır, esba

bı mueibesi ile bağlı değiliz» 'dedi ve neticede 
eski kanunu aynı şekilde müdafaa ettiler. Biz 
burada kendilerine, «Bu doğru değildir, Anaya
sa Mahkemesi kararının bir gerekçesi vardır, 
bu gerekçeye muhalif bir kanun çıkarılırsa yine 
Anayasa Mahkemesi tarafımdan iptal edilir.» 
dedik. Fakat, bu husus netice itibariyle oy üe 
halledildi, ekseriyetin reyleriyle kanun aynı şe
kilde çıktı. Bilâhara, Meclis Anayasa Mahke
mesine müracaat etti, Anayasa Mahkeemevi yine 
bu kanunu iptal etti. 

Şimdi, Anayasa' Mahkemesinin iptal kararımda 
ısrar etmesini kınayanların da ısrarlı şekilde Ana
yasaya aykırı tutumları yüzümden bir davranış 
içime girmelerinden. dolayı kendilerini de muahe
ze etmeleri ioaJbeder. iste bu kabil 'davranışlardır 
ki, lüzumsuz çekişmelere ve Anayasa müessese
lerinin karşıkarşıya gelmelerine sebebolur. Hal
buki, Anayasanın üstünlüğü ve bunu muraka
be ile görevli Anayasa Mahkemesinin kararla
rı da gereği gibi değerlendirilirse, o zaman hem 
demokrasi yerleşir, hem de rejim buhranları ve 
huzursuzluklar önlenmiş olur. 

Anayasaya muhılefeltim likamci ş sikli, Anayasada 
öngörülen reformların zamanımda veya hiı:- yapıl
mamasıdır. Hülâsa, Anayasamızın birçok madde
lerinde sosyal, ekcmomak, malî ve kültürel ıbâzı 
reformlar öngörülmüş tür. Anayasamın emretti
ği bu reformlarım yapılmaması Anayasaya sa
rih bir muhalefettir. Her ne kadar Anayasamı
zın 53 ncü maddesi, Devletin Anayasada belir
tilen itkisadi ve sosyal amaçlara ulaşma ödev
lerini, ancak iktisadi gelişme ile malî kaynak
larsam yeterliği ölçüşümde yerine getireceğini 
derpiş etmişse de, bu reformların ilâmihaye 
geciktirilmesi için bunun bir seibebolarak alın
ması doğru değildir. Zira, bugün malik oldu
ğumuz malî imkânlara rağmen bu reformların 
birçoklarının yerine getirilmesi mümkündür. 
Çünkü, bunların bir kısmı esasen bir malî kül
feti gerektirmez. Meselâ, bir adlî reform, bir 
idari reform gibi reformlar, bir kamumun ha
zırlanması ile ilgili reformlardır. Bunlar için 
yatırıma ihtiyaç yoktur. Dahası var; hattâ bu 
reformların bir kısmı külfeti gerektirmez, bi
lâkis Devlete gelir sağlar. Meselâ, vergi refor
mu; meselâ, zirai gelirlerin vergi kapsamına 
alınması gibi mevzulardır. Bunlar haddizatın
da bir malî külfet değil, bilâkis Devlete gelir 
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Bağlıyacak reformlardır; fakat bu reformların 
şimdiye kadar yapılmaması bir talihsizliktir. 

işte, Anayasanın öngördüğü, bu reformların 
yapılmaması Anayasaya bir muhalefet oldu
ğundan bundan şikâyet edilmektedir. Yine, bu i 
reformlar zamanında yapılmadığından, cemi- | 
yette sosyo - ekonomik bâzı aksaklıklar oldu
ğumdan bunu istismar etme fırsatını kaçır mı-
yan dahilî ve haricî bâzı düşmanların tahrik ve 
teşviki ile memlsket bir rejim buhranının ke
narına gelmişti. Ancak 12 Mart Muhtırası ile bu ! 
hareketten kurtulmuş bulunuyoruz. 

«12 Mart Muhtırasına kim sebebiyet verdi, 
bunun mesulü kimdir?» Münakaşası artık fay
da sağlıyacak bir mevzu değildir. Yalnız mu
hakkak olan bir husus vardır, o da, bu hâdise
den sonra teşekkül eden partllerüstü Hükümet, 
icraatı ile huzuru sağladığı gibi, bâzı reform 
kanunlarını da meclislere sevk etmiştir; yani 
yeni bir malî kaynak bulunmadan bâzı reform 
kanunlarının getirilebileceği ispat edilmiştir. 
Bugünkü duruma gelmiş olmamızın mesul
leri 'kimlerdir hususunu bir tarafa bıraktığımı
za göre, yeni Hükümetin getirdiği veya geti
receği reform kanunlarını millî menfaat zavi
yesinden değil de, oy mülâhazalariyle veya 
partizan tahriklerle çıkartma veyahut tam 
tersi neticeler verecek şekilde dejenere eder
sek, bunun vebali büyük olur. 

Üzerinde durmak istediğim bir husus da; 12 
Marttan sonra işbaşına gelen Hükümetin des
teklediği bir Anayasa tadilidir. Bir Anayasa
nın, Anayasada kabul edilen şartlar ve şekiller
le tadil edileceği münakaşa edilmiyecek kadar 
bedihidir. Ancak, bâzı kimselerin imâ etmek is
tediği gibi, bu Anayasa tadili, mâruz kaldığı
mız huzursuzluklara Anayasa sebebiyet verdi
ği için lüzum görülmüştür şeklinde bir müta
lâanın zaman zaman ileri sürülmesidir ve bu ha
talıdır. 

Çünkü, aslında hiçbir Anayasa tadili olma
dan; yani eski Anayasamızla bu huzursuzluk
ların önlenmesi mümkündü ve nitekim bu Ana
yasa tadili yapılmadan alman tedbirlerle bu 
hususlar önlenmiştir ve hattâ bu tadilâttan ev
velki Anayasa ile memlekette vâki olan iki adet 
ihtilâl teşebbüsü önlenebilmiştir. O halde ne
den bu Anayasa tadiline lüzum görülmüştür?. 
Bu husus, 12 Mart Muhtırasından evvel de bâ

zı sahalarda hissedilmiş olan bir ihtiyacın so
nucudur. Filhakika 12 Mart Muhtırasından ev
vel de meclislerde ekseriyeti tennin eden birçok 
partilerin ittifakiyle bâzı hususlarda bir Ana
yasa tadili hakkında bir anlaşmaya varılmış
tı; hattâ bunların bir kısmı Meclise sevk edil
mişti. Yalnız Meclislerden Anayasa Mahkeme
sine seçilecek üyelerin seçimi hakkındaki Ka
nunim hazırlanması için tahkikata lüzum gö
rüldüğü için o geri bırakıldı, diğerleri sevk 
edildi. Fakat işte bu sırada 12 Mart Muhtıra
sı geldikten sonra başka sebeplerle Anayasa
nın bâzı maddelerinde tadilât yapılmak lüzumu 
görülmüş ve bunun üzerine yine Mecliste millî 
iradenin ekseriyetini temin eden partilerin 
ittifakiyle Anayasanın bâzı maddeleri tadil 
edilmiştir. 

Bununla, şunu tekrar etmek isterim ki, hu
zursuzluğa sebebiyet verenin Anayasa olduğu 
değil, bilâkis Anayasa ile yapılması lâzımıgelen 
bâzı reformlara imkân hazırlamak ve bâzı hür
riyetlerin iyi anlaşılmaması sonucu suiistimal 
im'kâ.nları varsa, bunlara sarahat vermekten 
başka bir gaye yoktur. Her hal ve kârda bu ta
dil, usulüne uygun ve büyük ekseriyeti temsil 
eden milletvekillerinin ittifakiyle yapılmıştır. 

Şimdi, Anayasanın hükmüne muhalefet edil
diği, en çok ileri sürülen maddelerinden birisi 
de 132 nci maddesidir. Hakikaten bu madde sa
rih olduğu halde, bu maddenin tatbiki henüz 
Anayasa Mahkemesinin tatbikine iktiran et
mediği için, meclislerde veya Meclis haricinde 
münakaşa edildikçe herkes kendine göre anla
maktadır ve bunun için de en çok münakaşa 
mevzuu olan bir maddedir. Ekseriya bitaraf mü
essese tarafından tatbik edilmediği için umu
miyetle yanlış tatbik edildiği da vâki olmakta
dır. 

Bir misal olarak arz etmek isterim ki; Ada
let Partisi Genel Başkanı Sayın Süleyman De-
mirel, bâzı gazetelerin yaptığı neşriyat dola-
yısiyle onlar aleyhine bir tazminat dâvası aç
mıştı. Bu dâva rüyet edilmekteyken, kendisi 
hakkında meclislerden bir soruşturma istendi. 
îşte, o zaman mensübolduğu parti derhal, 
«Efendim bu mesele bir mahkemeye intikal etti
ğine göre, Sayın Süleyman Demiral hakkında 
soruşturma istenilemez. Çünkü, o takdirde Ana
yasanın 132 nci maddesine muhalefet olur.» şek
linde iddiada bulundu. Halbuki, 132 nci madde-
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nin ihtiva ettiği hüküm başkadır. 132 nci mad
dede sarahaten denir ki; bir dâva mahkemeye 
intikal ettikten sonra, o dava hakkında mah
kemenin yetkisiyle ilgili mevzuatta beyanat ve
rilemez veyahut soru sorulamaz. Daha hâdise
de hiçbir zaman asliye mahkemesine intikal 
eden, mahkemenin yetkisiyle ilgili bir husus ol
madığı halde, meseleyi bu şekilde yanlış tef
sir eden Saym Demirerin mensubolduğu par
tinin ekseriyet oylariyle kanunun o şekilde an
laşıldığı beyan edildi ve kendisi hakkında bir 
soruşturma açılmasına lüzum olmadığına karar 
verildi. Bu tatbikat, kanaatimize göre yanlış 
olmuştur. 

Yine bu mevzuda ikinci bir misal vermek is
terim; Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı 
iSaym İnönü, bundan birikaç gün evvel Mecliste, 
siyasi suçlar hakkında idam cezasının kaldırıl
ması lâzımgeldiği mevzuunda bir beyanat ver
di. Bu beyandan sonra büyük reaksiyonlar gör
dük ve ilk itiraz, efendim İnönü'nün bu beyanı 
Anayasanın 132 nci maddesine muhaliftir, şek
linde oldu. 

Muhterem arkadaşlar; Anayasanın 132 nci 
.maddesinin sarih hükmü ortada, sarahaten der 
ki; «Yasama Meclislerinde yargı yetkisinin kulla-
lanılmasıyle ilgili soru sorulmaz». Halbuki, İnö
nü'nün söylediği bu sözün, görülmekte olan dâva
larla ve o dâvalara bakan mahkemelerin yetki
siyle alâkası yok. İnönü'nün beyanının mücer
ret nedeni, bugünkü hukukî telâkkilere, sosyal 
telâkkilere göre artık siyasi suçlar için idam 
cezasının verilmesi modası geçmiştir; binaen
aleyh, mevzuatımıza yeni bir kanun getirmek 
suretiyle mevzuatımız da tekâmül eseri olarak 
bir değişiklik yapılması için bir kanunun ge
tirilmesi zamanının geldiğini ifadedir. Halbu
ki, Sayın İnönü'nün bu sözü görülmekte bulu
nan dâvalardaki mahkemenin yetkisine dokun-
nıuyormuş gibi telâkki edilerek Anayasaya 
muhalefetten bahsedildi. Bu şekildeki görüş ha
kikaten hatabdır. Çünkü, bu dâvalar halen 
mer'i bulunan kanunlara göre yetkili mahkeme
ler tarafından görülmektedir ve bu mahkeme
ler mevcut bulunan kanunlara göre kanarlarını 
vermekle mükelleftirler, buna mecburdurlar ve 
bunun aksini kimse iddia edemez. 

Nazari olarak idam cezasının kaldırılması, 
umumi, herkese şamil, bir kimseyi ve bir dâ

vayı hedef almadan yapılan bir tekliftir. Hal
buki, muayyen bir mahkemeye, muayyen bir 
dâva hakkında soru sorulamaz, beyanat verile
mez. Sayın İnönü'nün bu sözü de muayyen bir 
dâvaya, muayyen bir suça mahsus bir beyan 
değil, nazari ve görülen dâvaların haricinde bir 
beyandır. 

Bâzı kimseler de, bu beyanın zamansız ol
duğunu, bu kanunlar ancak Meclise geldiği za
man yapılabileceğini ifade ettiler. Bence bu gö
rüş de yanlıştır. Çünkü, mahkemelerde verilen 
kararların, idam cezalarının Meclise gelip, Mec
lisin tasdikinden sonra infaz edilmesi başka 
şey, mevzuatta bir değişiklik yapmak başka 
şeydir. Mecliste infazın tasdik edilmesi, o ka
rarın infaz edilmesi için muhakemenin, mev-
cudolan hukukumuzun bir safhasıdır. Oradan 
geçmeden idam cezası infas olunamaz,-her dâ
vada bu lâzımdır. Binaenaleyh, karar doğru ol
duğu halde icâbında Meclis, suçlunun şahsına 
şefaat hissiyle veyahut sosyal telâkkilerle bir 
cezayı infaz ettirmeyeibilir, değiştirebilir. 

OSMAN NURİ CANPOLAT (Konya) — 
O zaman idam konusunda bir kanun teklifi ge
tirin. 

C. H. P. GRUPU ADINA SALİH TÜRK
MEN (Devamla) — Sayın arkadaşım; bu, Ana
yasaya hürmet Anayasaya bağlılıktır. Anaya
sanın üstünlüğü mevzübâhsolduğuna göre, Ana
yasaya muhalefetin ne şekilde olduğunu ve ol
madığını söylemek vazifemizdir. Şimdi, muh
terem arkadaşım, itiraz ediyor, «Bu dâva gel
diği zaman söyleyin.» diyor. O kararın gelmesi 
başka meseledir. Hattâ, Sayın Demirel'inde bu 
mevzuda bir beyanatı oldu.. 

OSMAN NURİ CANPOLAT (Konya) — 
Beyefendi, kanun teklifi getirin diyorum. 

C. H. P. GRUPU ADINA SALİH TÜRK
MEN (Devamla) — Efendim kanun teklifi, 
Anayasa üstünlüğü.. 

BAŞKAN — Sayın Salih Türkmen, hiç ce
vap vermeyin, istirham ederim, zatıâliniz de 
yerinizden hatibe mühadale etmeyin. Buyuru
nuz efendim. 

C. H. P. GRUPU ADINA SALİH TÜRK
MEN (Devamla) — Siyasi suçların ne olduğu, 
siyasi suçu kim işler, siyasi mesnedi olmıyan 
kimseler siyasi suç işler mi şeklinde sualler sor
mak suretiyle âdeta siyasi suçlar dolayısiyle 
bir idam cezası verilemiyeceği şeklinde bir ka-
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nun getirilmesinin mümkün olmadığını beyan 
etmek, hukukla alâkası olmıyan bir mütalâa
dır. Bir hâdisenin siyasi suç olup olmadığı
nın, suçlu olan adamın bu suçtan mesul olup 
olmadığının tesbiti kanun veya mahkemenin 
yapacağı iştir; fakat umumi nazarda siyasi 
suçlardan dolayı idam cezası verilmemesi me
selesi tamamen ayn bir meseledir. Binaenaleyh, 
bu meseleleri birbirine karıştırmak, böyle hak
sız münakaşalara sebebiyet vermektedir. 

ÖMER UOUZAL (Eskişehir) — Karıştıran 
sizsiniz. 

C. H. P. GRUPU ADINA SALİH TÜRK
MEN (Devamla) — Karıştıran, bu işleri bil
meden çizmeden yukarı çıkarak, hulmktan an
lamadığı halde hukukta başkalarına akıl ver
meye kalkışanlardır. 

BAŞKAN — Sayın Ucuzal, rica ediyorum. 
C. H. P. GRUPU ADINA SALİH TÜRK

MEN (Devamla) — Anayasa Mahkemesinin 
bekçilik vazifesini gören bu hizmetleri muva
cehesinde, kendisinden beklediğimiz hizmetlere 
karşı Parlâmento olarak tabiî bizimde onlara 
karşı bâzı vazifelerimiz olduğunu hatırlatmak 
isterim. 9 seneden beri bir apartman dairesinde 
büyük kiralarla oturan bu müesseseye lâyık bir 
binanın yapılması arzu edilirdi. Bu suretle şe
refine uygun çalışma salonlarına, kitaplığa ka
vuşur ve hem de bu verilen kiralarla bir bina 
yapılmış olurdu. Bu her zaman söylenir, ama 
buna kimse sahip çıkmaz. Adalat Bakanlığının 
bütçesi münasebetiyle Ankara'nın bir adalet 
sarayına ihtiyacı olduğu söylenir, her sene tek
rar edilir; fakat kimse buna sahip çıkmaz. 

BAŞKAN — Sayın Türkmen, iki dakikanız 
var efendim. 

C. H. P. GRUPU ADINA SALİH TÜRK
MEN (Devamla) — Anayasa Mahkemesinin 
rejimin devamı için gördüğü hizmetlerin öne
mine göre daha kıymetli elemanlarla teçhizi 
düşünülebilir ve ben çok arzu ederdim ki, bu
gün Anayasa Mahkemesinde bulunan Yargı-
taydan ve Danıştaydan gelen kıymetli hukuk 
tatbikatçıların yanında profesörlerden de ida
ri, iktisadi, malî sahalarda ihtisas yapmış kim
seler gelsin ve Anayasa Mahkemesi bu şekilde 
teçhiz edilsin. Maalesef, meclislerden seçilen 
üyelerin seçim sisteminin arz ettiği güçlükler 

] dolâyısiyle, profesörler buna pek talip çıkma
maktadır ve maalesef bu imkândan mahrum 
edilmiş bulunmaktayız. 

Müddetimin bitmek üzere olduğunu Sayın 
Başkan ihtar ettiler. Sözlerime, Anayasa Mah
kemesi hakkında çıkarılan bir şayiayı onların 
ıttılaına arz etmekle nihayet vereceğim. O da 
şudur : 

Anayasa Mahkemesi aldığı kararla Türki
ye İşçi Partisi ve Millî Nizam Partisini kapat
tığı halde, TİP in daha evvel açtığı bir dâvayı 
usun zaman geçtiği halde bir türlü karara bağ
lamamıştır. Halbuki, dâvayı rüyet eden rapor
törün dâvayı müspet karşıladığını ve bunun 
da Cumhuriyet Gazetesi tarafından neşredildi-
ğini ve hattâ resmî makamlar tarafından gaze
teye bu malûmatı nereden edindiniz diye sorul-

j duğu ve gazetenin de bunu, dâvayı tetkik eden 
raportörden aldığını şayia halinde işitmiş bu
lunmaktayız. 

Anayasanın 132 nci maddesine bağlı kala
rak, yani Anayasa Mahkemesine intikal eden 
dâvada mahkemenin görevi ile ilgili her hangi 
bir soru sormak ve görüşme talebetmek mev
zuunda bir maksadım yoktur. Yalnız, Anaya
samızın ve rejimimizin en şerefli murakefbe or
ganı olan bu Anayasa müessesesine hiçbir ve
sileyle en ufak bir gölge düşürülmesine gönlüm 
razı olmadığı için, bu söylentiyi yüksek mahke
menin ıttılaına arz etmekle iktifa ediyorum. 

Bu suretle Anayasa Mahkemesinin 1972 yılı 
Bütçesi münasebetiyle sözlerimi bitirmiş bulunu
yorum. Bütçenin bu mahkemenin kıymetli hâ
kim ve yardımcılarına ve Türk Milletine hayırlı 
olmasını temenni eder, hepinizi grupum ve ken
di namıma hürmetle selâmlarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın Nuri Demirel, Adalet Partisi Grupu 

adına. Buyurunuz efendim. 
A. P. GRUPU ADINA NURİ DEMİREL 

(Balıkesir) — Sayın Başkan, Cumhuriyet Sena
tosunun değerli üyeleri; 

1972 malî yılı Anayasa Mahkemesi Bütçesi
nin Yüce Senatoda müzakeresi dolâyısiyle Ada
let Partisi Cumhuriyet Senatosu Grupunun gö
rüş ve temennilerini belirtmek üzere huzuru
nuzda bulunuyorum. 

Anayasa Mahkemesi 1961 Anayasasının vü-
I cüda getirdiği, Anayasa kuruluşlarından birisi-
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dir. Asıl görevi, kanunların ve Türkiye Büyük 
Millet Meclisi İçtüzüklerinin Anayasaya uy
gunluğunu denetlemektir. 

Yurdumuzun bir Anayasa Mahkemesine sa-
hiibolması, bir mazhariyettir. Çünkü, memleke
timizde uzun yıllar Anayasaya aykırı kanun
ların bulunduğu iddia edilmiş; bunun neticesin
de kısır çekişmeler ve siyasi çatışmalar vukua 
gelmiştir. Gerçi 1924 Anayasamızda kanunların 
Anayasaya aykırı olamıyacağına dair hüküm 
mevcut idi; fakat bu hükmün müeyyidesi yok
tu. Meclisten çıkan bir kanunun Anayasa uy
gun olup olmadığını inceliyecek ve eğer aykırı 
ise, bu kanunu iptal edecek bir organ mevcut 
değildi. 

Dünya milletlerinde kanunların Anayasaya 
uygun olup olmadığını inceliyen mahkemeler ya 
doğrudan doğruya bağımsız mahkemeler halin
dedir, yahut da bu görev Yargıtay gibi bir yük
sek mahkemenin Genel Kuruluna verilmiştir. 
Kanunların Anayasaya aykırılığını inceliyen 
bağımsız mahkemeler halindeki ilk kuruluş 
Amerika'da görülmüştür. Amerika "daki bu yük
sek mahkeme federal kanunların veyahut Ana
yasaların Federal Anayasaya uygun olup olma
dıklarını incelemek yetkisine haizdir. Her eya
lette mevcudolan eyalet yüksek mahkemeleri de 
eyalet kanunlarının eyalet Anayasasına uygun 
olup olmadığını inceler. Avrupa devletlerinin 
Anayasa Mahkemelerine kavuşması Birinci Ci-
yan Harbinden sonradır. 

Bizim Anayasa Mahkememiz geniş ölçüde 
İtalyan Anayasasından faydalanmak suretiyle 
kurulmuştur. Anayasa Mahkememiz aslî göre
vinden ayrı olarak Anayasada belirtilen bâzı 
görevlere de sahip bulunmaktadır. 1961 Anaya
sasında değişiklik yapan 20 . 9 . 1971 tarih ve 
1488 sayılı Kanunla Anayasa Mahkemesinde de 
mühim değişiklikler yapılmıştır. 

Bu mühim değişikliklerden birisi; Anayasa 
Mahkemesi Başkanı seçiminde üçte iki çoğun
luk yerine salt çoğunluğun kabulüdür. 

ikinci bir değişiklik: Yasama Meclisleri ta
rafından Anayasa Mahkemesine seçilecek üye 
için üçte iki çoğunluk yerine salt çoğunluk esa
sının kabulüdür. 

Üçüncü bir değişiklik; Anayasa değişiklik
lerinde Anayasa Mahkemesinin değişikliğin 
esasını değil, Anayasada gösterilen şekil şartla
rına uyulup uyulmadığını denetlemektir. 
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Dördüncü mühim değişiklik; Türkiye Büyük 
Millet Meclisimde temsilcisi bulunan siyasi par
tilere tanınan iptal dâvası açmak yetkisinin 
kaldırılmasıdır. 

Beşinci mühim değişiklik; kararlar, gerek
çesi yazılmadan açıklanamaz hükmünün 152 nci 
maddeye ilavesidir. 

Altıncı mühim değişildik; Anayasa Mahke
mesince Anayasaya aykırı olduğundan iptaline 
karar verilen kanun veya içtüzük veya bunla
rın iptal edilen hükümlerinin gerekçeli kararı
nın Resmî Gazetede yayınlandığı tarihte yürür
lükten kalkmasıdır. 

Yatırım harcamaları bulunmıyan Anayasa 
Mahkemesi 1972 yılı bütçesinin aziz milletimize 
ve başta Sayın Başkanları olmak üzere Anayasa 
Mahkemesi camiasına yararlı olmasını diler; ge
rek şahsım, gerekse Adalet Partisi Grupu adma 
Yüce Senatoyu saygiyle selâmlarım. (A. P. sı
ralarından alkışlar.) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim efendini. 
Anayasa Mahkemesi bütçesi üzerinde konuş

mak istiyen arkadaşımız var mı efendim? 
HALİL ÖZMEN (Kırşehir) — Söz istiyo

rum Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Zatıâlinizi okudum, tekrar mı 

istiyorsunuz? 
HALİL ÖZMEN (Kırşehir) — Evet Sayın 

Başkan. 
BAŞKAN — Buyurunuz Sayın Özmen, Millî 

Güven Partisi Grupu adma buyurunuz. 
M. G. P. GRUPU ADINA HALİL ÖZMEN 

(Kırşehir) — Sayın Başkan, sayın senatörler; 
Anayasa Mahkemesinin 1972 yılı bütçesi üze

rindeki Millî Güven Partisi Grupunun görüşle
rini arz etmek üzere yüksek huzurunuza gelmiş 
bulunuyorum. 

Yüksek malûmlarınız olduğu gibi, Anayasa 
Mahkemesi, kanunların ve Türkiye Büyük Mil
let Meclisi içtüzüklerinin Anayasaya, Anayasa 
değişikliklerinin de Anayasa da gösterilen şekil 
şartlarına uygunluğunu denetler. 

Cumhurbaşkanı, Bakanlar Kurulu üyelerini, 
Yargıtay, Danıştay, Askerî Yargıtay, Yüksek 
Hâkimler Kurulu ve Sayıştay Başkan ve üyele
rini, Cumhuriyet Baş Savcısını, Başkanunsözcü-
sünü, Askerî Yargıtay Başsavcısını, kendi üye
lerini görevleriyle ilgili suçlardan dolayı Yüce 
Divan sıfatiyle yargılar ve Anayasa ile verilen 
diğer görevleri yerine getirir. 

m — 
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Anayasa Mahkemesi yüce bir mahkemedir. 
Yüce Divan sıfatiyle gördüğü dâvalar da büyük 
önem taşır. Bu Yüce Mahkeme 44 sayılı Kanun
la kurulmuş, kendi İçtüzüğünü yapmış 28.8.1962 
tarihinde şerefli olan yüce görevine başlamış
tır. 

Bir Anayasa Mahkemesine kavuşmak, de
mokrasimiz için değerli bir teminattır. 

Anayasa Mahkemesi kurulduğu günden 
1 . 12 . 1971 tarihine kadar çok önemli dâvalara 
bakmıştır. 1962 yılından itibaren 1 . 12 . 1971 
tarihine kadar verilen kararlara ait aşağıdaki 
listeyi tetkik buyurmanız, Yüce Mahkemenin iş 
hacmi hakkında Yüce Senatoya bir fikir vere
cektir. 

Liste aynen şöyledir : 1962 yılında 141 dos
ya gelmiş, 124 dosya çıkmış ve 17 do:?ya kal
mış. 

Sonuç olarak 1982 den 1971 yılma kadar 957 
dosya gelmiş. 957 dosyadan 944 dosya çıkarıl
mış ve 13 dosya halen Anayasa Mahkememizin 
elinde kalmıştır. 

Arkadaşlar; bu erişilmesi mümkün olmıyan 
bir çalışmanın neticesidir. Onun için Anayasa 
Mahkememiz kendisine gelen dâvaları zamanın
da, dakikasında ögrmüş ve bugünkü seviyesine 
erişmiştir. 

Bu listenin incelenmesinden anlaşılacağı 
üzere Anayasa Mahkemesi kuruluşundan 
1 . 12 . 1 971 tarihine kadar kendisine gelen 
957 dâvadan, 944 tanesini karara bağlamış; an
cak 13 dosyayı devretmiştir. Bu durum cidden 
kıvanç duyulacak bir husustur. Anayasamızın 
57 nci maddesine dayanılarak çıkarılan 648 
sayılı Siyasi Partiler Kanunu hükümlerine gö
re, siyasi Partilerin malî yönden denetimleri ya
pılmakta, sicilleri tutulmakta ve gayet iyi neti
celer alınmaktadır. 

Bu denetimi basitleştirici, kolaylaştırıcı ve 
Anayasa Mahkemesini bu görevini yapabilecek 
şekilde teçhiz eden bir kanun değişikliğine ih
tiyaç vardır. 

Sayın senatörler; Anayasanın yasama orga
nınca ihlâli ihtimalini düşünen devletler, bir 
hukuk teminatı olarak Anayasa Mahkemesini 
kurmuşlardır. Anayasa Mahkememiz, geçen 
10 yıl zarfında aldığı birçok kararı ile bu koru
yucu görevini yerine getirmiş, ancak bâzı ka
rarlarının gerekçesiz olarak açıklanması, gerek
çenin çok gecikmesi ve gerekçe bilinmeden ka-
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rarlarm yürürlüğe girmesi olumsuz bâzı tartış
malara yol açmıştır. Son Anayasa değişikliği 
sırasında, Anayasa Mahkemesi ile ilgili hüküm
lere bu yönden açiklık kazandırılması, tatbi
katta zaman zaman görülmüş bulunan mahzur
ları giderecektir. 

Sayın senatörler, bir konuya daha temas et
mek istiyorum. Bu konu çok önemli bir konudur. 
Memleketimizin birçok Devlet Teşkilâtında, 
müesseselerinde bugün görülen bir hakikattir. 

Halen kirada oturan yüce mahkemeyi ye
terli bir binaya kavuşturmak, Devlete büyük 
tasarruf sağlıyacaktır. Mevcut binada bulunan 
kitaplık, okuma salonu, arşiv ihtiyaca yetecek 
kadar iyi değildir. Binanın 1 yıllık kirası 
329 550 liradır. 9 yıldan beri bu kira devam et
mektedir. 9 yıl içinde bu binaya 3 milyon lira 
kira ödendiğini söylersem, bunun ne kadar acı 
bir gerçek olduğunu hepiniz takdir edeceksi
niz. 

Bugünlerde anladığımıza, gördüğümüze in
celemelerimize göre, binanın mal nasipleri ile 
yapılan özel mukavele gereğince bu miktara 
% 20 oranında bir ilâve kira vermemiz gerek
mektedir. Yani, 1972 malî yılı Bütçesine 395 460 
liralık bir ödenek konmuştur. Yüce Mahkememi
zi binaya kavuşturmak tasarruf sağlıyacaktır. 

Muhterem arkadaşlarım; bir yıllık bu parayı 
düşünürseniz, 10 yıllık toplamı milyonları ge
çen bu parayı gözlerinizin önüne serdiğim za
man, bu binanın ne kadar mühim bina olduğu
nu anlamak güç değildir. Anayasa Mahkeme
mizi en kısa günde kendi imkânlariyle, kendi 
şerefiyle, kendi haysiyetiyle bağdaşacak güzel 
bir binaya, çalışma imkânı bulacak gazel bir bi
naya kavuşturulmasını temenni ediyoruz. Hükü
metten ve ilgili makamlardan bekliyoruz. 

Anayasa Mahkememizin 1972 malî yılı Büt
çesinin kendi mensuplarına ve bizim için en bü
yük teminat olan Anayasa Mahkememize ve 
şerefli milletimize hayırlı ve uğurlu olmasını 
temenni eder, hepinizi en derin saygılarımla 
selâmlarım. (M. G-. P. Grupu sıralarından alkış
lar) 

BAŞKAN — Başka söz istiyen sayın üye?.,. 
Yok. Sayın Bakan konuşacak mısınız efenidim? 

ADALET BAKANI SUAT BİLGE — Mü
saade ederseniz konuşacağım. 

BAŞKAN — Sayın Adalet Bakanı Suat Bil
ge, buyurunuz. 
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ADALET BAKANI SUAT BİLGE — Sa-
joıı Başkan, Cumhuriyet Senatosunun sayın 
üyeleri; 

Anayasa Mahkemesi Bütçesi dolayısiyle 
patfti grupları a'dına konuşan Sayın Türkmen, 
Sayın Demirel ve Sayın Özmen'in temas ettik
leri bâzı noktalara kısaca cevap arz etmek isti
yorum. 

ıSayın Türkmen'in, Anayasa Mahkemesinin 
önemi ve faydaları hakkındaki sözlerine teşek
kür ederim. Sayın Türkmen, Anayasa Mah
kemesi Bütçesi dolayısiyle Anayasada öngörü
len reformların zamanında veya hiç yapılma
masının Anayasaya muhalefetin bir şekli oldu
ğunu söylediler. Kendilerini müsterih kılmak 
için Hükümetin, Anayasa değişikliğinin getir
diği ve Anayasanın daha evvel öngördüğü bü
tün reformları süratle hazırlamak için elinden 
gelen gayreti esirgemediğini arz etmek İstiyo
rum. Maddi imkânlar elverdiği kadar kanunları 
hazırlıyoruz. Tabiî ilk önce 6 ay içerisinde çık
ması gereken kanunları hazırlıyoruz. Bunların 
bir kısmı Meclise ısevk edilmiştir. Hukuk Usu
lü, Yüksek Hâkimler Kurulu, Yüksek Savcılar 
Kurulu ile ilgili ve Anayasa Mahkemesinin ip
tal kararına da konu olan tasan, halen Millet 
Meclisinin Adalet Komisyonunda şu anlarda 
görüşülmektedir. Bundan sonraki haftalarda 
da Anayasa değişikliğinin öngördüğü bütün ta
sarıları maddi imkânların nisbeti içerisinde ge
tireceğiz. Çünkü, bazan tasarıyı gönderiyoruz 
basılamıyor; bu maddi imkânları da düşünmek 
lâzım. Onun dışında birtakım uzun vadeli ka
nunlar da var; tabiî, daha ziyade malî külfeti 
gerektirmiyen, adlî reform ile ilgili kanunları 
arz ediyorum, daha uzun vadeli kanunları da 
bir plânlama içerisinde yine yüksek huzurları
nıza getireceğiz. 

'Sayın Türkmen, Anayasanın 132 ncl madde
sinin yorumlaması ile ilgili bâzı görüşler de öne 
sürdüler. Müsaade ederseniz bendeniz bu görüş
lerin tartışmaya yol açmasına vesile olmıyayım. 
Sayın İnönü'nün 'sıkıyönetimin uzatılması dola
yısiyle yaptığı konuşmaya, Hükümet Başkanı 
Başbakan Nihat Erim cevap verdiler. Bu ce
vaplarında Hükümetin görüşü belirtildi. Bu 
Hükümet görüşünde o günden beri bir değişik
lik olmadı. Tekrar ediyorum, bu konunun tar
tışılmasında fayda görmüyorum. Sayın Türk
men'in de bana iltihak etmesini rica ediyorum. 

Sayın Özmen, Anayasa Mahkemesinin gay
retlerini, ellerindeki işleri süratle bitirmelerini 
övdüler, ben de bu övmelerinden dolayı teşek
kür ederim. 

Sayın Özmen'in dokunduğu bir nokta da si
yasi partilerin malî bakımdan denetlenmesi idi. 
Siyasi partilerin malî bakımdan denetlenmesi, 
Siyasi Partiler Kanunu ile ilgili bir konudur. 
Siyasi partilerle ilgili kanun tasarısını hazırla
maktayız. Bunun bir kısmını; ihtiyaçlarının 
gerektirdiği acele olan kısımlarını tahmin ©di
yorum bir hafta sonra, Bakanlar Kurulunda gö
rüşülmesini mütaakıp Büyük Millet Meclisine 
arz etme imkânına kavuşacağız. 

Sayın Özmen ve Sayın Türkmen, Anayasa 
Mahkemesinin henüz kiralık bir binada otur
duklarını, mümkün olduğu kadar 'kısa bir za
manda Anayasa Mahkemesinin kendisine has, 
kendi itibarına lâyık bir binada çalışmalarının 
temin edilmesini öne sürdüler. Şimdiye kadar 
bu dâvaya sahip çıkılmadığını söylediler. Uğra
şıyoruz; hakikaten bizim gönlümüzün katlan
dığı bir durum da değildir. Daha rahat, daha 
geniş imkânlı bir binada Anayasa Mahkemesi
nin çalışmasını arzu ediyoruz. Bunun için bili
yorsunuz binayı hemen yapmak mümkün de
ğil, ileriki plânlamada nazara alınması için te
şebbüse geçtik. Mümkün olan süratle Anayasa 
Mahkememizi daha rahat bir çalışmaya kavuş
turacağımızı ümidediyoruz. 

Savcılarımı sunarım, (Alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Suat 

Bilge. 
Başka söz istiyen sayın üye?.. Yok. 
Bu suretle konuşmalar bitmiştir. Bölümlere 

geçilmesini oylarınıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Bölümlere geçilmesi kabul 
edilmiştir. 

Ç) Anayasa Mahkemesi Bütçesi: 

(A/l) Cari harcamalar 

Bölüm Lira 

12.000 Personel giderleri 4 109 507 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

13.000 Yönetim giderleri 696 051 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
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Bölüm Lira 

14.000 Hikmet giderleri 41 002 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

16.000 Çeşitli giderler 5 001 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

(A/3) Sermaye teşkili ve transfer harcamaları 
35.000 Sosyal transferler 18 000 

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

36.000 Borç ödemeleri 7 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Bu suretle Anayasa Mahkemesi Bütçesi üze
rindeki müzakereler sona ermiştir. Milletimiz ve 
Yüce Mahkemenin seçkin mensupları için ha
yırlı ve uğurlu olmasını diliyorum efendim. 

D) Başbakanlık Bütçesi : 
BAŞKAN — Başbakanlık bütçesinin müza

keresine geçiyoruz. Sayın Devlet bakanları : 
Doğan Kitaplı ve îlyas Karaöz buradalar. Ko
misyon yerinde. 

Başbakanlık bütçesi üzerinde grupları adına 
söz alan arkadaşları arz ediyorum : C. H. P. 
Grupu adına Sayın Mehmet Hazer, Millî Güven 
Partisi Grupu adına Sayın Enver Bahadırlı, 
Adalet Partisi Grupu adına Sayın Şeref Kaya
lar. 

'Grup adına konuşmalar bittikten sonra şa
hısları adına söz alan arkadaşları da arz ede
ceğim efendim. 

Cumhuriyet Halk Partisi Grupu adına Sayın 
Mehmet Hazer, buyurun efendim. 

C. H. P. GRUPU ADINA MEHMET HAZER 
(Kars) — Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; 

Bütçenin genel yapısı, ekonomimizin içinde 
bulunduğu şartlar bütçenin tümü üzerinde gru-
pumuz adına yapılan konuşmada genel hatları 
ile ele alındığı için Başbakanlık ve ona bağlı 
kuruluşların bütçe rakamları üzerinde durmı-
yacağız. 

Geçen yıllarda olduğu gibi, Hükümetin ge
nel politikasını, Anayasanın 105 nci maddesin
deki esaslar çerçevesinde incelemek ve eleştir
mekle yetineceğiz. 

1972 bütçesi de son yılların bütçeleri gibi 
büyük açıklar göstermekte ve henüz kanunları 
bile çıkmamış yeni vergilere dayanmaktadır. 

I Bu niteliği ile de kamuoyunda, basında ve Büt
çe ve Plân Komisyonunda türlü eleştirilere ve 
şikâyetlere konu olmuştur. Pahalı, israfçı Dev
let yönetimi bu bütçede de sürdürülmektedir. 
Ekonomik hayatı her yönüyle etkiliyen enflâs-
yonist baskı, pahalılık, masraf daireleri ara
sında koordinasyon yetersizliği bu bütçede de 
kendini hissettirmektedir. Kamuoyunda beliren 
şikâyetlere, basın ve malî çevrelerde süregelen 
eleştirilere rağmen, bu bütçede de yeterli tasar
ruf tedbirlerine yer verilmemiştir. 

Görünen odur ki, bu bütçe de kendisinden 
önceki bütçeler gibi Meclislerden geldiği gibi 
geçecektir. Nitekim Plân ve Bütçe Komisyonun
dan da böyle geçmiştir. Komisyonca öngörülen 
% 10 oranındaki tasarruf tedbiri zaten idare
nin takdiri içinde olan ödemelerle ilgilidir. Bu 
itibarla, bunu bir tasarruf veya değişiklik say
mak doğru olmaz. Parlâmentonun bütçede 'esas
lı bir değişiklik yapamaması yetki yetersizli
ğinden değil, bütçenin hasırlanma usul ve tek
niğinin karışık ve dolaşık olmasındandır. Bu 
konuda köklü bir düzeltmenin usun zamana ih
tiyaç göstereceği de ortadadır. Esasen Yasama 
Meclislerinde bütçeyi bölüm ve maddeleriyle 
ele alıp değiştirmek mümkün olsa da, böyle 
bir bütçeyi idari bünyede gerçek yerine oturt
mak kolay değildir. Bununla berabor bütçenin, 
Karma Komisyonda müzakeresi yine de bâzı 
eksiklikleri tamamlamış ve fazlalıkları kısmen 
de olsa gidermiştir. 

Bilindiği gibi, yasal denetim, demokrasinin 
vazgeçilmez şartlarından biridir. Denilebilir 
ki, tarihte parlâmento genellikle Devlst mas
raflarını millet adına denetlemek için kurul
muştur. 

Değerli arkadaşlarım, Birinci ve İkinci Erim 
Hükümeti güç şartlar içinde kurulmuştur. Bu 
hükümetlerin devamı da birtakım güçlüklerle 
karşılaşmıştır. Bu sadece Hükümetin bünye
sinden, kompozisyonundan da ileri gelmiyor. 
içinde bulunduğumuz sosyal ve siyasal ortam 
da güçlüklerle doludur. Bugün 12 Mart önce
sinin anarşi havası dağılmıştır; fakat tehlike 
ihtimalleri tümü ile ortadan kalkmıştır dene
mez. Güçlükler bir de bundan gelmektedir. Bâ
zı siyasi partiler veya bu partiler içindeki ka
nat ve hizipler de istikrar istiyen siyasi haya
tın bu gereklerine aykırı tutum ve davranışla-

| rmı sürdürmekten vazgeçmemişlerdir. 
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Dün anarşi tahriki yapanlar, Parlâmento dı
şı muhalefet hazırlayanlar, tecavüzleri mazur gö
renler ya da din kisvesi altında devrim ve Ata
türk düşmanlığı sürdürenler, şimdi demokrasi 
savunuculuğu, seçim ve genel oy koruyuculuğu 
rolünde birleşmişlerdir. Bunların yapıları ve 
inançları ayrı da olsa birleştikleri hedef aynı
dır. Bu hedef, Hükümeti sarsmak, maksatlarına 
uygun karışık bir ortam yaratmaktır. Bunlarla 
her hangi bir ilişkileri olmıyan bâzı politikacılar 
da âdet yerini bulsun diye Hükümete gözü ka
palı muhalefet ilân edip, polemik antremanı yap
maktadırlar. 

Devlet kadroları da yıllardan beri süregelen 
bâzı alışkanlıklardan henüz kurtulmuş değildir. 
Buna bir de Hükümet içindeki koordinasyon ye
tersizliğini ve kompozisyon aksaklığını da ekle
mek gerekir. Hükümet Başkanı bütün bu deği
şik ve çelişik ortam içinde denge kurmaya ve de
mokratik diyalogu saklı tutmaya mecbur kalmış
tır. Bu, güç bir istir. Bugünkü Hükümetin Baş
kanı ne çoğunluğu elinde tutan bir siyasi parti
nin başı, ne de aralarında anlaşmalar yapmış 
partilere dayalı bir koalisyon başkanıdır. Bu hal, 
bir bakıma Hükümetin başarı şansını azaltmak
ta, bir bakıma da Hükümete olumlu bir güc ka
zandırmaktadır. Yıllarca tarafsız yönetim özle
mi çekenlerin sempatisi, bu olumlu gücü teşkil 
etmekte, alışageldikleri polemiklerden bir türlü 
sıyrılamıyanlar da Hükümetin bu halini anarşik 
tahriklere daha müsait görmektedirler. Bu ger
çek gereği gibi değerlendirilerek, bugünkü nis
pî sükûnun anarşiye dönüşmemesi için de gerek
li tedbirler şimdiden alınmalıdır. 

Görünen odur ki, artık uzun süre sıkıyöneti
mi devam ettirmek olanağı kalmamıştır. Sıkıyö
netim kalkar kalkmaz Devlet otoritesinin sarsın
tıya uğramaması için kanuni ve idari tedbirler 
yanında sosyal ve ekonomik tedbirlerin de alın
ması unutulmamalıdır. Bu cümleden olarak po
lisi kendi görevinde tali unsur haline getiren uy
gulamalara son verilmeli, Devlet zabıtası yeni 
ihtiyaçlara göre eğitilip geliştirilmelidir. Askere 
gördürülen kolluk hizmetlerinin pederpey polise 
devri programlanmalı, genel devriye hizmetleri 
sıklaştırılmalıdır. 

Ordu - Hükümet ilişkileri bugünkü mâkul tu
tumu içinde Anayasal düzenle bütünleşmiştir. 
Bu, sivil normal yönetime dönüş için uygun bir 
vasattır. Bâzı çevreler ve bir kısım politikacılar 
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milletin arasını açmak için açık kapalı propa
gandalardan vazgeçmemişlerdir. Türk Ordusu
nu, Yunan cuntasına benzetenler, Hükümeti fa
şistlikle suçlayanlar da olmuştur. Bu iddia ve 
propagandalar Ordu ve Hükümetin demokratik 
davramşîariyle boşa çıkmıştır. 

Yurt dışında da bu propagandaların yürütül
düğü anlaşılmaktadır. Bunlar Ordu müdahalesi
ni, sıkıyönetim makamlarının, özellikle sıkıyöne
tim mahkemelerinin kararlarını kasıtlı yorumla
ra tabi tutmaktadırlar; Fakat dost ve düşman 
açıkça görmüştür ki, bu makam ve mahkemeler 
hukuk içinde ve meşru yolda yürümektedirler. 
Avrupa Konseyi ve NATO gibi kuruluşlar da 
kendi araştırmalariyle bu sonuca varmışlardır. 
Bu sonuçta Başbakan Sayın Nihat Erim'in kişi
liğinin de rolü olduğunu teslim etmek hakşinas
lık olur. Bununla beraber bâzı uygulamalarda 
hatalar olmuştur. Aylarca mahkeme huzuruna 
çıkarılmayan tutuklular, toplu yakalama ve sa
lıvermeler bu meyanda sayılabilir. 

Partiler üstü, bağımsız Hükümetin bunlar
dan başka eleştirilecek ve verilecek eylem ve iş
lemleri de vardır. Büyük bir vatandaş kütle
sini yakından ilgilendiren kömüre "bir kalemde 
% 300 zam yapılması ve dağıtmadaki aksaklık
lar, bâzı bakanlıkların rasgele kurulup kaldırıl
ması, bakanlıklar arasında tam bir koordinasyon 
sağlanamaması, Hükümetin reformist niteliğine 
uynııyan kanunlar, karşısında açık vaziyet alın
maması bunlar arasındadır. Noter Kanunu, 
Üniversite Personeline % 100 Avans verilmesi 
hakkındaki Kanun, reformcu bir Hükümetten 
destek görmemeli idi. Noterliğin devletleştiril
mesi, Üniversite Personel Kanununun full - time 
esaslarına uygun bölgelerarası dengeyi sağlıya-
cak bir rotasyonu öngören prensiplere bağlan
ması gerekirdi. 

Eski Hükümetler döneminde görülen aksak
lıklar da sürüp gitmektedir. Hayat pahalılığı 
ile de yeterince mücadele edilmemiştir. Hâlâ, 
Devlet harcamalarını düzenliyen eskimiş Muha-
sebei Umumiye Kanunu kaldırılmamış, Devlet 
ihaleleri mütaahhit hilelerinden, inşaat hatala
rından, kontrol sorumsuzluklarındıan kurtarıla
mamıştır. Bu yüzden de Devlet yatırımlarında 
büyük ölçüde israf ve yolsuzluklar, göz göre gö
re sürüp gitmektedir. 1972 yatırımlarını da bu 

I belâlar beklemektedir. 
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Arkadaşlar; besin ve beslenme sorunlarının 
yeni bir kararla Tarım Bakanlığına bağlı bir 
kuruluş eliyle yürütülmek istendiği öğrenilmiş
tir. Bu tedbirin yeterli olmadığını İsrarla belirt
meye mecburuz. Çünkü, yiyecek ve içecek 
maddelerinin üretimi, tüketimi, dağıtımı, amba
lajlanması, finansmanı, iç ve dış pazarlarda de
ğerlendirilmesi, sağlık ve fiyat kontrolünün bir 
elde toplanmasını gereMirmektedir. Bu sağlan
madıkça olumlu sonuç alınması mümkün değil
dir. Süt Sanayii, Et ve Balık Kurumu, Toprak 
Mahsulleri Ofisi gibi kuruluşların ve bâzı ban
kaların bir idare altında toplanması lâzımdır. 
Bu da ancak Başbakanlığa bağlı bir müsteşarlık 
veya Devlet Bakanlığı eliyle yürütülebilecek 
ölçüde bir merkezi organizasyona ihtiyaç gös
terir. Kanaatimizce, bilimsel ciddi tedbirler 
alınırsa, Türkiye Orta - Doğıı'nun Holanda'sı 
olabilir. 

Sayın arkadaşlarım; pahalı ve ağır işliyen 
adalet hizmetlerini artık eskimiş liberal hukuk 
kurallarından kurtarıp sosyal hukuk devleti ilke 
ve ihtiyaçlarına "uygun bir düzenlemeye tabi tut
mak da Hükümetten beklenen âcil işlerdendir. 
Keza, seçimlerin kaynağından itibaren meşru bir 
temele oturtulması da bu meyanda sayılabilir. 
Seçmenle sandık arasındaki engellerin kaldırıl
ması, bugün partilerin bünyesine bile sızmış de
lege hileleri, kütük oyunlarının bertaraf edil
mesi de Hükümetten beklenen işler arasındadır. 
Esasen bunlar Hükümet programında da yer al
mış bulunan konulardır. 

Ciddî bir Hükümet tedbirine ihtiyaç gösteren 
yolsuzluklarla mücadele, vergi ve tekel kaçakçı
lığının önlenmesi de henüz tümü ile ele alınma
mıştır. Son zamanlarda hayvan ihracatının ya
saklanması, kaçakçılığı daha da artırmaktan 
başka bir sonuç vermemiştir. 

Değerli arkadaşlarım; geçen yıl bütçesinde 
de belirttiğimiz gibi, Türk milleti huzur, gü
venlik ve refaih istiyor. Buna da lâyıktır. Hü
kümetin reformist teşebbüslerini desteklemeyi 
vazife saymaktayım. Bu dilekle Hükümeti, re
formları biran önce gerçekleştirmeye ve iki 
Hükümet programında vaadini yaptığı konuları 
öncelik sırasına göre Meclise getirmeye davet 
ediyor, bu hususta kendisine de başarı diliyo
rum. 
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Sözlerimi bitirirken Cumhuriyet Halk Par
tisi Grupu adına teşekkür eder, saygılar suna
rım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim, Sayın Hazer. 
Millî Güven Partisi Grupu adına Sayın En

ver Bahadırlı, buyurunuz. 
M. G. P. GRUPU ADINA ENVER BAHA

DIRLI (Hatay) — Sayın Başkan, muhterem ar
kadaşlar ; 

Millî Güven Partisi Cumhuriyet Senatosu 
Grupu adına Başbakanlık 1972 malî yılı bütçesi 
üzerinde grupumun görüş ve temennilerini arz 
edeceğim. Yüce Heyeti saygılarımla selâmlarım. 

Muhterem arkadaşlar; bütçenin tümü üzerin
de Grupumuz adına yapılan konuşmada bütçe
nin genel yapısı, ekonomimizin içerisinde bu
lunduğu ağır şartlar, iktisadi ve malî alanlarda 
muhtacolduğumuz tedbirlerin alınması konula
rında grupumuzun görüşleri belirtilmiş bulun
maktadır. 

Siyasi hayatımızın özellikle son üç yıl içeri
sinde geçirdiği çalkantılardan sonra 12 Mart 
muhtırasının getirdiği ortam içerisinde kurulan 
"Birinci ve İkinci Erim Hükümetinin karşılaştığı 
^aslıca mesele, huzur ve asayişin sağlanması ol
muştur, 

Bu Hükümet, her han^i bir siyasi parti prog
ramına ve koalisyon protokolüne dayanmamak
ladır. 

Memleketin huzur ve sükûnunu bozarak mil
letimizi parçalamak ve demokratik hukuk devle
tini devirme hevesinde olanların niyet ve dav
ranışlarını Millî Güven Partisi olarak her vesi
lede ortaya koymuş, alınacak tedbirleri göster
miş bulunuyoruz. 

Bugün, kanun dışı hareketlerin büyük ölçü
de önlenmesi ve tahammül edilmez hale gelen 
asayişsizliğin giderilmesi memnuniyetimizi mu-
cibolmaktadır. Ancak, temin edilen bu ortamın 
ilerde yeniden eski haline dönmemesi için asa
yiş ve huzuru sağlıyacak kanunların çıkarılma-
siyle beraber, ekonomik ve sosyal alanda muh
tacolduğumuz isabetli tedbirlerin alınması lü
zumuna işaret etmek isteriz. 

Modern devlet anlayışı, bugün devlete yalnız 
asayişi temin görevi vermemektedir. Gelişen ve 
kalkınan toplumun ihtiyaçları ve meseleleri 
devletin bellibaşlı görevini teşkil etmektedir. 
Anayasamızın, devlete çok önemli görevler tah
mil ettiği bilinen bir gerçektir. 
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Muhterem arkadaşlar; hemen ibaret edelim 
ki, bugün memlekeitmizin mâruz bulunduğu si
yasi ve ekonomik güçlükleri, ne sadece 12 Mart
tan sonra görev alan Erim hükümetlerinin ic
raatları ile ilgili görmek, ne de Birinci Erim 
Hükümetinin hatalarını görmemezlikten gelmek 
mümkün değildir. 

12 Marttan önce silâhlı saldırılar ve çatışma
lar, güvenlik kuvvetleriyle muharebe manzarası 
alan toplu ve şiddetli hareketler, adam kaçır
malar ve soygunlar disiplini, otoriteyi ve kısa
cası Devletin hâkimiyetini ortadan kaldırmış 
idi. Bu hareketler, 12 Mart muhtırasından son
ra kurulan Birinci Erim Hükümeti zamanında 
da devam ettiğinden sıkıyönetim ilân etmek za
rureti hâsıl olmuş idi. 1970 yılı içerisinde alın
mış iktisadi ve malî kararların yetkileri hisse
dilmeye başlanmış bulunuyordu. Bu itibarla, 
sıhhatli bir tahlil için bu noktalara işaret etme
yi lüzumlu görmekteyiz. 

Muhterem arkadaşlar: memleketimizin bozu
lan asavisi ve mâruz kaldığı tehlikeler dolayı -
siyle verilen 12 Mart. muhtırasından sonra işba
şına gelen Erim Hükümeti, sıkıyönetim ilân et
mek mecburiyetinde kalmış idi. 

Sıkıyönetim makamları, memnuniyetle işa
ret etmek isteriz ki, giriştikleri mücadelede bu 
tehlikeleri büyük ölçüde sindirmiş, suçluların 
büyük kısmı ele geçirilmiş ve adalete teslim 
edilmişlerdir. 

Ancak, kanun dışı faaliyetler tamamiyle so
na ermiş değildir. Sıkıyönetim kalktığı anda bu 
faaliyetlerin yeniden hızlanması bahis mevzuu
dur. Bu sebepledir ki, gerekli kanunların çıka
rılması yanında normal düzene sarsıntısız geçişi 
sağlayıcı gerekli diğer tedbirlerin alınması lü
zumuna işaret ediyorum, 

Muhterem arkadaşlar; İkinci Erim Hükü
metinin demokratik hukuk devletini devirme 
hevesinde olanlara fırsat vermiyecek tutumu 
yanında, ekonomik alanda endişe ve tereddüt
leri dağıtmaya yardım edecek sağlam ve inançlı 
kararlar almasını ve bu kararlarını gerçekleş
tirmesini temenni ederiz. 

Memleketimizin gelişmesi ve kalkınması hu
susunda karma ekonomi sisteminin uygunluğu 
hususunda hiçbir tereddüde yer verilmemelidir, 

Özel teşebbüsün Devlet sektörü ile yanyana, 
ve güven içerisinde çalışması sağlanmalı ve ya
tırım şevkini artıracak ortam yaratılmalıdır. 

Aksi düşünce ve hareketlerin memleket ekono
misine zarar vereceği gerçeği unutulmamalıdır. 

Muhterem arkadaşlar; Hükümetle Parlâ
mento arasındaki ilişkiler Anayasaya uygun şe
kilde yürütülmeli Anayasanın öngördüğü re
formlar, Atatürkçü görüşten sapmadan, Anaya
sa doğrultusundan uzaklaşmadan memleketimi
zin bünyesine uygun şekilde ve süratle gerçek
leşmelidir. 

Reformların çıkarılması konusunda, eldeki 
zamanı en iyi şekilde değerlendirilmesi en ha
lis temennimizdir. 

Başbakanlık bütçesinin müzakeresi münase
betiyle önemli saydığımız bir diğer konuya de
ğinmek istiyorum. 

Hükümetin kuruluşlarında, bakanlıkların 
sayısı ve özellikle yeni bakanlıkların ihdas edil
mesi veya bir kısım bakanlıkların kaldırılması 
konularında inandırıcı gerekçeye ihtiyaç var
dır. 

Biv bakanlığın ihdasından kısa bir süre son-
~a kaldırılması, kamu oyunda icraya karşı te
reddütlere yol açmaktadır. 

Bakanlık kurulması, birleştirilmesi veya kal
dırılmasında ancak kamu hizmetlerinin gerek
leri dikkate alınmalı, merkezî devlet teşkilâtı
nın Devlet bütçesine ek külfetler getirmesine 
yer verilmemelidir. 

Muhterem arkadaşlar; bu arada bîr noktayı 
belirtmek isterim. Millî Güven Partisi Grupu 
olarak, % 3 oranındaki tasarruf bonosunun 
Malî Denge Vergisi adı altında vergi haline ge
tirilerek, oranının % 8 e çıkarılmak istenilmesi 
volundaki adaletsiz tedbîri savunurken, Sayın 
Başbakan Devlet personeline % 70 ilâ 80 civa
rında zam yapıldığını öne sürmüştür. Gerçek 
durum böyle değildir. Her ne kadar Personel 
Kanununun iyi bir araştırmaya ve incelemeye 
davandırılmamış olması yüzünden bütçeye, eski 
Hükümetin iddia ettiğinin çok üstünde bîr yük 
tahmil ettiği saibit olmuş ise de, kanunun ve uy
gulamanın ortaya çıkardığı adaletsizlikler öyle 
büyüktür ki, bâzı önemli hizmetleri gören Dev
let personelinin fiilen eline geçen miktarlar es
kisine nazaran artmamış, bâzı hallerde eksilme
ler ya da hayat pahalılığını karşılamaya yetmi-
yen cüzi artışlar olmuştur. Personel Kanunun
dan istifade etmiş Devlet personeli bulunduğu 
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gibi, ellerine fiilen geçten para hayat pahalılığı 
oranında dahi yükselmediği İçin, ibu uygulama
dan zarar gören Devlet personeli de vardır. 

Vergi idaresini ıslah, vergi ziyamı önleme 
ve resmî israfla mücadele gibi tedbirler yerine, 
iktisadi hayatta zararlı sonuçlar doğuracak ve
ya sosyal bakımdan adaletsizliği aşikâr olan 
vergi tedbirlerine gitmek, savunulması müm
kün olmıyan bir tutumdur. İktisadi ve sosyal 
sonuçları dikkatle hesaplanmıyan tedbirler, ne 
yazıkki, telâfisi imkânsız tahribata yol açmak
tadır. 

Sözlerime son verirken, Başbakanlık Bütçe
sinin Başbakanlığa ve memlekete hayırlı olma
sını temenni eder, Yüce Heyete saygılarımı su
narım. (Alkışlar.) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Baha
dırlı. 

Adalet Partisi Grupm adına Sayın Şeref 
Kayalar?... Yok. 

Şahıslan adma söz alan savın üyeleri arz 
ediyorum : Savın Hamdi özer. Sayın Salim Ha-
zerdağlı, Sayın Hüsnü Dikeçlisril. Savın Yiğit 
Köker, Sayın HocaoğlujSayın Hüseyin Kalpak-
lıoğlu, Savm Sim At.alay, Sayın Fehmi Alpas
lan, Savın Havflar Tun^fkanat. 

OSMAN SALİHOĞLU (Sakarya) — Sayın 
Başkan. Şeref Kayalar geldi efendim. 

BAŞKAN — Adalet Partisi Grupu adma Sa
yın Şeref Kavalar. buyurun efendim. 

A. P. GRUPU ADINA ŞEREF KAYALAR 
(Bursa) — Sayın Başkan, Cumhuriyet Senato
sunun savm üyeleri; 

Başbakanlık Bütçesi üzerinde Adalet Parti
si Grupu adma yapacağım konuşmada, gelene
ğe uyarak daha çok Hükümete ve iç siyasete 
iliskm genel konular üzerinde durmaklığım ta
biîdir. 

Bu yılın bütçe müzakereleri bir yenilik ge
tirmiştir. O da, komisyonlardan itibaren, diğer 
partilere ve gruplara mensup birçok (konuşma
cıların söze baslarken veya fırsat getirip, mem
leketi bir anarşi ortamı İçine atan eylemlerin 
kusurunu 12 Mart öncesi iktidarına yüklemeye 
çalışmaktan ve havat pahalılığını da e^ne bu 
iktidara ait devalüasyon kararma bağlamak
tan ibarettir. 

Politikada rakip partileri hırpalamaya ça
lışmak bir ölçüde olağandır; fakat bir ölçüde. 
Her türlü insafı çiğniyerek, her sözün başında 
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Adalet Partisine yüklenmek, nihayet bizi de 
bâzı gerçekleri, hem pek yakın gerçekleri ha
tırlatmak zorunda bırakacaktı. Ben uzun tafsi
lât ile bu nokta üzerinde duracak değilim. 12 
Mart Muhtırası meydandadır; memleketi o nok
taya getirmiş olanlar, sıkıyönetim mahkemele
rinde yargılanmaktadır. Bu olayları tahrik ve 
teşvik eden sözler ve yazılar henüz kulakları
mızda ve hafızalarımızda çınlamaktadır. Çok 
söylendiği için bunları tekrar ederek vaktinizi 
almak istemem; ama bir tanesini hatırlatmadan 
geçemiyeceğim. 

Muhterem arkadaşlarım; bir partinin genel 
sekreteri, görevinden ayrılırken, 12 Mart hare
ketinin kendisine karşı olduğunu ilân etti. Bu 
sözün söyleniş maksadının gerisindeki şuur altı 
saiki ve zevahirin arkasındaki gerçeği yansıtma 
değeri, gün geçtikçe daha iyi anlaşılmaktadır. 
Aynı parti sözcüsü, Atatürk'ün kurduğu bir 
örgütün liderliğine oynarken, bir liderliğin en 
tabiî alâmeti uzak görüşlülük olduğu için, bu 
kabiliyetinin delilini vermek üzere hemen ilâve 
eiivordu : «Acele etmeyin, bir hafta bekleyin; 
kendisine karşı isyan edilen adam baştan çekil
diğine göre, asayiş kendiliğinden düzelecektir» 
diyordu. Haftalar haftaları ve aylar ayları iz
ledi, anarşi ve eylemler durmadı arttı ve büs
bütün azıttı; ama bu haftalık kfihanet tutma
yınca, sahibi, ben bir hafta sonrasını bile gör
mekten veya söyliyebilmek yeteneğinden uza
ğım diyerek her türlü önderlik iddiasından 
vazgeçecek iken, bunu da yapamamış, daha bü
yük olaylara girişmiştir. 

Diğer taraftan da, yeni ve partiler 'dışı Hü
kümet bu Devletin mevcut Anayasa ile idare 
edilemiyeceğini söylüyor, tadil tasarılarını par
tilerinin önüme sürüyordu. Bunlar öylle kesân 
delillerdir ki, artık 12 Mart öncesi iktidarınla 
bütçe müzakerelerimde ollsum sataşmayı, fikir ve 
söz dürüstlüğümle safhüp insanlar ilcin, bu deliller 
yasaklanmaya yeterdi. 

OSMAN SALİHOĞLU (Sakarya) — Bravo. 

A. P. GRUPU ADINA ŞEREF KAYALAR 
(Devamla) — Hayat pahalılığı da öyle. Deva
lüasyon kararı büyük ve cesaret istöiyem bar ka
rardı; alımdı. Burnum hayat pahalılığıma ilk an
larda biraz tesir etmıemıeısi mümkün değildi1; 
fakat bu cüzi bir miktardı ve beklemem dengıe 
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fazla gieçikmtedtemı kurulmuştu. Bundan sonra 
devalüasyonun olumlu sonuçları görülecekti, 
nâtefeiım Sayın Barbakanım verdiği bâzı rakam
lar bunu gösteriyordu. 

1971 yılımda Merkez Bamkaısıma 1 mıiliyar 306 
mnilyon dolar gelmiştir, üıracattta, geçen se
neye mazaram % 19 dam işçi dövizlerimde % 71 
den, 'diğer çeşitli gelirlerde % 28 den fazla 
yükselişler kaydödûmüşndr. 1 Ocak 1972 gü
nünde Merkez Bankasında 755 milyon dolar
lık birikmiş bakiye döviz ihıtiiyatınıaız vardır. 
Bu rakam yükselmektedir de. ihracatımız 767 
(milyon doları geemiiştir, özel yatırımıiliarda 
% 8 i asam bir artış vardır. 

ipe sayım arkadaşlar, bütün bu artışlar Ada
let Partisi iktidarınım aldığı tedbirlerim Birimci 
Erim Hükümetinin malûm bakanlarının bütün 
toasdî balıtalamalanna ve plânlarına rağmen 
önleyemediği olumlu sonuçlarıdır. Bu bağı 
bûçjbir insaf!sız eleştirimim çözmesine imkân yok-
Unur. Yine Sayım Başbakan aymı yazışımda müj
deliyor: «Aralılk ayımda fiyat artışları yavaş-
laomıştır, HüMilmetim aldığı ve almakta oldu
ğu yemi tedbirlerle geçimime endeksleri mormıal 
seyrimle sokulmıalktadır» diyor. Biz bumnım ger-
çekHesımeısinlî içtenlikle dilemekte ve bu yolda 
Hükümetle her türlü yardıma hazır oiluğumıu-
zu biMirmeyi görev saymaktayız. Hemem bu-
mıum dieHEknı vermek üzere de, Bütçeye beyaz 
oy kullanacağınızı ifade etlmek isterimi. 

Cumhuriyet Sematiösumıum muhterem %eleri; 
bu memleket pek yalkım bir geçmişte, parlâmen-
tfoHar tarihlinin kaydeltoııedigi ibir şeMlde iklfâdar 
pıarfttüsinm bir ıknsıan ımıemisuıplanmım kırmızı oy-
3fcur*Byöıe aylarca büteesiz kalmıamım me demek ol
duğunu ve omum ekomamök hayatıımiiza getdüldiği 
JtteJhriibatı görmüştür. O güm, iktidar partisiiaıim 
içişlerine karıştırıcı tertiplerle müdahale ©dem
ler ve o kırmızı oyları ısaçflıyamlar şüımldi klemldi 
partilerimin orta direefadem bel verdirme sahilt 
oünıvor'lar. Bu bökedir. Tertfir^b'Mıerle koım-
şulanma yapıacak kötülük kalmadığımı görenler, 
er fföc kemimi faallerimle dönerler ve oram teıme-
lirdem sarsmaya başlarlar bu sarsıntının par-
liâımıemtoı̂ TOza in^fcîal edem ve fa*i(tliin mteımnektê m 
huzurumu ilgilendiren etkileriyle 'karşı karsıya 
bulîıummtvoruız. Sayım Basbakam'ım dediği gibi, 
yalınız kalkumma içim değil, memleketi normal 
dietaöfcrtaltiik idareyle kavuşfturumcaya kadar, her 

türlü çöküntüden koruyabilmek için de iç is
tikrarı sağlamak şarttır. Bu itibarla, bir par
tinin özel sorunlariyle değil, Parlâmento ile 
ve tüm milletle ilşki kuram' davranışlar üzerin
de durmaimız da tabiîdir. 

Adalet Partisi iktidarının daima alternatifi 
olmak durumunda olan bir partimin tariM Me
ri, bir istanbul C^azatesi ilie yaptığı uzum ko-
mıuşmiiaida aynen şöyle diyor: «Ne çeşit baskı ya
pıyor; aklım alacağı şey değil. Dev - Gemç Teş
kilâtı lâğvolundu, me mııarifetier yapacağı belli 
değildi, hani hani portföye kaydetmeye çalışı
yorlar ve onları (mdütam olarak il başjkamları 
-bilhassa Ankara ilinde burnlardan şikâyet et
tim - kuramıyorlar.» 

Sayım liderin sözlerini aynen naklettikten 
sonra, iç isitikrarı temim çabasında olam bir 
Hükümetin henüz ilâm sebepleri devam edem 
bir Sılkıyönetliimii, Ordumum düşümcesiimin yegâ
ne temsilcilerimin katıldığı Cüvemlik Kurulunum 
tavsiyesine de uygum olarak, 2 ay daha sür
dürmek üzere Parlâmentoya getürdiği teklif 
üzerime hep birlikte mııüşıahede etltiğimiz hayret 
verici bâzı davranışlar karşısındaki gcirüşümü-
zü belirtmeden; Hükümete de, onun pekinde ol
duğu iç isitiükrara da yeteri kadar destek olaanı-
yaoağımiiZ kamısımdayıım. Onum içıîm bu açıkla-
mDaları yapmaya medburulm, Yoksa, hiçbir par
tinin içişleri bizi ilgilendirmez. 

iSayım Devlet Başkanımım Kurbam Bayramı 
mıesajımdaki bir cümlesini huzurumuzda tekrar 
ederek, Devlet Maresdmim genel bir ölçüde ele 
âhnıdığı sırada, bu komuya değimmDedem geçme-
m!im yerimde olaanıyacağıma bir delil daha ver-
mnek isterim* Sayım Cumhurbaşkamımıız şöyle 
diliyorlar: 

«Kuruluşumun âmlili sıfatiyle Silâhlı Kuvvet-
leriımıilzim desteklemek durumumda olduğu Kar
ma Hükjüimıeiti, karşılaştığı iktisadi ve rnıalî 
güçlüklerde ve giriştiği reform çalışmalarımda 
zaman zamam yalnız bırakmak ve hemüz sebep
leri gideriüimliyem, 'dâvaları sonıuçlamdırılaımıyam 
Sıkıyönetimi fazla uzatıyor ve hizmetindeki ko
mutanlıkları ve askerî mahkemeleri yıpratıyor 
diye ısrarla elettirmek olağ'anü'îttıü durumu da
ha da karı<itırmıaktia ve kararbmıafktaidır.» 

Tuitamaklaıra gteçnnestiıM iisteldiğimiz sözler 
foumlandan ibarettir. 
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Hiç şüphesiz, tarihî sıfatı ine olursa olsun 
her hangi ıbir ısiyasi parti liderimin, Ordu şöyle 
istiyor. Ordu böyle istiyor diye onum gerçek 
temsilcilerinim katıldığı bir Anayasa kuruluşu
mun kararma iktiran eden bir tavsiyemin tersi
mi (telkine kalkışması, oy hakkı ile izah edüemeız. 
Oy hakkı kemdilerlimıe, kenıdi görtüşleoriıni açık
lama yetkisi vıerir, o kadar. Tarihî kişffik, bu
rada parti 'Sözcüsüne alabildiğine şerbetlik 
vermez; tersime olarak kendi sözleri ale yettkiili 
komutanlarım ıkaitıldığı Anayasa kuruluşlarımın 
telkinleri arasında bir çelişmeden sakınma mec
buriyeti yükler. Bu medburiyete riayet ledlüme-
miş, üstelik ortada ne bir siyasi mahkeme ve 
nıe de fikir suçu niteliğinde sayılacak sırf siya
sî fiillerden eser bulunmadığı halde ve henüz 
hiçbir icap yok iken, sûyasi suçlardan Mam 
dezalanınm kaldırılması gerektiği iddiası Par-
lâmento kürsüsüne g-etirilmiştir. Ben yüksek 
huzurunuzda Hükümet Başkanının da ifade et
tiği gflbi, muhakemelerim henüz devam ettiği 
(bir sırada böyle bir konuyu tartışımak hatası
na düşecek değilim. Çünkü, Anayasanın 132 
nci maddesinin o fıkrası bizi bumdan menetmek
tedir. 

Değerli arkadaşlarımı; siyasi partiler 'kendi 
aralarımda toplanıp Anayasa değişikliğime ka
rar verdikleri zaman, bizim de partimizin gö
rüşlü olarak değişItMımıesini .arzu ettiğimiz bâzı 
Anayasa maddelerini teklif etmiştik. Bunlarım 
içinde bir 132 <nıoi rnııaldde vardı. 132 nci mad-
derim Kurucu Mecliste ihdas sebebi malûm idi. 
Ne idi o? Kurucu Meclis zalbıltlanm (tetkik 
edersek ve o günkü hâdiseleri tetkik edersek 
görürüz; o şu idi: 

Zamanın Başvekili istanbul'da kendisimin 
açmış olduğu bir dâvada maznuna verilen mah
kûmiyet hükmünü az görerek, Manisa umde 
fodr açık hava mitingimde açıkça hâkimi tahMr 
ve tezyif etmiştir. Ne idi o? Parlâmento içüinlde 
bir parti liderimin mahkemede cereyan edem hâ
diseleri ımünakaşa suretiyle teşriî masuniyeti 
ref ediümıek istıenımişltir. 

Bu esbabı ımüdbirelerle 132 nci maidkieye; 
«Görülmekte olan dâvalar görüşülemeız» dem-
tmiiş idi. Biz 1970 senesinin 28 Eylül veya 28 
Nisanımda bu gelişıe uyarak o karara varmış
tık. Anayasa Mahkemesi bunu bozmuş idi. Bi
zim partinin moktai nazarı 132 nci maddlenin 
o fıkrasına rağmen, hâdi!sel(erin Barlâmenlto 

kürsülerinde görüşülmesine mütedair idi. O 
idi; fakat siyasi partiler kenıdi aralarındaki 
toplanmalarda sadece Hükümetten gelen Ana
yasa maddeleri üzerimde fikir beyanı ve kendi
lerinin getirmiş oldukları Anayasa değişiklik
lerini görüşmemle gSfbi (bor prensip kararıma var
dıkları için, 132 nci madde hakkımdaki bir de
ğiştirmemizi öne siiremenıüşfâk. 

132 nci madde görülmekte olan dâvalarım 
Parlâmıemıto kürsülerinde münakaşasını memıeft-
miştir. Amacım, bu hatanın bile bile işlenmiş 
olmasındaki gerçek saiki oritaya koyarak, mem-
löketin iç istikrarımı koruma çabalarımızda ne
lere ıdikkalt etmek zorun/da kalabileceğimize 
bir örnek vermektir. Söz konusu sayım li
derin öte/den beri siyasi idamlara aleyhtar ol
duğu hususu da, birtakım hâtıralar yayımla
narak anarşik hareketlerin yıllardan beri sik 
rem tahrikleri ile âmillerimden olmuş ve ıbugüm 
geride Iburakılan imsanları hâlâ kurtarmaya ça
lışıyor görümsmiek fırsatımı bulmuş olanları tara
fımdan ele alınmıştır. 

Muhterem arkadaşlarımı; bu Cumhuriyetim 
tarihi 1960 da başlamamıştır. Yarımı asrı bulan 
tarih içimlde siyasi mahkemeler ve siyasi suçlar 
bakımımdan bu dönemde rol almış bütün siya
silerim ne düşündükleri ve ne düşünebilecekleri 
herkesin malûmu olmuştur. Yasısıada kararla
rı dolayısiyle gösterilmiş bir aleyhtarlığım de-
ğerlenidMlmıesini ise, tarih yapacaktıır. Ben 
sadece bugün dahi bâzı çevrelerce istismar edil
mek istemem bu vakıanın yazılı deUinden, yani 
o zamanın Cumhurfoıaşkanıma yazılmış bir mek
tubum mealinden bahsedeceğim. Mektup, bu
gün tekrar kürsüye çıkıp bu mevzuu ömıe sürem 
sayım lider (tarafımdan yazılmış ve o aamıan si
yasi idamları önlemek heyecanı içimde bulunan 
diğer parti başkanlarına da imzalaJtılmıiştır. 
Bunlardan yalnız biri mlefktulbu imzalamaktan 
kaçımımışltır. Sonradan neşredilen o mııekltuip 
Ya&ııadalda idam kararlanmam verilebileceğimi 
söylemıefklle başlıyor ve bu kararlarım onama 
Tnierdiiimin, o zamanım kamum koyucusu oliam Tem
silciler Meclisi değil, Millî Birlik Komitesi ola
cağımı belirttikten ısonra sırf siyasi [meselelerde 
idamfliarım daima miünıakaşa edÜeceği ve dtola-
yısBvle bundan çekomilimlê inım gerekeceği öne 
sürülüyor. Neticesi malûm; ben bu malûm ne
tice üzerinde de duracak değilim, işaret etmek 
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istediğim sonuç başkadır. Bumu anlatabilmek 
için de evvelâ bu mektuba tekaddüm eden baş
ka mektuplardan söz etmeliyim. 

O zaman yurt dışına çıkarılmış bulunan bâ
zı Millî Birlik Komitesi üyeleri bulundukları 
yerlerden memlekete mektuplar yazıyorlar ve o 
günkü Millî Birilik Komitesinin idam cezalarını 
onama yetkisini haiz olmadığını, esasen bu 
hakkın kanun koyma yetkisine bağlı bulundu
ğunu, kanun kuyuculuğun ilse Temcilsdler Mec
lisinde olduğunu öne 'sürüyorlardı. Bu nazik 
bir mesele idi. Parti balkanlarımın imzaladığı 
ve sayım tarihî lider tarafımıdan hazırlanmıış 
bu mektubun pratik neticesi Millî Birlik Ko-
mıditesiınin onama yetkisinin tartışılmasımı sağ
lamaktan ibaret kalmıştır. 

Bugün de pratik bir maksat güdüldüğünü 
görmıemıek mümkün olamıyor. Bunun için de 
sayım İdenin istanbul Gazetesine verdiği beya
nattan biraz önce aktarmış bulunduğu sözleri 
haıtarlamak kâfidir. Kendi partisinin ne yap
tığımı bilemediği kendi beyanatıdır. Ekibi, 
mahkeme kararları ile kaldırılmış bulunan Dev -
Gençten takip dışı kalmış olanları hani hani 
kaydediyor ve bu gençleri militan olarak ken
disine karşı kullanıyor. Bu Bev - Genççillerin 
en büyük emellerinin, bugün neticeleri görül
meye başlıyan yeni ve yoğum çabalarının bir 
noktada toplandığı açıkça beliriyor. Her şey
den önce normal askerî mahkemelerin kararla
nmam infazını önlemez... Bu yolda kendilerime 
kim yardım edebüecekse ona her türlü hizmete 
hazır olmalan şaşılacak bor ihtimal olmaz. 

Muhterem arkadaşlarım; bir partinin içiş
lerini şu veya bu istikamette, şunun veya bu
nun yaranma olarak düzenliyebilmek için mil
lî menfaatlerin zaruri kıldığı tedbirlerden feda
kârlık yapmak hem doğru değildir, hem de 
korkunun ecele faydası olmadığı gibi felâketli 
neiticeyi daha emin bir hale getirmekten başka 
hiçbir yaran olmıyacaktır; nitekim olmamıştır. 

Bu bahsi kapatırken Yüksek Heyetinize bir 
ceza hukuku kitabından bir pasaj nakledece
ğim. Müellifi 12 Mart öncesinde bütün anar
şik hareketleri desteklemiş, umulmadık merci 
ve makamlarım müşavirlğimi yapmış bir profe
sördür. 1962 baskılı kitabın onuncu sayfasın
dan bir pasaj nakledeceğim. Kitabım adı «Türk 
öeza Hukuku cilt: 2, hususi hükümler» dir. Bu 

kitapta, «Devletin şahsiyetine karşı işlenen cü
rümler» bahsinde önce kavramım anla-rm açık
lanırken; «Devletim şahsiyetine karşı cürüm
ler mefhumunum, Devletin kuruluşuna esas 
teşkil eden fikirlerle yakın alâkası aşikârdır» 
dendikten sonra, kavramın gelişimi hakkında 
profesör benimsemiş bulunduğu fikirleri aynen 
şöyle yazıyor: 

«Devletim şahsiyetime karşı cürümler kav
ramı tarih boyunca pek değişen suçlara taal
lûk eylemektedir. Sübjektif bakımdan da ah
lâk hiyerarşisinin her kademesinde bu suçla
rın faillerine raslanır. Bu suçlann, siyasi 
suç açısından incelenmesi de mümkündür; fa
kat bu suçların daima siyasi saik ile işlendiği 
iddia edilemez. Hattâ böyle olsa dahi, siyasi 
suç kavramı bu suçlara verilecek cezalan su
çun vahameti ile mütenasibolmıyacak derecede 
azaltmaya müncer olur, tehlikeli neticeye mün
cer olur. 

Bu suçlan utoumi suçlardan saymak ise, 
gerçeğe uygun düşmez. Bu itibarla Devletin şah
siyetine, emniyetime karşı işlenen suçlan as
kerî suç kavramının gelişimi içinde mütalâa 
etmek, bu kavrama sırf askerî suçtan daha 
geniş bir mâna vermek ve askerî mahkeme
leri meslek mahkemeleri değil, umumi mahke
melerden saymak suretiyle bu çeşit surları 
Umumi suçlar içinde müstakil bir husus say
mak mümkündür. Esasen Devlet emniyetinde 
sadece harb zamanımın esas tutulmasına halen 
imkân kalmamıştır» 

Görülüyor ki, Parlâmento kürsüsüne zaman
sız ve yersiz olarak getirilen meselenin tek bir 
sîoganla ele alınmasına imkân yoktur. İç is-
tikrarlan, ilk şart olarak gerçekleştirme gö
revini benimsediğini belirten Hükümetin, bu 
işte yegâne rehberi kanun ve hukuk olacaktır. 
Bunda şüphemiz yoktur. Şu veya bu parti
nin veya örgütlerim kendi dâvalarımı yürüt
mek için giriştikleri ve daha da girişebilecek
leri demarjlar dikkatle teşhis edilmeli, ob
jektif kuralların hâkimiyeti sağlanmalıdır. 

Diğer taraftan, Anayasamızın öngördüğü 
hukuk Devleti ilkesinin uygulanması, bütün 
Anayasa kuruluşlarımın kendilerini kuran hü
kümlere saygılı ve onun çizdiği sınırlar içinde 
kalmaya razı olmalan şarttır. Başka türlü iç 
istikrardan bahsedilemez. Bunu temin azminde 
olduğunu söyleyen Hükümetin, meşgul olması 
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ve çarelerini araştırıp uygulaması gereken bir I 
husus da, Anayasaya saygıyı sağlamaktır. 

Muhterem arkadaşlarım; Erlim Hükümeti
nin birçok şerefli ve çetin görevi yanında, 
yerine getirilmesi daha süratli ve kolay ol
duğu niisibeti&e, geciktirilmesi mahzurlar taşıyan 
(bir başka ödevi daha vardır. Onu da hemen 
hatırlaîlmıak işitiyorum. 

Birinci Erim Hükümetinin giden malûm 
bakanları memlekette görrüinıem<iış ve her türlü 
ölçüyü aşan bir partizan tutama örnekler 
vererek Devlet daireleri ve kurumlarmda ve 
hattâ özel sektör vasfı galip olan teşekkülle
rin kadrolarınca baskı ile birçok yersiz tasar
ruflarda, değiştirtmelerde bulunmuşlardır. Dev
let daireleri korMorlarında ıslık çalarak dola
şan, sakallı sakalsız yeni tipler bu tasarruflarla 
peyda olmuşlardır. Bu hataların en; kısa za
manda ıslahım beklemek, ikinci Erim Hükü-
oneltinin basanlarım bekleyen ve ona destek 
olmayı gönülden istemiş olan herkesin hakkı
dır. 

Memleketi salim bir seçime götürmeyi amaç 
edinmiş ve kendisini destekleyen demokrasi
ye bağlı kuruluşlardan da bu yolda teşvik 
görmekte olan Hükümetten beklediğimiz, yeni 
Seçim Kanununda millî iradenin ve Türk Mil
leti tercihinin tezahürünü baltalayıcı hüküm
ler değil, tersine olarak vaktiyle Anayaöanın 
ilkelerine aykırı olarak kaldırılmış bulunan 
kademe örgütlerinin siyasi partilerin vaz geçil
mez bir eyleri ve temeli sayan bir anlayış içinde 
hazırlanmış bulunan bir tasarıdır. Ön seçimlerin 
de bir parti içinde küçük, fakat hareketli ve her 
türlü meşruiyet duygusundan uzak hiziplerin 
tertipleri ile örgütü ele geçirme davranışlarının 
da nizama girebilmesi için temel yapının; yani | 
doğrudan doğruya seçmene, partiliye, millet fer- I 
dine dayanan kademe teşkilâtının ihyası bir za
rurettir. Tecrübeler bunu göstermiştir. Temel I 
taşları yerli yerine konmadıkça, havada kalan 
binalar nasıl ayakta duramazlar ise birden bire 
ilçeden başlıyan bir örgüt de böylece havada kal
maya mahkûmdur. 

Değerli arkadaşlarım; sözlerimin sonuna gel
mişken değerli Erim Hükümetine Grupum adına 
bir tavsiyede bulunmayı da kendime vazife 
edinmekteyim. Reformlar gelecektir ve reform
lar tahakkuk ettirilecektir. Bunu Erim Hükü

metinden bekliyoruz. Burada münakaşasını 
yapmak istemem; toprak reformu neden dolayı 
yıllarca Halk Partisi Hükümetleri, Demokrat 
Parti hükümetleri, Adalet Partisi hükümetleri, 
meşru hükümetleri tarafından ele alındığı halde 
getirilmedi münakaşasını yapmak istemiyorum. 
Sadece Sayın Erim Hükümetinin iş başına gelir 
gelmez toprak reformunu öngören 38 nci mad
dede yapılmış olan değişiklik dikkati çekmek
tedir. Bu madde şekli ile kaldığı sürece toprak 
reformunun yapılamıyacağının bir âmili olmuş
tur. Sürat ile Toprak Reformu öntedbirler ta
sarısının ve toprak reformunun getirilmesi, bâzı 
eşhasın dediği gibi, «Ben üsteğmenken top
rak reformundan bahseden bir bakan var idi, 
ben orgeneral oldum, hâlâ bu reformdan aynı 
bakan bahsediyor Bu bakan Parlâmento içinde 
mevcuttur. Artık bu işe bir son verin» demeli 
ve bu işe bir son vermelidir. Şerefle ve vakarla 
müşahede etmekteyiz M; toprak reformu ile 
Erim Hükümeti esaslı surette meşguldür ve bu 
işin başına getirilen değerli arkadaşımızın da ya
kında Parlâmentoya, Parlâmento münakaşaları 
neticesinde en iyi bir vasatı getirecek olan Top
rak Reformu tasarısını getireceğine ve çıkartı
lacağına kaaniiz. Biz bütün reformların getiril
mesini, bütün reformların Parlâmentoda görü
şülmesini ve beraberce münakaşa edilerek en 
iyi şekilde çıkarılmasını Hükümet programında 
yapılan vait gereğince beklemekteyiz, 

Ancak, bir hususu tebarüz ettirmek isterim; 
reformlar yapılır biter, bu memleketin işi bit
mez. Bu memlekette seçmene hitabedecek yeni 
yeni reformları getirecek olan bir Parlâmento
nun teşekkülü şarttır. Bunun için de Seçim ka
nunlarında ve tahsisen biraz evvel arz ettiğim 
şekilde olan önseçim sistemlerinde, aynen 1969 
senesine takaddüm eden günlerde pek değerli 
parti mensupları ile yapmış olduğumuz toplantı 
gibi, bir toplantıya Erim Hükümeti bizi tahrik 
ve teşvik etmeli, o toplantıyı yapmalıyız, nasıl 
bir önseçim istediğimizi Hükümete bildirmeli
yiz. Hükümet, o seçim sistemi üzerinde işlemeli 
ve bize göndermelidir. 

Muhterem arkadaşlarını; Siyasi Partiler Ka
nunu üzerinde önemle durmak lâzımdır. Siyasi 
Partiler Kanunu haline getirdiğimiz Alman pro
jesi, Alman referandumuna bizim kabul etti
ğimiz tarihte 7 defa arz edilmiş ve 7 defa red
dedilmiş bir proje idi. Biz maalesef bu projeyi 
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kabul ettik. Temeli siyasi partiler felsefesine 
dayanan Anayasamızın, siyasi partileri Siyasi 
Partiler Kanunu ile güçsüz değil, daha güçlü 
bir hale getirecek yeni tedbirleri Erim Hüküme
tinden beklemekteyiz. Kendilerine de bu yolda 
çok yardımcı olacağımızı, bütün yardımlarımı
zı kendilerinden esirgemeyeceğimizi grupum adı
na beyan etmek isterim. 

Değerli arkadaşlarım; bütün bu dileklerimizi 
beyaz oylarımızın bir karşılığı olarak değil, bir 
temenni olarak arz ettiğimizi belirterek sözleri
me son veriyor, beni dinlediğiniz, için Yüksek 
Senatoya saygılarımı arz ediyorum. (A. P. sıra
larından alkışlar) 

MEHMET HAZER (Kars) — Grupum adı
na ikinci defa söz istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Hazer. 
SUPHİ KARAMAN (Tabiî üye) — Grupum 

adına kısa olarak söz istiyorum. 
BAŞKAN — Takaddüm etti efendim. Söz 

hakkınız yine grup adına baki efendim. 
Buyurun Sayın Hazer. 
C. H. P. GRUPU ADINA MEHMET HA

ZER (Kars) — Sayın Başkan, değerli arkadaş
larım; 

Sözlerime başlamjadan bir noktayı tesbit et
mek ihtiyacındayım. Acaba, Sayın Şeref Kaya
lar grup adıma mı konuştu ve A. P. Grupu bu 
konuşmayı tümü ile tasvibediyor mu?. Sayın 
Başkandan soruyorum... 

BAŞKAN — Saym Hazer, lütfen Heyeti 
Umıumiyeye hitaJbeıdıiniz. 

0. H. P. GRUPU ADINA MEHMET HA
ZER (Devamla) — Efendim öğrenmek istedi
ğim §u... 

BAŞKAN — Hayır efendim, lütfen Heyeti 
Umıumiyeye hütabedıin. 

C. H. P. GRUPU ADINA MEHMET HA
ZER (Devamla) — Dün bir münakaşa oldu, ha
tırlarsanız. Bu münakaşa da maalesef A. P. nin 
tahriki ile açıldı, öyle olduğunu zannediyordum. 
M; dünkü münakaşa yeterince bir noktaya bizi 
götürdü. Yani ders alıma istidadı olanlar dersini 
aHmuş olmalı idiler; fakat görüyorum ki, ne 
musibetlerden, ne alanlardan, ne de konuşulan
lardan ders lalmıyanların adedi maalesef henüz 
azalmış veya yok olmuş değil... 

Muhterem arkadaşlar; huzur, sükûn, parlö-
ımaaıter adap bu oyunlarla, bdırbakım ithamlarla, 
birtakım kurcalamalarla temin olunamaz. 

Sayın Şeref Kayalîıar'ın, içinde, ruhunda ve 
benliğimde teresısübeden intikam hissinin mâna
sını ben anlıyorum, ben tanıyorum; fakat, bu
nu bir grupa mal ederek ifade etmesini samimî 
olarak fazla buldum, fazla gördüm ve bugünkü 
siyasi havaya da asla uygun bulımadım. 

Şeref Kayalar benim sınıf arkadaşımdır. Her 
vesile ile bir yolunu buhur C. H. P. ye çatar, 
bir yolunu bulur Yassıada'dan bahseder. Arka
daşlar, Yassıada hâdiselerini tarihe bıraktık. 
Yassıada'nın siz ne aüıacakhsiısınız, ne de başka
ları bıorçluisudur. Onun hesabını yapacak tarih
tir. Yıllarca onu sömürü olarak kullandınız, onu 
sermaye olarak kullandınız; fakat o sermaye 
bir yerde biitti, tükendi ve o tükenen sermaye
yi ölmüş çukurundan yeniden kefenini soyarak 
ortaya koymak, kimseye bir şey kazandırmaz. 

A. P. bür şeyi daha unutmamalı idi, aslında 
hepimiz unutmamalıyız; daha bir yılını doldur-
mıyan bir müdahale oldu, bir 12 Mart vakası 
oldu. Bu 12 Mart vakasının muhasebesini her
kes vicdanında yapmalı ve herkes bunun sorum
luluğunu kendi ölçüsü içinde değerlendirmeli^ 
dir. Niçin olmuştur, suçlu kimlerdir, ne idi?. 
Bunu aramıyoruz; ama her halde o günün Hü
kümeti suçluların, mesullerin bacı olmak gere
kirdi. O ffünün iktidarına müteveccih bir hare
ketti. O günün iktidarı seçimle geldiği halde 
düşürülmüştü. 

A. P. düştüğü bu yerden yeniden itibar ka
zanmak istiyorsa, takiibolunacak usul bu olma
malı idi. Bankalarına tecavüz etmek, başka par
tilerin içindeki olayları ıddOle geıfcirerek kendisini 
kamuoyunda yeniden canlandırmak işitiyorsa, 
bu yanlış bir yol olur, çıkar yol değildir. Mu
kabele görür, tahrikler yeniden durduğu yer
den başlar ve neticede ancak hepimizin şikâyet
çi olduğumuz anarşistler bundan istifade eder. 

Muhterem arkadaşlar, kırmızı oy ile bütçe 
vesilesiyle Hükümet düşürmek, bizim siyasi ha
yatımıza A. P. va3itai3İyle girmiş bir tertiptir ve 
maalesef Türk maliyesi, Türk Milletti bundan 
çok zarar görmüştür. Onun suçunu, mesuliyeti
ni C. H. P. ne izafe etmek, kendisinden ayrılan 
koca kütleyi, 50 küsur milletvekili 10 küsur se
natörü tamamiyle başkasının yönetiminde in
sanlar gibi kabul etmek de sadece hata değil, 
bir zavallılığın ifadesidir. 
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Bern bekletildim ki, dün kemisin yaptığım gaibi 
A. P. Gırupu Başkanı g'elsim deslin ki, «Bizdim 
maksadımızı aşan noktalar vardır, bunu tasvi-
betaniyoruz.>> Asgari (müşterekler amıcak böyle 
bulunur. Yoksa, hâlâ horoz dönüştürmeyi de
vam ettirirsek, hâlâ sıen dedin, beni dedim, siz 
şöyle idiniz, biz öyle idik... 

İnönü ile çok kişiler uğraşmıştır Şeref Bey, 
•çokları uğraşmıştır; ama tarih göstermiştir M, 
hepsi mağlûbolmuştur. Sen belki inönü'nün 
muhatabı odunsun veya olmazsın biliniyorum; 
ama tnıönü ile uğraşanıamm bir faydası da yok
tur. 

inönü'nün konuıştuiklarınıın Anayasanın 132 
ncıi maddesi ile ilgisi de yoktur. O. işlerin, hâlâ 
muhakemesi görülen suçlarım siyasi suç olduğu
mu size kiım söyledi?.. Omlarım çoğu adam öldür
mek, banka soymak gibi âdi suçlardır. 

İnönü'mün bahsettiği siyasi mahiyetteki suç
lardır ve o mesele geldiği zaman gelip konuşa
caksınız. Mahkemelilerde görülen konular ko-
muşulmazînış... Ben biraz evvel komuttum, ve de
dim 'M, «Toplu (tevkifler, toplu salıvermeler ha
talıdır.» Anıayasanım 132 mci maddesine muga
yir hareketler midir? 

Anayasanın 132 nci maddesi sadece yargı 
yetkisiyle ilgilidir; yani görülmekte olan bir 
dâvaya tesir icra edilmesin diye konulmuş bir 
hükümdür ve hatırladıkları gibi rahmetli Men
deres ile ilgili bir mesele buna gerekçe olmuş 
değildir. 

Arkadaşım bir şeyi daha bilmiyor; yetki ile 
söylüyorum. Kurucu Meclis, Temsilciler Mecli
simden ibaret değil idi. Kurucu Meclis, iki mec
listen, iki şambrdan ibaretti: Birisi, Millî Bir
lik, birisi de Temsilciler Meclisi. Tıpkı bugün
kü Millet Meclisi ile Senato arasındaki müna
sebetlere benzeyen münasebetleri vardı. Tem
silciler Meclisimde kabul edilen bir karar Millî 
Birlik Komitesinde belli bir oranda tasdik edil
mezse, tamamlanmıyordu. Binaenaleyh, Temsil
ciler Meclisini tek başıma yetkili görmek bu 
bakımdan hatalıdır. 

Ayrıca, gene tarih yazacak. Biz de içimde 
olam insanlar olarak yakinen bildiğimiz bir hu
susu, hiç kimseye yaranmak ihtiyacımı duyma
dan tam bir vicdan muhasebesi ile şahitliğini 
yapmak istiyoruz. 

Yassıada Mahkemesinde verilen idam ka
rarlarının infaz edilmemesi için uğraşmalar 
olmuştur; yami bizim grup içimde, parti mecli
si içimde komuşulmuştur; içimde bulunduğum 
bir hâdisedir, bir Devlet sırrı değildir. Madem 
açılmıştır, bir vazife yapıyorum; bu infazları 
durdurmak içim biz elimizden, gelemi yaptık ve 
gemel başkam da bu hususta elimden gelenden 
de fazlasını yapmıya çalıştı. Netice me oldu, 
kararı Mm verdi; o ayrı meseledir. Ama, bu 
gerçekleri, tarihim bu kadar katılaşmış, otur
muş gerçeklerimi bile tahrif ederek günüm me
selesi ile irtibatlamdırmak yakışıksız bir haldir 
ve hiç kimseye de itibar kazandırmaz. 

Değerli arkadaşlarım; bizim partimin içim
deki olayları yime dile getirdiler. Bern düm de 
söyledim bizim partinin içinde bir hâdise var
dır. Herkesim bildiği bir şey, âlem biliyor. Fa
lan da bilir zannediyorum. Âlemim bildiğini, 
sizim bilmediğimizi kabul etmiyorum; ama sizin 
burnunla bu kadar ilgilenmemiz, size me kazan
dırır ve bundan ne ümit bekliyorsunuz? 

Size söyliyeyim; C. H. P. bu meselesini de 
halledecektir. Giden olur, kalan olur, düşen 
olur; ama C. H. P. bir temel siyaset teşekkülü 
olarak ortada kalacaktır. Başka bir ümide ka
pılıp, başka bir hesap yapanlar varsa, şimdi
den söyliyeyim, buna ümit bağlamasınlar, buna 
bel bağlamasınlar... 

Biz C.H.P. nin içindeki hâdiseleri, C.H.P. mim 
dışımdakilerle mukayese ettiğimiz zamam sumu 
görüyoruz. Biz, din. istismarı yaparak, yeşil 
takke giyerek resim çektirip dağıtarak oy top
lamak arzusunda, metodunda ısrar etmiş ve 
ona temayül göstermiş bir parti değiliz. Bi
zim fikirlerimiz Atatürkçü yoldur, devrimci 
yoldur, açıktır. Biz, bugün iktidarda değiliz; 
ama bizim ideallerimiz iktidardadır. Bizim ide
allerimiz, Devlet yömetimime hâkim, Anayasa
ya ilke olmuştur, arkadaşlar. Bugün Anayasa
mın. temel fikirleri, bizim muhalefet yıllarında 
ve iktidar yıllarımda, özellikle 1950 den sonra 
10 yıl bağıra bağıra, hayatımız pahasına yap
tığımız mücadelelerde savunduğumuz İlk Hedef
ler Beyannamesinden esinlenmiş kaidelerdir. 

Arkadaşlar, biz o zamam şimdiki gibi hürri
yet içinde, kolaylık içinde mücadele yapmıyor
duk. Ciddî olarak, hakiki olarak inanmıştık, 
hürriyet mücadelesi yapıyorduk ve hayat pa-
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hasma yapıyorduk, ekmek pahasına yapıyor
duk.. Yollarımız kesiliyordu, başımıza taş atı
lıyordu, hayatımızla uğraşılıyordu, arkadaşla
rımızın ekmeği kesiliyordu, gittiğimiz toplantı
larda pencereler kapatılıyordu ve nihayet bir 
TaMrikat Komisyonu kurulmuştu, milletvekili, 
milletvekili hakkında hüküm veriyordu arka
daşlar... 

Böyle bir devrin savunuculuğumu yaparak, 
böyle bir devri masum göstererek bir insanın 
itibar toplaması 1972 Türkiye'simde mümkün mü
dür? 

Ben, daha fazla huzurunuzu işgal etmek is
temiyorum. A. P. li arkadaşımdan rica ©diyo
rum, istirham ediyorum; hâdiseleri çığırından 
çıkartmak için tahrik etmesinler. Dünkü, bu
günkü hâdiselerin müsebbibi, muharriki ken
di içlerinden çıkmıştır. Biz de insanız; tahriikler 
karşısında sükûtla dinledim, cebri nefsederek 
arkadaşlarım da dinlediler; ama tahrikler o ka
dar ileri gitmişti ki, başka bir şey olsaydı yine 
dünkü hâdiseler olabilirdi. Ne olmuş Hükümet 
Programı konuşuluyor, Başbakanının meselele
ri konuşuluyor, o bir tarafta kaldı; İsmet Paşa, 
Halik Partisii, Halk Partisinin içindeki mesele
ler... Konu bu mudur? Saded dışında, maksat 
dışında ve nühayet Anayasa dışında bir eyle
min ve Anayasaya küsgünlüğün bir ifadesi. 

Arkadaşlar; Anayasa hiçbir zaman suçlu
yu takibetme hükmünü getirmemiştir. Ana
yasa değişikliği, sadece teferruata ait değişik
liklerdir. Anayasa değiştirilmeden de anarşik 
hareketler önlenmiştir; Anayasanın bir tek har
fi değiştirilmeden. Anayasa, Deniz Gezmiş'in 
Hükümet Başkanından daha etkili hale gelmesi
ni mi emrediyordu? Anayasa banka soyanları 
takibetme mi diyordu? Anayasa mekteplerde, 
yurtlarda birbirini öldüren çocukların karşısın
da Hükümeti duvar dibine mi itiyordu? 

Arkadaşlar; bir talebe yurdunun giriş çıkı
şım düzene koyamıyan bir Hükümet, böyle hâ
diselerin uhdesinden gelemiyen bir Hükümet, 
niye başka bahaneler arıyor? Ben bunu 1971 
bütçesinde de söyledim. Evet, tahrik edenler de 
vardı, polise karşı gelenler de vardı; polise kar
şı gelenleri alkışlıyanlar da vardı. Doğrudur; 
ama bütün bunlar zabıtanın iş görmesine, Hü
kümetin takibat yapmasını engeller değildi. Bun
lar arkadaşlar beynamaz özürüdür. Elindeki ka
nunları tatbik etmek cesaretini göstemıiyenler, 

başkalarını suçlamakta haklı değillerdir. El
bette tahrikler vardı; ama senin elinde de Hü
kümetin kuvveti vardı. Polisin telsizi vardır, po
lisin radyosu vardır. Bu kadar mükemmel teç
hiz edilmiş bir polisle her şey bastırılabilirken, 
siz sadece 226 hesabı yapıyordunuz. 226 hesabı 
makbul bir hesaptır; ama demokrasinin özü de
ğildir. Demokrasi sadece aritmetikten ibaret, 
sadece rakamdan ibaret bir rejim değildir. De
mokrasi özünü kaybettiği takdirde, isterse
niz yüzde yüz oyla geliniz. Demokrat Parti öyle 
gelmemiş miydi, Hitler öyle gelmemiş miydi, 
Peron öyle gelmemiş miydi ve nihayet Adalet 
Partisi öyle gelmemiş miydi? Demek ki mesele 
sadece oy meselesi de değildir. Demokrasiyi tam 
anlamiyle, hakiki hüviyetiyle anlıyalım, benim-
siyelim. Bu Anayasayı temel fikirleriyle bir
likte benimsemeden, huzur içinde bu Mecliste 
vazife yapılamaz arkadaşlar. 

Sayın arkadaşım Şeref Kayalar'a bir okul 
arkadaşı, bir sınıf arkadaşı olarak tavsiye ede
rim; evvelâ Anayasayı benimsesin, ondan son
ra meseleler çok kolaylaşacak ve çok iyi anlaşa
cağız. 

Yüce Heyeti meşgul ettim özür dilerim. Te
şekkür ederim, saygılar sunarım. (O. H. P. sıra
larından alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Şeref Kayalar, bir daki
kanızı istirham edeyim müsaade buyurun efen
dim. Millî Birlik Grupu da söz istemiştir, gayet 
kısa beyanda bulunacaklarını ifade ediyorlar. 

İkinci kez konuşma hakkınızı Millî Birlik 
Grupunun konuşmasından sonraya talikiniz 
mümkün mü? 

HAYDAR TUNÇKANAT (Tabiî Üye) — Biz 
konuşmadık, ilk defa konuşuyoruz efendim. İzin 
almaya lüzum yok. 

BAŞKAN — Sayın Haydar Tunçkanat, çok 
asabi davranıyorsunuz. Davranışınız Başkanlık 
Makamını tahrike müteveccih. İstirham ediyo
rum. 

HAYDAR TUNÇKANAT (Tabiî üye) — Es
tağfurullah, hiç öyle bir maksadım yok. 

BAŞKAN — Bakın arz edeyim zatiâlinize, 
müsaade buyurun. Tüzük hükmü, sataşma ne
deniyle her zaman söz almayı mümkün kılacak 
mahiyettedir. 

HAYDAR TUNÇKANAT (Tabiî üye) — 
Evet. 
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BAŞKAN — 65 nci madde, Sayın Şeref Ka-
yalar'm söz istemi ikinci kez söz hakkına matuf 
değil, sataşma nedeniyle söz istemineait bulun
maktadır. Bu mânada kendisine Sayın Suphi 
Karaman'ın Grup adına söz istemesinden sonra
ya talikini rica ettim. Sizin temayülünüz isti
kâmetinde, sizin beyanınızın altında yatan mâ
na istikâmetinde kendisine hitabettim; sataşma 
nedeniyle söz isterse, grup sözcüsünden evvel 
söz vermeye mecburum. Niçin kınar şekilde ve 
asabi bir tavırla Başkanlık Makamını tahtie edi
yorsunuz? Başkanlık Makamının tahie, techil hiç
birimize yarar getirmez. Ben kifayetsizliğimi 
müdrikim, fakat sizi temsil ettiğim müddetçe 
hiçbir veçhile istihfafa, tahkire mütemayil, o 
mânaya gelen bir şeye tahammül edemem efen
dim. İstirham ediyorum sizden, rica ederim efen
dim. 

HAYDAR TUNÇKANAT (Tabiî Üye) — 
Evet, ben de rica ediyorum Sayın Başkan. O şe
kilde bir müdahalede bulunmaya beni sevketti-
ğinizi açıklıyayım müsaade ederseniz. 

BAŞKAN — Rica ederim, buna müteham
mil değilim. Şimdi Şeref Kayalar'dan istirham 
ediyorum, Millî Birlik Grupuna müsaade ediyor 
musunuz, grup sözcüsü konuşsun.. 

HAYDAR TUNÇKANAT (Tabiî üye) — Sa
yın Başkan, bir dakika... 

BAŞKAN — Kısa bir konuşma yapacaklar 
efendim. 

ŞEREF KAYALAR (Bursa) — Ben de kısa 
bir konuşma yapacağım. 

BAŞKAN — Sataşma nedeniyle mi istiyor
sunuz? Ne münasebetle sataşma olduğunu açık
layın efendim. Tüzük hükmünü tam yerine ge
tirelim. 

ŞEREF KAYALAR (Bursa) — Efendim, be
ni tanıdığını beyan eden arkadaşım, böyle öl
çülmez bir kin ve gayz içinde olduğumu ifade 
etti; bu nedenle söz istiyorum. 

BAŞKAN — ikinci kez söz hakkınızı kullan
mamak şartiyle gayet kısa, buyurun efendim. 

HAYDAR TUNÇKANAT (Tabiî Üye) — 
Sayın Başkan, tutumunuz ve usul hakkında 
söz istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun, Tüzük hatasını tas
hih edelim. Bir usul mevzuu olmuştur. 

ŞEREF KAYALAR (Bursa) — Konuşsunlar 
efendim, Zatiâliniz nasıl tensip buyurursanız. 
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BAŞKAN — Suphi Karaman Beyin konuş
ması kabul edildi; Sayın Tunçkanat, devam bu
yuracak .mısınız? 

HAYDAR TUNÇKANAT (Tabiî Üye) — 
Efendim,zatiâlinizin tutumu ile ilgili. 

BAŞKAN — Beyefendi size onu da arz ede
yim; Tüzüğümüzün 58 nci maddesine göre Baş
kanlığın tutumu nedeniyle sureti katiyede ne söz 
istenir ve ne de bir usul mevzuu olur. Tüzüğün 
58 nci maddesi gayet açıktır. Bu nedenle benim 
tutumum hakkında size söz vermem mümkün 
değil. 58 nci madde gayet açıktır. Siz tüzüğün 
hangi maddesinin ihlâl edildiğini lütfen izah 
buyurursanız, tenevvür ederiz, sizden istifade 
ederiz efendim. Buyurun beyefendi. 

HAYDAR TUNÇKANAT (Tabiî üye) — 
Efendim, zatiâliniz bana şöyle hitabettiniz; de
diniz ki, «Siz, Başkanlığı tahkir ve techil etti
niz» tâbirlerini kullandınız. Böyle bir maksa
dım yok; fakat siz bunu nereden nasıl çıkardı
nız, bunu anlıyamadım. 

BAŞKAN — Heyeti işhad ederim, Sayın Hay
dar Tunçkanat. 

HAYDAR TUNÇKANAT (Tabiî üye) — 
Ben nereden niçin müdahale ettiğimi zatiâlini-
ze açıklamak için şuraya çıkmış bulunuyorum. 
Eğer müsaade ederseniz bu hususu açıklamak is
tiyorum. 

BAŞKAN — Bu tüzük ihlâli değil, buna mü
saade edemem efendim. 

HAYDAR TUNÇKANAT (Tabiî üye) — 
İhlâlidir, müsaade edemiyorsunuz. 

BAŞKAN — Hayır, ihlâli değil efendim; ih
lâli değildir beyefendi, bu tüzük ihlâli değildir. 
Başkan yanlış anlııyabilir, sizin bu tashihinizi 
şükranla kaydederim. Teşekkür ederim. 

HAYDAR TUNÇKANAT (Devamla) — 
Bu kadar lâfı söyledikten sonra Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Rica ederim, efendim. 
Buyurun Sayın Karaman. 
M. B. G. ADINA SUPHİ KARAMAN 

(Tabiî Üye) — Sayın Başkan, sayın senatör
ler ; 

Bu seneki bütçe müzakerelerimizin; özellMe 
birkaç saaiten beri üzerinde durduğumuz Baş
bakanlık bütçesinin yapılan konmamalardan 
da anlaşılacağı veçhile durgun geçjtiği malûm. 
Aslında on günlük sürede bütün bütçenin böyle 
durgun geçmesini şahsan temenni edityörum. 
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Başbakanlık bütçelerinin hareketli, ateşli 
geçmesi dört beş seneden beri içinde bulundu
ğumuz ortamım sonucu idi ve dört beş sene
den önce de Başbakanlık bütçeleri bu kadar 
hareketli geçmezdi; ama dört beş seneden beri 
bir hareket kazanımoışitı, dört beş seneden beri 
Başbakan olanın kişiliği bu müzakereleri 
hareketli hale sokmuştu. Bugün bu bütçemin 
durgun geçmesi Başbakanın kişiliğinin farkh 
yapısından ötürüdür. Ben şahsi temennim, 
bütün bütçenin böyle durgun gedmesi merke
zindedir. Çünkü, bugün içerisinde bulumdtuğu)-
mıuz oıitam, zaten bunun böyle olmasını ge^ 
rekjtirir, anhyanlar için. 

Arkadaşlanim; bu memlekette 1945 ten 
ısonra çok partili bir deımickratik rejime giril-
ımiışitir. Garip bir şeydir, tarihçi 40 sene, 50 
sene sonra yarıgnblyacaktır bunu : Deanokra-
ısiyi bu memlekette askerler kurmaya çalışı
yor, siviller yıkmaya uğraşıyor; yani memle
ketin kaderinde bir de bu var. Askerler ku
ruyor, siviller yıkıyor. Nasıl dünya tarihinde, 
asker liderlerin, asker oumhurbaşSsaıulannın, as
ker Devlet başkanlarının bulunduğu döneli
lerde harp olmuyor, savaş olmuyor; siville
rim ıbuülumduğu dönemlerde yeryüzünü kasıp ka
vuran savaşlar oluyorsa, Türkiye'nin kaderin
de bu var, temenni ederim ki, bu son olsun. 

Türkiye'de 1960 ta demokrasi yıkıldı; de
mokrasi kendi kendisini çökertti ve 1960 ta 
çökmüş bir enkazın üzerine gelen askerler, 1961 
Anayasası ile herkesin takdir ettiği', bütün 
kurumlara, özgürlük getiren, 150 senedir mem
leketin özlemi içinde bulunduğu hususlar ile 
yeni bir demokrasi kurdu. Bu demokrasi 12 
Martta çökmedi arkadaşlarım, 12 Marttan önce 
iÇükfeü ve 12 Marttan bugüne kadar gelen dö
nemde de herkes bu niyeti açıkça görimekte-
dir ki, 1961 Anayasasını aşan bir demokrasi 
diğer hükümlerine henüz varamadığımız için, 
o Anayasanın içerisinde yeniden ihya edilme
nin çabası "içerisindedir. Buna hep beraber el
birliğiyle yardımcı olmamız lâzımdır arkadaş
larım. On - onbir sene sonra, benden evvelki 
grup sözcüsü sayın arkadaşımın ifade ettik
leri gibi, on sene öncesinin meselelerini ben 
öyle intikam falan demiyeceğim, ona yakın 
bir hava içerisinde bu kürsülerde ele almak ve 

bugünkü ortamda halâ yürütmeye çalışmak, 
demokrasinin kuruüması çabaları için uygun 
değil. 

Arkadaşlanim; dört beş ay evvel ben Sa
yın Kayalar'ın Bursa'da Emir Sultan'da otu
ran «Bana sorun, Kanlı Pazar'ı biz ter-
tiiböttik, Adana "da Alpaslan Türkeş'i biz 
kazandırdık, filan yerde Halk Partisi -
komünist diye propagandaları biz yap
tırdık» diye sığınan bir hemşehrisine, biz
zat Şeref Kayalar'ın daktiHo ile yazdığı altı 
'sayfalık mektubunu okumuş bir insanım. Ama 
bugüne kadar çıkıp da hiç konuştum mu ar
kadaşlar? Bugüne kadar bir yerde söyledim 
mi? Yakın tarihte neler döndüğünü biliyoruz. 
Bilebildiğimiz kadar biliyoruz; ama o hâtıraları 
bana veren insanın ismini vermiyeceğim. Ben 
ona «Turigult» «Turgut» diyorum, hâtıralarımda 
öyle geçiyor. Turgut Turgut'un söyledikleri, ya
rın demiolkrasi kurtulduğunda, tekrar rahat ra
hat konuştuğumuz zaman da bu kürsülerde 
ısdyliyeceğiz; ama bugün söylemekte fayda 
yok. Binaenaleyh, bu yapıcılık içinde bulun
mak lâzım. 

Bu sözlerimden sonra şimdi Sayın Şferef 
Kayalar'ın 1961 yılımda Yüksek Adalet Diva
nınca veriliıniş kararların infazı ile ilgili bâzı 
olaylar, bâzı belgeler, bazı mektupların verili
şinde, yanlış hükümlere varan konuşmasını 
tarih vererek, zikrederek hatasını ortaya ko
yacağım. 

Arkadaşlarım; Sayın Kayalar dediler ki : 
inönü'nün siyasi suçlardan idam aleyhinde 
olan, sonradan gazetelerde yayınlanan mektu
bu şu şu maksatlara matuftu. Maksatlardan bir 
tanesi eski Millî Birlik Komitesi üyelerinden 
yurt dışımda bulunanların Millî Birlik Komi
tesine yazdiMan mektubun kamuoyundaki et
kisini azaltmaya matuftu; yani, onlar demiş
ler ki, bunu ancak yasama yetkisine sahibo-
lan bir Meclis yapabilir, siz yapamazsınız, ikaz 
ederiz diye bize yazmışlar, bu kamuoyuna ya
yılmış. İnönü bu etkiyi azaltabilmek için bu 
mektubu yazmış, dediler. 

Bu külliyen yanlıştır; şu söyliyeeeıgim ta
rih rakamlarının verdiği huzur içerisinde 
bunu söyüyıebiliriım. inönü, Türk Silâhh Kuv
vetlerine ve zamanım Devlet Başkanı Sayım 
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Gfürsel'e, onun aracılıği{yle Milî Birlik Komi
tesine yazdılklan mektup, 13 Eylül 1961 ta r t 
hini taşıımalktadır. Bu mektup o gün, o gü
nlün Sayın Devlet Balkanı tarafından MM 
(Birilik Komitesine gönderilmiştir; fakat Millî 
(Birilik Komitesinde cCranımamışItır. Ben o gün 
bunun bir suretini (derhal ele geçirdim. Ele 
geçirdim demek, başka bir yerden değil, he
men o anda suretini çektim. Benim tarihî bel
gelere karşı bir yalkunfhğım vardır ve biütün 
meseleleri hep tarih perspektifi içerisinde gör
meye çalışırım. Hemen onu aldım, bu mektu
bun öncesindeki olayları elli sene sonraki 
çooufelarnmıiz cfeıır. 

İnönü'nün mektubu 13 EyMl tarihini taşı
maktadır. Yurt dışımda bulunan 14 terle içi
mizde en çok ünsiyeti olup da mekituplaşan, 
onların meikltup yazdığı iki üç kişiden birisi 
benim ve öana yaddılar. Yurt dışından idaımı-
larla ilgili, Yasisıada kararlarının infazı ile 
ilgili hiçbir mektup veya yazı, hiçbir bildiri 
gelmedi. 17 Eylül tarihinde Yenideİri'deaı pos
taya verümiş, Alpaslan Türkeş'in tefidir edil
miş bir kâğıdı gelmiştir, üzerinde imiza bile 
ydkbur; yani teksir kağıdının üzerinde teksire 
geçecek imiza dahi yoktur. 17 Eylül tarihin
de - yani, şu anda hiçbir arşivim yek, rakam
lar kafamfda. Çünkü, bu meselelere çok önem 
verdiğim için hemen biliiyioruım. - bu (teksir Ye-
nildelihi'den postaneye verilmişltir. Yenidelhi 
çılkuş merkezidir ve bize de gelişi sekiz on gün 
sonradır. Türkeş'in haricinde 14 lerin hiçbiri 
İsinden mıekituıp gelmeımıiştir. Bmaeanleyh; İnö
nü'nün mektubu, Türkeş'in mektubunun karnın^ 
oyunldalki tdsirini bertaraf etlmeye matuf 
sözü, ıtamaımiylıe havada kanmaktadır. Bir mak
sat için söylenmiş olabilir. Havada kalmakta
dır, hiç alâikaJsı yektur. 

Arkadaşlar; Temsilciler Meclisi, 157 sayılı 
Kanunla kurulmuştur. Kurucu Meclisin onganla-
nn/dan birisidir. 1 sayılı Kanun Millî Birlik 
Komitesinin hukuk içerisinde kalması için ted-
tvin edilmiş olup, Millî Birlik Komitesi tarafın
dan yapılmış bir kanundu. Yeryüzünün hiçbir 
ihtilâlinde ihtilâlci, kendisini hemen bir kanun
la hukuk içerisine sokmaz. MM Birlik Komite
sinin niyeti, o kanunda belli olmuştur; hukuka 
döneceği, demokrasiye döneceği, seçime dönece
ği 1 sayılı Kanunla belli olmuştur. 

Orada hemen ilerisi için bir Kurucu Meclis 
meselesi söz konusu edilmediği için idam ceza
larının infazı Millî Birlik Komitesine alınmış
tır. Niçin ahnmıştır? 27 Mayıs - Darbeci di
yenlerin boğazlarının içinde kalsın - ihtilâlinin 
gerçek sahipleri bu sorumluluktan kaçmasın 
diye, kendi kendimize üzerimize almışızdır. 
Ondan altı ay sonra, 157 sayılı Kanunla Kuru
cu Meclis kuruldu. 

Kurucu Meclis, iki organdan ibarettir; Tem
silciler Meclisi Millî Birlik Komitesi. 157 sayılı 
Kanunda Kurucu Meclisin ve Temsilciler Mec
lisinin yetkileri sayılırken, Yüksek Adalet Di
vanınca verilecek ölüm cezalarının infazı yetki
si, yine Millî Birik Komitesinin elinde bırakıl
mıştır. 157 sayılı Kanun da bir nevi geçici Ana
yasa idi; 157 sayılı Kanun ile Millî Birlik Ko
mitesine bırakıldı. Niçin bırakılmıştır? Temsil
ciler Meclisinin içerisinde sivil kişiler vardır, 
politikacı vardır. Bir siyasi mahiyet taşıyan 
suçların infazı konusunda memleketin sivil ka
natlarını, partilerini karşı karşıya getirmemek 
için, Millî Birlik Komitesi yüksek, âlicenap bir 
kararla orada da sorumluluğu kendi üzerine 
almıştır. Tarih her halde bu âlicenap duygula
rın yargısını yapacak, istediğiniz kadar, istedi
ğimiz kadar o günlerin aleyhinde bulunalım; 
ama bunların, bu âlicenap duyguların yargılan 
mutlaka yapılacaktır. Temsilciler Meclisinin 
aslında böyle bir yetkisi yoktur. Binaenaleyh, 
14 lerden bir başka arkadaşımızın da bunu is
tismar etmesi veya bu yönde bir yazı yazması 
söz konusu değildi. 

17 Eylül tarihinde Yenidelhi'de postaneye 
verilen bir belge; ki dünya biliyordu Türkiye'
de 15 Eylül'de kararların okunacağım, tebliğ 
edileceğini.. O kadar biliyordu İd, o gün Ken-
nedy'nin mesajı Millî Birlik Komitesinin toplan
tı yerine geldi; ama bizim içimizden bir insan, 
iki gün sonra bulunduğu yerden bir teksir kâğı
dını postaya vermek lüzumunu duyabiliyor. 
'Bir maksadı varmış, on senedir de bu maksat 
için uğraşıyormuş. 

Arkadaşlarım; mesele bu noktaya gelmiş
ken, ben Yüksek .Adalet Divanı kararlarının in
fazından ötürü - biliyorsunuz, 15 i çıkmıştı, 3 
olarak yapıldı infaz - bir insan olarak hâlâ ıs
tırap duyuyorum. Bunu bu kürsüden söylüyo
rum. Eğer 1790 imza arasında da benim imzamı 
görüp hayretler içinde kaldınızsa, kalmayın. 
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Ben hâlâ ıstırap duyuyorum; ama arkadaşla
rım, inanın, siai temin edeyim ki, o infazların 
olmasına vesile olan insanlar akılsız yeraltı po
litikacıları idi. Bugün yaşadığımız şu ortamı, 
Allah onların şerrinden korusun, öyle slogan
lara sahip olmamaları için. 

Arkadaşlar; o infazların birkaç gün evveline 
kadar ibre lehlerinde idi. Aleyhlerine dönme
sinde sebep, o akılsız yeraltı politikacıların, 
«Yapamazlar, yapsınlar da görelim.» sözleri 
idi. Büyük ölçüde tahrik etmişlerdir arkadaş
larım; bize yakın çevreleri büyük ölçüde tahrik 
etmiştir. Binaenaleyh, tarih hatalarından ötürü 
burada işlemekte olan sloganın, işlemekte olan 
fikirlerin yanlışlığını ortaya koydum. Sayın 
İnönü'yü savunmak bana düşmez. Benim onu 
savunmaya gücüm yetemez. Tarih içindeki yeri 
belli. 

Sözlerimi bu şekilde bitirir, Yüce Senatoyu 
saygı ile selâmlarım. (C. H. P. ve M. B. G. sıra
larından alkışlar). 

BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 
Sayın Şeref Kayalar, buyurunuz efendim. 
ŞEREF KAYALAR (Bursa) — Sayın Baş

kan, muhterem arkadaşlarım; 
Evvelâ çok temeni ederdim M, benimle 

mektepten sınıf arkadaşı olduğunu söyliyen -
Hakikaten de böyledir - bu sıfatımızla bana 
bâzı öğütlerde bulunan arkadaşım, dün de bu 
kürsüden konuşurken aynı soğukkanlılığı mu
hafaza ederek «Siz Devlet idare etmesini bil
miyorsunuz. Siz sadece seçim kazanmasını bili
yorsunuz.» gibi sözlerle bizi değil, bizatihi de
mokratik rejimi itham eden bir konuşma için
de bulunmasaydı. Bugünkü gibi soğukkanlı ko
nuşmalı idi. 

Değerli arkadaşlarım; konuşmamı daktilo 
ettirmek suretiyle Grup Başkanvekiline tevdi 
etmiş, onun tetkikinden geçirmiş, bir disiplinli 
grup üyesiyim; bunu arza çalışayım. 

Saniyen, benim dinmeyen bir intikam hissi 
içinde offiduğumu beyan ettiler. Sayın Karaman 
da bâzı tekerlenneleriyle, «On yıldan beri» fa
lan denmek suretiyle bir noktaya işaret ettiler. 
Şahsıma taalluk etmesi itibariyle bunlara şid
detle arzı cevabetımek isterim. 

Muhterem arkadaşlarım,; kin ve intikamın 
bu memleketi felâkete sürüJkliyeceği katı kanı
sında olan bir insan değil, aynı zamanda bir 
aiSenin evlâdıyım. Rahmetli babam da öyle idi, 

kardeşim de öyleidir, rahmetli anam da öyle idi. 
Muhterem arkadaşlarım; 1962 senesindeki 

yazılarım okunursa, - ki, muhtelif gazetelerde 
çıkmıştır. - 1962 senesinde ne af tahakkuk et
miştir, ne şu tahakkuk etemiştıir, ne bu tahakkuk 
etmiştir; o yazılarımdan benim bu sıfatım et
raflı olarak tesbit edilmiş bulunacaktır. 

Bu kürsüden beni mektep sıralarından tanı
dığını beyan eden arkadaşımı teyideden her 
hangi bir konuşmam var ise, lütfen zabıtlardan 
çıkarıp bana göstermesini kendisinden tahsisen 
istirham ederim. Binaenaleyh, bu yanlış teşhis
tir. 

Size bar vakıa zikredeyim: Af Kanunu Mil
let Meclisinden çıktı, ortam şu idi veya bu idi. 
Grup Başkanı idim, Af Kanununun memleket 
yararına düzeltilebilmesi için tekrar komisyona 
alınması icabediyor hissi bize verildi. Şurada 
bu Af Kanununun geri alınması için Başkanın 
«Ayakta sayacağım» ikazı üzerine, evvelâ aya
ğa kalkan bendim. Bu hâdiseyi kendisine hatır
latırım, bir. 

Bir de «Ailemden gelen bir initdkamcılığın 
içinde de değilim. Böyle bir hissi küçük telâk
ki eden bir ailenin evlâdıyım.» dedim. Bu hare
ketimi teşhis eden, öğrenen kardeşim, beni ya
zıhaneye çağırmış, yaşlı gözlerle alnımdan öpe
rek, «Şimdi bana lâyık olan kardeş olduğunu 
gösterdin. Evvelâ memleketin selâmeti, sonra 
biz.» demiştir. 

Gruplarında Sayın İnönü'nün gayretlerin^ 
den uzun uzun bahsettiler. Bunları ben biSlmi-
yorum, şimdi burada söylediler. Kendisinin de 
bilmediği bu hususları öğrenerek, mektep ar
kadaşı hissi ile rahat edeceklerini tahmin ede
rim. 

Muhterem arkadaşlarım; ben burada bir ya
zılı beyanda bulundum, zabıtlara geçti. Zabıtla
rı tetkik etsinler, ben Yaasıada'nın hesabını sor
madım. Aynen kendisi gibi, «Yassıada hesabını 
tarih yazacaktır» dedim ve tarihe tevdi ettim. 
Kendisinin burada konuştuğu gibi konuşmıyan 
liderinin zabıtlara geçmiş olan beyanını bura
da tekrar eıtımek suretiyle bir parti olarak, par
tiler olarak Hükümetin memleketi getirmeye 
çalıştığı ortama getirmek için beraberce çalışa
lım, diye bir ufak dikkat çekmek istedim. Ne 
gazeteden aldığım beyanda, ne de Meclis zabıt
larından aldığım beyanda hilafı hakikat bir hu-
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sus yoktur; bunları aktarmaktan ibarettir. Eğer 
bu aktardığım beyanlar çirkin ise, bunlar sa
hiplerine aittir, bana ait değildir. 

Muhterem arkadaşlarım; bu kırmızı takke, 
yeşil takke meselesinden benim grupum nefret 
©der. 1923 senesinin 13 -15 Mayısında çıkan 
bir Bakanlar Kurulu kararnamesinden beri, ki, 
o zaman Rauf Orbay, rahmetli Cebesoy'u ve o 
değerde Türk ihtilâlini, Türk inkılâbını Ata
türk'le beraber yaratmış olan arkadaşları, o ta
rihli bir kararname ile gericilikle itham eden 
zihniyeıti, bugün hâlâ devam ettirmiyelim. Ne 
benim partal arkadaşlarım ve ne de benlim ba
ğımda bulunan lider, ki, tahsisen lider, Atatürk 
çocuğuyuz, yeşil takkelilerden biz nefret ede
riz. Bunu sarahaten arkadaşımın bilmesi ve bun
dan böyle bizi bu ithamlar altında bulundur
maya çalışmamasını tahsiisen istirham ederim. 

«İnönü ile çok kişiler uğraşmıştır» buyurdu
lar, benıim haddime düşmemiştir İnönü ile uğ
raşmak. Değerli arkadaşım Sayın Satır şahittir; 
biz toprak reformunu tetkike gitmiştik, Çan 
Kay Şek ile konuşuyorduk. Çan Kay Şek bana, 
«Siz muhalif partisinin ileri gelenlerinden bir 
zatsınız; fakat İnönü benim eski arkadaşımdır. 
Kendisine sizinle selâm göndersem götürür mü
sünüz?» dedi. O zaman Heyetin içinde bulunan 
Tarım Bakanlığı müsteşar muavinleri ve Tanm 
Bakanlığı mensuplarının gözlerini yaşartan 
şöyle bir beyanda bulunmuştum, Çan Kay Şek'e: 
«İnönü, benlim muhalif partimin lideridir; fakat 
inönü, Atatürk ile birlikte memleketi kurtaran 
adamdır...» O günlerde rahmerttli Erzurum Me
busu vefat etmişti, ilk Erzurum Kongresinde 
bulunanlardan pek az adam kalmıştı. «... Bina
enaleyh, bu bize Atatürk'ün ve inkılâbın vedia-
sıdır. Bana Milliyetçi Çin'de bâzı hediyeler ve
rildi ; fakat sizin bana tevdi ettiğiniz bu vazife 
bana tevdi edilen en büvük hadivedir. Şerefle 
bunu inönü'ye ileteceğim» dedim. Maalesef av
detimde o gün parti meclisimiz vardı, ertesi gü
nü ben de Bursa'ya gidiy ordum, Sayın Kemal 
Satır vasıtasiyflle bunu inönü'ye ulaştırdım. Sa
yın Satır, kendisinin de pek memnun olduğunu 
koridorda bana söyledi. 

Binaenaleyh, «ahsı hakkındaki kanaatim; 
onunla uğraşacak değilim. Ama Millet Meclisi 
zabıtlarına intikal etmiş olan, gazetelere inti
kal etmiş olan ve Hükümetin de memleketi Par

lâmentonun da yardımı ile sokmak istediği belli 
bir vasata yardımcı olayım endişesi ile o be
yanları buradan aktardım. Bunu aktarırken de 
haklı olarak her kürsüye çıikan grupun veya 
partinin 12 Mart öncesi Hükümetini töhmetler 
altında bulundurmasını yadırgadığımı da beyan 
e'ımek zorunluluğunda kaldım,. 

Değerli arkadaşlarım; 
Hele hele Sayın Hazer^in bana Kurucu Mec

lisin iki kısım Meclisten müteşekkil olduğuna 
mütedair dersinden de anlıyorum ki, kendisiy
le sınıf arkadaşı olduğumuz - Her halde ha
tırlamıyorlar - zamanki tutumum ile bana atfe
dilen bugünkü tutumum hakkında kendilerinin 
hiç bilgisi olmadığına kaaniim. Kurucu Meclisin 
nemene bir teşekkül olduğunu, ne mükemmel 
bir teşekkül olduğunu ve Millî Birlik Komitesi
nin oradaki rolünü pek güzel bilen kişilerden 
biriyim. 

Değerli arkadaşlarım; 
Ben, Yassıada kararlarının münakaşasının 

memlekete yarar değil, zarar getireceği kanısı 
içinde olduğumu açıkça söylemeliyim. Yalnız, 
Sayın Karaman burada Yassıada kararlarından 
müteessir olduğunu beyan ederken, Yassıada ka
rarları, Yassıada Mahkemesinin dayandığı esba
bı mucibelere müstenit değil, fakat münhasıran 
dışardaki bağıran adamların yaygarasına müste
nit verilmiş gibi bir gerekçeye dayandı ki, şaya
nı teessür olan ve Yassıada kararlarına bizatihi 
hakareti teşkil eden de bu beyandır. (A. P. sıra
larından «Bravo» sesleri.) 

FEHMİ ALPASLAN (Artvin) — İnfaz, in
faz. 

SALİH TÜRKMEN (Ağrı) — İnfaz ile alâ
kalı karar ile alâkalı değil. 

ŞEREF KAYALAR (Devamla) — Değerli 
arkadaşlarım; 

Bu mevzuu burada kapatıyorum. 13 Eylül .ta
rihinde ı/azılmış mektuptan, 17 Eylül tarihinde 
Delhi'den yazılmış mektuplardan bahsedecek 
değilim. Kapı arkasındaki konuşmaların da ma
hiyetini bilmiyorum. Mektupların hepsi elimizde
dir ve davranışlarda da bizim de bildiğimiz dav
ranışlar elbette mevcuttur; fakat bu kapı arka
sında olan davranışları bırakalım tarih yazsın. 
Günlük hâdiselerin tarih olabilme vasfını ihraz 
edebilmesi için en az aradan 30 - 35 sene geçmesi 
lâzımdır ki, bunu da hep beraber tesbit edelim 
ve hâdiseleri tarihe bırakalım. 
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Şimdi, Bursa'da Emir Suitan'da bir zat ile 
görüşmüş, o zatın kim olduğunu ben biliyorum. 
Bursa'da tek bir adam vardır, o da yalancı bir 
adamdır. Hangi sebeple bunu yaptığını ben bi
liyorum. Bursa'da Emir Suitan'da bir adamla de
ğil, fakat Bursa^da bana rey veren 200 bin kü
sur kişi ile görüşmüş olsaydı, - Sanki kucağını 
açarlar kendilerine, elbette görüşürler benim 
hakkımda - meselelerin mahiyetini daha iyi an
lamış olabilirlerdi. Grupta pek sevdiğim bir ar
kadaş, sokakta yahut koridorda bir mektup bul
muş ; o mektubu kürsüden okudu ve o mektubun 
da mevzuu zannediyorum bir Halk Partiliydi. 
Yine böyle bir bütçe müzakeresinde o arkadaşı
mın yolda bulduğu bir mektubu okumasından 
ve bunu kürsüye getirmesinden ne kadar müte-
ellim olduğumu Grup Başkanı olarak söylediğim 
zaman, arkadaşlarım hattâ bana küsmüşlerdi. 
Kendisine bunu hatırlatmak sureti ile her hangi 
bir adamın kendisine bir maksat ile tevdi etmiş 
olduğu mektubu kürsüye getirmesi, Suphi Kara
man arkadaşımın bugünkü tutumu ile, düne ka
dar olan tutumu ile gayrikabili teliftir. O itibar
la meseleyi burada kapatıyorum. 

Yüksek Heyetinize arz ediyorum; eğer büt
çe müzakerelerinin sükûnetle devamını arzu edi
yorsak, Sayın Hazer arkadaşımın, ne olursa ol
sun, dünkü gibi değil, bugünkü gibi konuşmasını 
ve bundan sonra da hep beraber böylece konuş
malarımız lâzımgeldiğini hatırlatıyorum ve aynı 
zamanda da eğer bu bütçe müzakerelerinin bi
raz oyalanmasına sebebiyet vermişsem Yüksek 
huzurlarınızda alenen özür diliyorum. 

Saygılarımı sunarım. (A. P. sıralarından al
kışlar.) 

BAŞKAN — Sayın Karaman, ne münasebet
le söz istiyorsunuz? 

SUPHİ KARAMAN (Tabu üye) — Sataş
ma. Sözümün çok yanlış olarak telâkki edilmesi
ni bir sataşma olarak kabul ediyorum. 

BAŞKAN — Ve ikinci kez konuşma hakkını
zı kullanacaksınız. Buyurunuz efendim. 

Söylemeyi zait addederim, tekrar bir sataş
maya mahal verilmemesini istirham ediyorum. 

SUPHİ KARAMAN (Taibiî Üye) — Sayın 
arkadaşlarım; 

Sayın Kayalar, dışarıdaki homurtuların 
Yassıada kararlanma tesir ettiğini söylediler; 

[ eğer bu bir sürçü lisan değilse büyük bir yanıl
gı oldu. Çünkü, benim konuşmamda böyle bir-
şey yoktu. 

Yassıada kararlarına değil, kararların infa
zına; o başka konu, hukuk olarak, öîbürü başka 
bir müessese. Binaenaleyh, bunu tamamiyle tav
zih ederim. Yassıadadaki Yüksek Adalet Diva
nı kararlarının ne kadar hukuk içerisinde, hiç
bir tesirin etkisinde kalmadan, hiçbir tesir ya
pılmadan verildiğini de tarih yargılayacaktır. 

Ben, dışardaki homurtuların infazlar isti
kametindeki etkisinden bahsettim. Bu etkide, 
tekrar ifade ediyorum, o akılsızca sloganları 
kullananların çok büyük hataları olmuştur; 
ama o bile, infazları mutlaka etki altına alan 
bir konu olarak telâkki edilemez; yani infaz
ları onaylamak durumunda bulunan Millî Bir
lik Komitesi, işte o homurtuların 27 Mayıs îh-
tüâlinin hukukî dayanakları üzerinde, ihtilalin 

j haysiyeti üzerinde ve dayandığı Silâhlı Kuvvet
lerin haysiyeti üzerindeki etkileri düşünerek 
bunların infazı durumunda kalmıştır. 

Sayın Kayalar'ın bahsettiği bir de o Emir 
Sultan'dairi zat meselesine dokunacağım. Zaten 
kaale almıyorum, ciddiye de almıyorum; ama 
bu kişi öyle 200 bin seçmenden biri değil arka
daşlarım. Yarım sayfalık bir mektubuna, Sayın 
Şeref Kayalar'ın altı daktilo sayfası ile cevap 
verdiği bir insan. Emniyet Genel Müdürlüğü
nün önemli işlerinde, ayda 3 000 - 4 000 liraya 
kadar açıktan para alan bir adam. 

ŞEREF KAYALAR (Bursa) — İşte o me
sele ; işte mesele orada. 

SUPHİ KARAMAN (Devamla) — Binaena-
I leyh, böyle basit bir vatandaş değildir. Buna 
I rağmen tutumumu ortaya koydum; yani ben 

yine de o meseleleri bugünkü ortamda ciddî 
I telâkki edip de şey yapmadım. Sonra tartışılır. 

Arz ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim, efendim. 
Muhterem arkadaşlarım, gruplar adına yapı-

I lan konuşmalar bitmiştir. 
Sayın Hamdi özer, Sayın Salim Hazerdağ-

lı, Sayın Hüsnü Dikeçüğil, Sayın Yiğit Köker, 
Sayın Hocaoğlu, Sayın Hüseyin Kalpakhoğlu, 

I Sayın Sim Atalay, Sayın Fehmi Alpaslan, Sa-
I yın Haydar Tunçkanat. 

Bu suretle bir kez daha şahıslan adlarına 
söz alan sayın arkadaşlarımı arz etmiş olu-

I yorum. 
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ARİF HİKMET YURTSEVER (Bingöl) — 
Sayın Başkan, dün saat 9,30 da vermiş oldu
ğum bir önergemde, söz isteme talebim vardı. 

BAŞKAN — Sayın Arif Hikmet Yurtsever; 
zâtıâlinizin Devlet Plânlama Teşkilâtı bütçesi 
ile ügili olarak 1 Şubat 1972 tarininde saat 
10,05 de verdiği bir önerge var ve söz sıranız 
ikinci. 

Sayın Hamdi özer, buyurunuz efendim. 
HAMDİ ÖZER (Malatya) — Sayın Başkan, 

sayın senatörler; 
1972 yılma ait Başbakanlık Bütçesi üzerin

de 10 dakikanın sının içinde kalarak maruzatta 
bulunacağım. 

Başbakanlık, icranın beyni olarak bütçenin 
düzenlenmesinde, uygulanmasında nazım rol 
oynamaktadır. Bugüne kadar görülmüştür ki, 
bütçedeki hizmetler Devletin plân hedeflerine 
doğru gideceği yerde, çok defa Hükümetin çı
kar hedefine doğru saptırılmıştır. Devlet Plân
lama Teşkilâtı deriz, hakikatte Hükümetin 
plânlama teşkilâtı olarak çalışır. Eğer bu teş
kilât böyle olmamış olsaydı, hükümetler değiş
tikçe bünye değiştirmezdi. Bu teşkilâtın ismen 
olduğu gibi, fiilen de Devlet Plânlama Teşkilâtı 
olmasını temenni ediyoruz. 

Sayın senatörler; 
Bütçede görülen hizmete yönelmiş rakamlar 

hakkiyle uygulanırsa, hizmet vücut bulur. Bu 
da personel istihdamındaki uygunluktan doğa
caktır. Müessir bir personel istihdam politikası 
insan ve iş münasebetlerinde kendisini gösterir. 
İnsana göre iş değil, işe göre insan formülünü 
uygulamakla olur. Bunun ilk şartı da, insan ile 
iş arasındaki uygunluğu ölçmektir. Bizde bir 
gelenek vardır, herkes çocuğunu, olması lâzım-
gelen mesleke iteler; olabileceğine değil. Bu 
suretle, iş ile insan birbirini yıpratır ve olumlu 
randıman almak mümkün olmaz. Bilim alanın
da ileri milletler, en modern testlerden ve psi-
koteknik lâboratuvarlarmdan geçirmek sure
tiyle insanların kabiliyetlerini ölçmüş ve bu 
kabiliyet sahası içine giren iş ile o insanı bir
leş tirmis'tir. 

Sayın senatörler; 
Personel istihdamı Devletin hayatiyetidir. 

Bunun için istihdam edilen bir insan işinin de
ğerinden, emeğinin değerini alabilmelidir, iş ka
pasitesine uygun kadro ve işin değerine göre 
ücret rejimi uygulanmalıdır, işte bu amaçla 

bizde bir Devlet Personel Dairesi kurulmuştur. 
Bu teşkilât personel rejimini memleketin ekono
mik ve sosyal bünyesine uygun olarak düzenle
me1-,:, değişen şartlara paralel olarak aylık ve üc
retlerde ayarlama yapmak, çalışma metotlarını 
ve özlük haklarını bir esasa bağlamak gibi gö
revler almıştır. 

Kendisine hakikatte bu görev verilmiş; fakat 
tatbikatta bu görevin yetkisi verilmemiştir. Yet
kisiz görevlerin uygulanmasını beklemek abesle 
iştigaldir arkadaşlar. Personelin kadrosunu, ma
aş ve ücretini, terfiini bir düzene bağlamak gö
revi Devlet Personel Dairesinindir; fakat bütün 
bu görevleri yapmak yetldsini Maliye Bakanlığı 
kullanmaktadır. O halde bu Daireye ne lüzum 
vardır? Maliye Bakanlığı ile koordineli bir çalış
ma yapılabilir; fakat, personelin haklarını huku
kî esaslara göre koruma yetkisini, kimseye tes
lim etmemelidir. Bu teşkilât «Personel reformu» 
adı altında çıkan kanundaki aksaklığı teshil et
meli, hukuka aykırı kanunların değiştirilmesi 
yolunda gayret göstermelidir. Bu kanuna göre 
bir ilkokul mezunu bir memur bulunduğu kade
mede daha 15 yıl terfi edemeden çalışacak, on
dan sonra emekli olacaktır. Bu doğru mudur? 
Birçok memurlara yanlış ödeme yapıldı diye ma
aşlarının ellerinden alınarak perişan hale sokul
ması doğru mudur? Bu ödemeyi emekli veya top
tan ödeme zamanına bırakmak daha uygun ol-
mas mıydı? 

Aynı meslekte aynı tahsil seviyesinde çalı
şanlardan biri 7 nci derecede iken ayrılmış, ti
caretle meşgul olmuş; diğeri 30 yıl aynı meslek
te hizmete devam etmekte ve formasyonu daha 
üstün bir seviveye varmaktadır. Bunlar, 1 nci 
dereceye ulaşmaktan yoksun bırakılmış; fakat 
öteki tüccar, torpil denilen sihirli bir elle Genel 
Müdür veya Müsteşar olarak birinci derecenin 
son kademesine ve arkadaşlarının tepesine otur
tulmuştur. Bu adalet midir arkadaşlar? Bu ada
letsizlik yüzbinlerin beynine bir varyos gibi in
mektedir, müessir bir istihdam politikasının mü
essir iy eti bu mudur? 

Bir Maliye Bakanı bütün kademe terfilerini 
durdurmaya ve katsayısın], dilediği gibi uzatıp 
kısaltmaya kalkışırsa, Devlet Personel Dairesi
nin ve bütün sicil âmirlerinin yetkisini tekelinde 
tutmuş ve onu tasarrufa kalkmış sayılmaz mı? 
Devlet hizmetinde iken, daha yüksek diploma 
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alanların yeni tahsil seviyesine uygun olarak ba
reme alınma işi adaletsizlik değil midir? Bu in
sanlar maddi ve mânevi sıkıntılar içinde ikti-
sabettikleri seviye görülmiyecek midir? Bunları 
takdir etmek hem bir vicdan borcu, hem de yük
selmeyi teşvik değil midir arkadaşlar? Memleke
tin en yüksek öğrenim yapan hekim, mühendis 
ve yüksek öğretim üyelerine uygulanan haksız 
ücret rejimi kalkınmamıza indirilen en korkunç 
darbe değil midir? Bu insanlar içleri yana yana 
memleketi bırakıp Avrupa ve Amerika'ya hicret 
etmektedirler. Milletimize milyonlara mal olan 
bu güzide aydınlarımız neden yurt dışına ihraç 
ve yurt hizmetinden tardedilmişlerdir? Müessir 
istihdam politikası bu mudur arkadaşlar? Hasta
nelerimiz, okullarımız ve bakir topraklarımız bu 
aydınları bekliyor. Hükümetin en büyük hizme
ti bu aydınları derhal yurda davetle olacaktır. 
Yabancı ülkelerde şöhretleriyle dünyanın takdi
rini kazanan bu aydınlar bizimdir, bunlara sahip 
çıkalım. 

Sayın senatörler; hizmet ve nimetin dağılma
sında hatır, gönül ve partizan ağırlık, ihtiyaç 
ağırlığına galebe çalmaktadır, işte bir örnek ola
rak; Malatya'da açılması plânlanan ve yeri sa-
tınalınan 200 yataklı göğüs hastalıkları hasta
nesi başka ile verilmek üzeredir. Meşhur Sultan-
suyu Harası ve Ziraat Meslek Okulu Malatya'da 
olduğu halde, Veteriner Fakültesi ve Ziraat Fa
kültesi başka ile açılmıştır. Hava alanı ile tari
hî sivas - Malatya şosesi iptal edilmiştir. Haş
haş ekimi yasaklanmış, halkın nafakası mühür
lenmiştir. Bütün bunların altında yatan sebep, 
Malatya oluştan başka bir şey değildir. 

Sayın senatörler; kısaca TRT den bahisle söz
lerimi bitireceğim. 

TRT nin tarafsızlığı ve millet taraflısı oluşu
nu şükranla karşılıyorum. Artık TRT gerçek an-
lamiyle bizim TRT olmuştur. Köyden kente gö
türen yol üstündeki kızıl fenerler söndürüldü ve 
yerine ayyıldızlı bayraklar asıldı. Şimdi, yurttaş
lar, köyden kente giden o yol üzerinde vurup 
parçaladıkları radyolarını onarmış ve millî gu
rur, güven içinde kendi sesini duymaktadır. Baş
ta Sayın Genel Müdür ve Yönetim Kurulu ile 
bütün TRT personeline şükranlarımı tekrarla
mayı borç bilirim. 

Basın ve Yayın Genel Müdürlüğüyle, Anado
lu Ajansının bütçesini yetersiz bulduğumu, bun
ların taşıdığı öneme dayanarak ifade etmek isti

yorum." Basın bir milletin gözü, kulağı ve dili
dir, bir ölçüde en müessir savunma silâhıdır. Bu 
değer ölçüsü içinde bütün mensuplarına takdir 
ve şükranlarımı arz ederim. 

Başbakanlık bütçesinin hayırlı ve uğurlu ol
masını diler, Yüce Senatoya saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. Sa
yın Hazerdağlı?. Yok. Sayın Sırrı Atalay, söz
lü olarak bir feragat beyanınız geldi, doğru mu 
efendim? 

SIRRI ATALAY (Kars) — Konuşmıyaca-
ğım efendim. 

BAŞKAN — Konuşmayacaksınız, teşekkür 
ederim efendim. Sayın Salim Hazerdağlı? Yok. 
Sayın Hüsnü Dikeçligil, buyurun efendim. 

HÜSNÜ DİKEÇLİGİL (Kayseri) — Sayın 
Başkan, bu 10 dakikalık zamanda fikrimi izaha 
çalışacağım. 

Başbakanlık bütçesi mühimdir; çünkü Baş
bakanlık, Hükümetin başıdır. Başların durumu
na göre memleketler yönetilir ve idare edilir. 
Arkadaşlarımız hâdiselere tek taraflı baktığı 
müddetçe, şahsan Türkiye'de hâdiselerin önünün 
almamıyacağına kaaniim. Çünkü, hâdiseler tek 
yönlü olmaz, bir hâdisenin siyasi, içtimai, ikti
sadi sebepleri olur. Mütemadiyen 12 Martın üze
rinde durup, havalar açıldığı vakit 12 Martın 
üzerine toz kondurmadan bir kanada veya başka 
tarafa doğru itilmesi doğru değildir. 

Efendim söz buraya gelmişken, bir mesele 
ile Nihat Erim'den bekliyeceğimiz noktayı açık
lamaya uğraşacağım. 

Mahmut Esat Boşkurt, Allah rahmet eylesin, 
^ Atatürk İhtilâli» eserinde baştaki liderin vasfı
nı belirtir. Eğer bu vasıfta liderler memleketin 
başında yoksa ve olmıyacaksa başı belâdan kur
tulamaz. Pakistan'da olduğu gibi. 

Hazreti Ebubekir Birinci Halife idi ve Arap'-
ın en zenginiydi, öldüğü zaman evinde bir ca
riyesi ve bir de devesi vardı, öleceği zaman kı
zı Hazreti Ayşe'yi çağırdı ve vasiyet etti, «Bun
lar beytülmalindir, bunu vereceksiniz.» dedi. 
Milyoner olan bir zat, yanındaki kimseye de bir 
şey bırakmamıştır. 

ikinci bir misal verir sayfa 81; belki arka
daşlarımız bakar, ben oradan söylüyorum, mese
leleri belirtirken bunlara dikkat etmek lâzım. 
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Hasreti Ömer'in Halifeliği zamanında adaleti 
malûmdur. Dünya adaletin temeli üzerine kurul
muştur. bu olmadığı takdirde hükümetler payi
dar olamaz. Benim bildiğim budur. 

Hasreti Ömer, hanımının arkasında bir entari 
.'g'crür, «Bu nereden geldi?» diye sorar. «Beytül-
' m "iden istihkakımıza gelen erzaktan artırdım.» 
cevabım alır. Hazreti Ömer, «O halde Beytül-
nıalden gelen erzak az gelecek, bunu da Beytül-
male iade edelim.» der. 

Yazar üçüncü bir misal verir; bu misalinde 
sunu söyler: Emeviler zamanında Azizoğlu Ömer 
Halife olduğa vakit hanımı sevinmiştir. Azizoğ
lu öıp%r; «Niye seviniyorsunuz, sevinmeye lıak-
• kınız yoktur, bütün mücevherat gasptır, bunu 
-Beytûlmale hediye edeceksiniz.» der. 

Bu Halife ölüm döşeğinde yatarken, arkasın
da tek kirli gömleği vardır. Kayınbiraderi gelir 
görür ve kız kardeşine, «Halife kirli gömlekle 
yatmaz, yarın gelir böyle görürsem seni öldürü
rüm.» der. Ertesi gün gelir aynı kirli gömlek 
vs kardeşini dövmeye yeltenir. Kardeşi «Müsaa
de et, meramımı anlatayım; Halifenin başka 
gömleği yok.» der. 

Allah rahmet eylesin Mahmut Esat Bozkurt 
idtabmda ilâve ediyor; lider, etraf iyle, taraf ta
liyle tek gömlekle ölmesini bilmelidir. Yani, tam 
'•mânasıyîe namusu mücessem olacaktır. .Şürekâ 
devleti kurulduğu müddetçe bu gemi yürümez 
cl.uv". 

Elbette Devletin gemisini eline alan insanla
rın. bütün vasıflariyle örnek olması lâzımdır. Bu 
vasıfta ve örnekte değilse, onun etrafındakiler 
onu düzeltmezse ve «olur» elemezse, hâdiseler kö
tü istikamete doğru gider. Nitekim, benim ar
kadaşlarım hâdiselerin kötüye gideceğini bildi
ği için, ona kırmızı oy vererek «olur» demiştir ve 
bu tarihe kaydedilmiştir. Bunda da haklıdır, 
ben yüzbin kere gelsem yine kırmızı oy veririm. 
Günkü, memleket selâmete gitmiyor. 

İkinci bir husus; o zamanki Sayın Devlet 
Başkanına soruyorum; Hükümet ediyorsun, baş
t ı m , Devletin elinde millî istihbarat var, bu 
hâdiseler hakkında bilgi istiyorum. Arkadaşlar 
kanunlar yazılıdır. Atalarımızın bir darbı meseli 
vardır; «Ât biniciye göre kişner.» En iyi kanunu 
"verinia, kararlarından dönen, verdiği kararın 
üzerinde yürümeyen, hâdiseler geldiği vakit geri 
çekiliyorum diyen liderler muvaffak olamaz. 

2 . 2 . 1972 O : 2 

Koloğlu'nun «Atatürk, İkinci Meşrutiyet» ini 
okumak lâzım. Mustafa Kemal Erzincan'dan Si
vas'a gidecek, üç dört jandarma yol kesiktir git
meyiniz diyorlar. Yanında o zamanın Nakşiben
di Şeyhi var, hocalar var. Kendisi gitme kararın
da. Kuvvet getirip yolu açacağız diyorlar, Tun
celi'de eşkiyanm olduğunu söylüyorlar. Yanın
daki üstat diyor ki, biz gaza için yola çıktık, 
devam edeceğiz, dönmek yok. Kendisi de zaten 
karar vermiştir, memleketi kurtarıyoruz, bu 
uğurda ölürsek şehit, kalırsak gazi... 

O zamanın Devleti yöneten insanları hâdise
lerin üstüne cesaretle gitmesini bilselerdi; Ana
yasa meselesi filân sözdür ve Devlet kuvvetini 
kendine bağlar itimat telkin ederse, bu hâdiseler 
önlenir. 

Şimdi, ben Sayın Nihat Erim Hükümetinden 
istirham ediyorum. Bakıyorum arkadaşlar Hü
kümetin içersine kanat olmuşlar, tabiî ki, Sayın 
Nihat Erim Cumhuriyet Halk Partisinden ayrıl
dığı için, muvaffakiyetsizliği Halk Partisini de 
yıpratıyor. Ona Halk Partili nazariyle bakılı
yor ; fakat Adalet Partisi de iştirak etmiş puvan 
toplamaya gayret ediyor. Gayrisamimiliktir, ben 
Sayın Nihat Erim Hükümetinin bütçesinde 
«Oyun içinde oyun olmamalıdır.» dedim, Devle
tin âli menfaati için. Çünkü, bu bir intikal dev
residir, bu intikal devrinde cesur hükümetler 
memleketi kurtarabilir, istiklâl mücadelesinde ol
duğu gibi. Cesur olmadığı takdirde, Türkiye'ye 
fazilet idaresini getirmediği müddetçe, rüşveti, 
suiistimali önlemediği müddetçe, hâdiseleri kül-
leyip de milletin yüz milyonlarını alıp dışarıya 
kaçanlardan hesap sormadığı müddetçe, bu Dev
let gemisi yürümez. Sayın Nihat Erim Hüküme
tinde biz bunu göremiyoruz. Hâdiseleri külle-
mekle, idareyi maslahatla bu işin yürüyeceği
ne kaani değiliz. 

Adalet Partili arkadaşlarımdan rica ediyo
rum, ekseriyetteler; cesaretle çıkıp diyecekler 
ki, Anayasa değişti, iktidar bizim hakkımızdır, 
biz bu Devlet gemisini yürüteceğiz. Ben kendi
lerine rey vereceğim. Bunu üzerlerine almalılar 
yoksa, kaçak güreşmeyle Devlet gemisi yürümez 
ve demokrasiyi de kurtaranlayız. 

Söyleniyor, sonra bir tarafa çekiliyorlar, bu 
iş böyle olmaz. Sende cesaret varsa, Devlet ge
misini yürütmek için alabiliyorsan, talibolacak-
sın. Madem ki, reyleri ben aldım diyorsun, ek-
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ser'iyetini hesabediyorsun, milletin vermiş oldu
ğu reyi hakkaniyetle kullanacaksın, cesursan ce- ; 
s ar atini belli edeceksin. i 

l 
Arkadaşlar; Sayın Nihat Erim Hükümeti bir 

geçiş döneminde, bence reform Hükümeti demi
yorum, fakat tarihimizde ıslahatçılar gelmiş, mu
vaffak olamamış; Tanzimatçılar gelmiş, bundan 
önceki Hükümetin borçlandırdığı gibi milleti 
borçlandırmış, kapıları da açmış. Bu konuda ko
nuşamadık ; beyefendiler, bu sene 279 milyon do
lar sadece faiz cdiyeceğis. Arkadaşlarımız şunu 
yaptık, bunu yaptık diye bir günahsızlık gösteri
yor. Peki bu borçlar nerede? Senin yatırımların 
bunu karşılamıyor, bu ne fecaat. Neslimize ne bı
rakıyoruz? Bir düyunu umumiye bırakıyoruz. 

Bize söz gelmedi konuşamadık, yazık oldu, 
ben sekizinci idim. 

Şimdi, bütün bımlarm içerisinde Sayın Nihat 
Erim Hükümeti bu hâdiseleri millete mal etmek 
mecburiyetindedir, bütün çıplakbğiyie konuş
mak mecburiyetindedir, vergisini buna göre is
temek mecburiyetindedir. Bir İstiklâl Mücade
lesi devrinde o devrin Hükümeti bütün eıplak-
lığiyle milletini inandırmış ye arkasından götür
müştür. Bu götürme yeteneğini kendinde bula
madığı takdirde, reformlarda muvaffak olamaz. 
Meşrutiyet doktoru da çare bulamamıştır, ısla
hat doktoru da bulamamıştır, Tanzimat doktoru 
da çareyi bulamamıştır. i 

BAŞKAN — Sayın Dikeeligil, çok az süre
niz kaldı lütfen efendim. 

HÜSNÜ DİKEÇLİGİL (Devamla) — Çare 
olarak Sayın Nihat Erim Hükümetinin ne bize 
yük olmasını, ne de arkadaşlarımıza yük olması
nı gönlüm arzu etmiyor. 

Adalet Partili arkadaşlarımız Hükümete ta
lip çıkmalılar, istemeliler. Anayasa da değiş
miştir, değişen Anayasa ile yürütme cesaretini 
millet huzurunda göstermeliler, gösteremedikle
ri takdirde konuşmamalılar. 

Saygılarımla. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın Yiğit Köker?.. Yok. Sayın Ömer 

Lûtfi Hccaoğlu, buyurunuz efendim. 
ÖMER LÛTFİ HCGAOĞLU (Trazbon) — 

Sayın Başkan, Cumhuriyet Senatosunun çok 
değerli üyeleri; 

Başbakanlık bütçesi üzerinde benden ence 
söz almış bulunan çok değerli hatip arkadaş

larım, bütçeyi enine boyuna eleştirdiler. Hattâ 
bu arada bir kısmı mazinin defterlerini de ka
rıştırdı. 

Şahsi kanaatim şudur ki, geçmiş üzerinde 
çek söz söylenebilir; fakat bütün mesele, orta
ya dökülmüş olaylar üzerinde ve bunun neti
cesinde varılan noktada ne kazanıldığını ve ne 
kaybedildiğini iyi hesaplıyabilmektir. 

Politikada geçmişten ders almak, istikbalin 
tedbirlerini düşünmek esastır. Bu girişten sola
ra esas söylemek istediğim hususlara temas et
mek istiyorum. 

Muhterem arkadaşlar; ben sadece önemli 
gördüğüm bir iki husus üzerinde duracağım. 
Kurulduğu günden bu yana mütemadiyen bes
mele gibi reformlardan bahseden Hükümet, re
formları getirmiş olsa bile bunun reform te
kerleklerine köstek ve takoz teşkil edeceğini 
tahmin ettiğim için bu hususlar üzerinde dur
mak istiyorum. Duracağım hususlar şunlar muh
terem arkadaşlar: 

Birincisi ; Türk Devlet idaresindeki kırta
siyecilik, bürokrasi. 

ikincisi ; millet emrinde Devlet, devlet 
emrinde millet değil. 

Üçüncüsü ; verimsiz ve pahalı Devlet. Teş
kilat kurma heveslisi bir Devlet. 

Muhterem arkadaşlar, bugünkü Devlet çar
kında hâkim olan kırtasiyecilik, bürokrasi her 
gün biraz daha gelişen hızla yoluna devam et
mektedir. Devlet idaresini kemiren bürokrasi 
vatandaşı usandırmış, memuru bıktırmıştır. 
Yazışmalar masadan masaya dolaşmakta, bir 
türlü bürolar dışına çıkamamaktadır. «Gördü» 
imzalan, yani paraflar sayfaları doldurmak
tadır. Bu hal daktilodan başlar, daktilomun im
zası yazılır, onun üstünde şef muavini, şef, şu
be müdürü, daire başkanı, umum müdür mua
vini ve hulâsa sıralayın, kâğıtları doldurur. Bu, 
kanaatime göre şunun neticesi olarak meydana 
gelmektedir; Devlet idaresinde vazife verilen 
kişilerin salâhiyetleri ve mesuliyetleri taksim 
edilmemiştir, sınırlanmamıştır. Hiçbir kimse ne 
yapacağını ve vazifesinin, nerede bittiğini ve 
nerede başlıyacağını bilmemektedir. Bu durum 
öyle bir hâl almıştır M, Devlet idaresini laçka-
laştırmış, âdeta çalışamaz duruma getirmiştir. 
Hepiniz bilirsinizki Türk sahnelerine bile ak
setmiştir, «Bugün git, yarın gel» hikâyesi. 
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İşte muhterem arkadaşlar; esas üzerinde du
rulması gereken mesele, benim kanaatime göre 
budur. Yoksa, reformda ilk sırayı buna verme
diğiniz takdirde vergi reformu deyip getiriniz, 
tarım reformu deyip getiriniz, neticesi ümi-
dettiğinizin çok daha dûnunda olacaktır. 

Bir misal olmak üz-3-re arz edeceğim: Çok 
muhterem arkadaşlar; bu Türk Devlet teskilâ 
tının, çıkmaza girişinin bir örneğini İnşaca arz 
etmek için size bir cetvel göstereceğim. Bu gös
terdiğim cetvelde tam 120 kalem muamele var
dır. Bu neyin muamelesidir? Sayın Hükümet 
üyeleri de arzu ederlerse, onlara da bunu tak
dim edebilirim, belki ellerinde bir bilgi olarak 
bulunur. Bu cetvel, ihaleye tabi olmıyan ve am
bara girmemiş, ambar muamelesini de görme
miş bir satmalma muamelesinin dosyalardan ve 
kayıtlardan geçişini gösterir; santimi santimi
ne. Hani bir süpürge satmalmak istiyorsunuz; 
o süpürge ne muameleye tabi tutulur, barada 
kayıtlı. Bir top kâğıt almak istiyorsunuz, iste 
o bir top kâğıdın Türk Devlet çarkında nelere 
mal olduğunu, nelerden geçtiğini, kaç kişinin 
imzasına ve kaç türlü dosyaya girip çıktığını, 
ne kadar kayıt defterine girdiğini burada gö
rürsünüz. 

Şimdi muhterem arkadaşlar; bu kadar bü
yük hastalık var iken, bunu büyük iddialarla 
ortaya atılmış bir Hükümetin görmemezlikten 
gelmesi veyahut küçümsemesi cidden üzücü ol
maktadır. 

Şimdi ikinci hususa geliyorum: Çok muh
terem arkadaşlar; Devlet millete hizmet için
dir. Devlet millete sıkıntı vermek için kurulmuş 
bir müessese değildir. Evvelâ bunda anlaşma
ya varmak lâzımdır. Ortaçağ devleti sistemin
den, Ortaçağ Devleti anlayışından uzaklaşma
nın zamanı gelmiştir. Bunu neden arz ediyorum? 

Türk Devlet teşkilâtında vergi yatıracaksı
nız, vatandaş olarak vazifenizi yapmayı arzu 
ediyorsunuz. Vergiyi yatıramazsınız. İltimas 
bulacaksınız. Kuyruklar, sıralar, «bugün git, 
yarın gel» muamelesi yine orada yürür. Veya
hut Türk Devletinden alacağınız vardır, olur 
ya.. Vatandaşsınız, vatandaş ile Devletin ilişki
leri ve münasebetleri her zaman devam eder. 
Hiç biriniz rastladınız mı, Devlet borçlu olsun 
da sizi çağırsın; «Ey, gel vatandaşım, benim sa
na şu kadar borcum var, bunu al» desin. Gün
lerce sizi uğraştırır. 

îşte muhterem arkadaşlarım, bu Ortaçağ 
devlet görüşünün, Ortaçağ devletinin bir deva
mı olduğumuzun bir işaretidir. Devletin ala
cağı olduğu zaman faizi ile, cezası ile sizden 
zorla alıyor mu? Alıyor. O halde vatandaş da 
Devletten alacağını kolaylıkla alabilmelidir. 

Hattâ Devlete çağırıp bunu vermelidir. Sayın 
Erim Hükümeti bu hususları da nazarı itibara 
alarak, vatandaşın hizmetinde olan bir Devlet 
idaresini getirme gayreti içinde bulunmuş olsa
lardı, bundan da büyük memnuniyet duyacak
tık. Çünkü bu devlete güveni, devlete itibarı da 
getirir. 

Sözlerimi bitirmeden önce üçüncü husus 
üzerinde de çok kısa durmak istiyorum: 

Devlet idaresi ağır bürokrasinin altında ve 
buna ilâveten diğer sebeplerle bir çıkmaza gir
miştir. Verimsiz çalışmaktadır. Devlet hizmet
leri çok pahalıdır, maliyeti yüksektir. Buna-
mukabil verim yoktur. Bu durum karşısında 
mesul kişiler çıkmazdan kurtulmak yollarını, 
yeni teşkilâtlar kurmakla önlemek gayreti içe
risine girmektedirler. Bu nedense adet haline 
gelmiştir. Şu teşkilâtta iş yürümüyor mu, baş
ka bir teşkilâtı onun yanına koyalım; bu teş-
ki^âtva iş yürümüyor mu, başka bir ilâve yapa
lım.? 

Muhterem arkadaşlar her teşkilâtın bu mil
lete milyonlara mal olduğunu unutmamak gere
kir. Yine, bir misal olmak üzere arz etmek is
tiyorum. Hatırlarsınız Birinci Nihat Erim Hü
kümetinde bakanlıklar kuruldu. Dış İlişkiler 
Bakanlığı, iç ilişkiler Bakanlığı, Kültür Bakan
lığı, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı birleşti, şu ol
du, bu oldu. Sonra aradan üç beş ay geçtikten 
sonra baktık ki, bu bakanlıklar yine dağılmış. 
Bir kısmına yeni şekil verilmiş, ötekiler hep 
kaldırılmış. Birleştir, dağıt, kopar, at bitarafa 
filân, falan. Buradan şuna varmak istiyorum; 
muhterem arkadaşlar; Devlet idaresi hesap işi
dir, ciddiyet işidir. Hesap edeceksiniz. Devlet 
idaresi yaz boş tahtası değildir. Bakanlığa ihti
yaç varsa kurulur ve hizmetine devam eder. Ne 
şunun keyfi için, ne bunun hevesi için bakan
lık tesis edilemez. Gerçi hikmeti hükümettir, 
bunun suali olmaz; ama müsaade ederseniz bu 
kadarcık da bir sual sorabilelim. 

Dahası var muhterem arkadaşlarım. 
BAŞKAN — Sayın Hocaoğlu, süreniz bitti. 

Rica ediyorum efendim. 
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ÖMER LÛTFi HOCAOĞLU (Devamla) — 
Bağlıyorum efendim. Hemen bağlıyorum efen
dim. 10 dakika çabuk doldu, ama bağlıyorum. 

Efendim, Türkiye'nin bir haşhaş meselesi 
vardır, bilirsiniz. Hani «Amerikalılar bizi aldat
tı, biz onları aldattık» derken filân hepsi mey
danda. Senatoda büyük tartışmaları oldu, «Et
meyiniz, hu döviz kaynağımızdır» dendi. «Yap-
mıyalım» dedik. Şudur, budur, olmadı, yürü
medi ve bu noktaya geldi. Şimdi bunu telâfi et
mek için öğrendiğime göre bir Haşhaş Umum 
Müdürlüğü kuruluyormuş. 

Muhterem arkadaşlar; her halde bunun so
nunda bir de Domates Umum Müdürlüğü ku
rulacak Türkiye'de. Olmaz böyle şey. Onun va
zifesini yapan dünya kadar teşkilât var. Bütün 
mesele bulan verimli bir hale getirmek işidir. 
Maruzatım bundan ibarettir. 

Hepinizi saygiyle selâmlarım. Kusura bak
mayın, kısa oldu; fakat bir iki kelime de söy
leyelim dedik. (Alkışlar). 

BAŞKAN — Sayın Bocaoğlu, tam on daki
kayı da bir dakika geçtiniz. Saatle tespit edi
yorum, lütfen itimat buyurunuz. 

Sayın Hüseyin Kalpaklıoğlu? Yok. Sayın 
Sırrı Atalay vazgeçtiklerine göre; Sayın Fehmi 
Alpaslan, buyurunuz efendim. 

FEHMİ ALPASLAN (Artvin) — Sayın Baş
kan, değerli arkadaşlarım; 

Erim Hükümetlerinin hangi şartlar içerisin
de görev aldığını idrakimde tutmakla beraber, 
senelerden beri şahsi görüşüm olarak bu kür
süden tekrarlamakta bulunduğum bâzı hususla
rı Başbakanlık Bütçesinin görüşülmesi vesile
siyle tekrar ortaya koymayı faydalı ve lüzum
lu bulmaktayım. 

Her zaman söylüyorum; Türkiye'de birçok 
mesele bir türlü namuslu Devlet idaresinin ku
rulamamış olmasından veya en azından Devlet 
idaresinin namuslu çalıştığına dair bir inancın 
tahassül etmemesinden ileri gelmektedir. Aşırı 
uçlar iste bunun için doğmakta. Şikâyet konu
larının şu veya bu görüş içerisinde bertaraf 
edilebileceği saplantısında kendisini bulanlar 
bazende akıllarını başlarından yukarı kaçıra
rak, Türkiye'nin başına türlü meseleler açmak
tadır. 

Ben çok isterdim ki, özel mahiyetiyle iş ba
şına gelen Nihat Erim Hükümeti her şeyden ev
vel Türkiye'nin Devlet idaresinde bir marş marş 
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ile işe başlamış olsun. Yumuşaklıkla, idareyi 
maslahat zihniyetiyle meselelerin halledilemiye-
ceği endişelerden ba$ka; Türkiye'nin karsı 
karsıya bulunduğu ve yarınlarını da endişe 
içerisinde tutan büyük problemlerden bu 
memleketi kurtarmak mümkün değildir. Ney
miş bunlar diye sorulduğu zaman, benden 
evvelki kıymetli arkadaşlarını da değişik 
ifadelerle arz ettiler. Evvelâ Türkiye'de Dev
let cok israf cı bir mahiyettedir. T urk Mil
letine, bu fukara millete asla reva görülenni-
yeoek kadar çok ağır bir şataf altın içerisin
de bulunmaktadır, bir lüksün içerisinde bu
lunmaktadır. Mevzuatı lüks telâkki edecek 
yerde, ondan daha önce Devletin bu lüks 
hayatına bir son vermek lâzımdır. Bırakın 
başka yerleri, alalım şu Ankara'yı. Hsr bir ba
kanlık birçok yerlere dağılmış, darmadağın 
hailde ve birçok insanları zengin etme pahası
na, kira ile binalar tutulmakta. Tümünün mik
tarını bilmem; ama her halde Türkiye'de, hele 
benim geri kaimııs bölgelerimdski birçok vi
lâyetin yıllık en mübrem ihtiyaçlarını karşılı-
yaeak kadar çok kira bedeli verilmekte. Bir 
müesseseye gidiyorsunuz mütevazi masasında 
adam harıl harıl çalışıyor. Başka bir mües
seseye gidiyorsunuz sayın gen si müdür otu
ruyor, içeriye girmek için iki odadan geçi
yorsunuz, kendisine mülâki olduktan sonra, 
özel görüşmek için daha iki oda öteye kadar 
gidebiliyorsunuz. Bu, bu memleketin haliyle 
mütenasip bir durum değildir, işte bir Baş
bakan bunu düzeltirse; 12 Mart Muhtırasının 
eseri olan Nihat Erim Hükümeti, bunu dü
zeltirse o zaman diğer Devlet dairelerinin ba
sında ve içinde çalışanlardan ela fedakârlık is
ter ve milletten de fedakârlık istemekte haklı 
olur. Niye buna el atmaz benim aklım ermi
yor? Ankara'da Hazine'ye ait, Devlete ait 
müesseselere, bir marş mars ile bütün bakan
lıkları, bütün Devlet dairelerini yerleştirmek 
mümkündür, artar bile; ama görüyorsunuz 
ki, yeni binalar kiralamak için bütçelerden 
para talebedilmekte veya yeni kiralanmış bi
nalar için bütçeye tahsisatlar konulmuş bulun
maktadır. 

Arkadaşlarım; ikinci mesele, Türkiye, ha
diseler geçinmiş olmamıza rağmen hâlâ suiisti
maller gayyası halindedir. Bsn, politik ha-
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yatım bitiyor diye istanbul'da büro açtım, keş
ke gitimeseydinı; - kamncımidan ötürü değil -
gittiğime pişman oldum, istanbul'da dönen 
dalavereleri görünce, nasıl oluyor da bu mem
leket ayakta duruyor diye hakikaten düşün
meye başladım. Rüşvet almayan, hırsızlık, na-
mulsuziluk yapmayan müessese yoktur, itha
mım çok ağırdır; ama bunu ısrarla söylüyo
rum. Hangisine giderseniz gidiniz; polise gidi
niz, belediyeye gidiniz, imara gidiniz, tapuya 
gidiniz, nüfusa gidiniz, özel idareye gidiniz, 
maliyeye gidiniz mutlaka ve mutlaka rüşvet is
temektedir. Hepsi alıyor demiyorum; ama bu 
işlemektedir. Bu hal ne olacak; bu memleke
tin hali ne olacak? Memleketten bunlara bir 
marş marş diyecek adam çılkımyacak mı diye 
insan hakikaten düşünüyor. Demokratik haya
tın faziletline inanayoruim; ama demokrasi, TÜŞ-
rvetin, suiistimalin, ihmalin, tembelliğin, vatan
da.]! hor görmenin vasıtası haline getirtirse, 
o zaman yıllarca gençlik hayatını dembkrâsi 
uğrunda harcamış bir insan olarak, acaba daha " 
ibaHka türlüsü, daha iyisi olmaz mı gibi bir 
düşünceye vaıtmaiktan kendimi akmıyorum. Bu 
üzüntü içerisinde bulgun söz aldım. 

Sayın Erim, lütfen bu meselelere eğil. Senin 
reformun, mef orunum onların hepsi gelir ve en sion 
gelir. Çok âcil ihtiyacolarak ortaya koyduğum 
Topralk Reformu Türkiye'de namuslu idare kurma 
reformundan on adım sonra gelecek bir reform
dur. Bunu ısrarla belirtiyorum. Türkiye'de na
muslu idare kuruldu diye bir kanaat yerleşirse, 
o zaman Türkiye'nin başının belâsı olan aşırı 
solu da aşırı sağı da; bir kısmı sosyalist bir dü
zen içerisine meseleyi götürmek, bir kısmı şeri
at hükümlerine meseleyi götürmek gibi - aldatı
cı, aşağılık ve dünyanın ufkuna asla yakışmı-
yan vaziyetlerden de kendilerini uzaklaştırır
lar. Bu bütçede bunu söylüyorum. 

Eğer Erim Hükümeti bunları yapmıyacaksa 
hiçibir şeye muvaffak olamıyacağını huzurunuz
da söylerim. Kendisine büyük saygım ve sev
gim vardır, dostluğum vardır; ama böyle «Olu
yor, olacak» havası ile bu memleketin işleri 
yürümez, özellikle Erim gibi şartlarla Hükü
metin başına gelen bir zatın yürüttüğü Hü
kümet, işte bunları yaparsa tutunabilir, baş
ka türlü tutunamaz. Bunları yapmaksa, tutu
nur görünse bile yarın bir zamanlar sokaklar
da görünen hâdiseler yer altından oluşur olu

şur ve bu memleketin basma büyük belâlar aça
bilir. Kesinlikle ifade etmek lâzımdır ki, aça
bilir değil, açar. Bunları yapmaya mecburuz 
arkadaşlar. Bunları Hükümetten bekliyoruz: 
Reformu ve saireyi getirsin, çıkaracağız; kim 
çıkarmazsa, onun ağırlığı altında ezilir; ama bu
nu yapmadıktan sonra olmaz. 

Türkiye'de personel mevzuatı hakikaten bir 
keşmekeş içerisinde, İnsanları çalışmaya teş
vik değil, çalışmaktan alıkoymak için bir vası
ta haline gelmiş gibi görünüyor. Herkes şikâyet
çi. Memleketin bir sürü parası ortaya konuyor; 
ama şikâyetçi olmıyan yok. Şimdi, Devlet ma
murlarının haklarını istiyeceğim; ama aynı za
manda sırt üstü yattıklarını da buradan ifade 
edeceğim. Konuşmam, saksım adına dır bir grııpa 
ve sair ey e mal edilmez. 

Türkiye'deki Devlet memurlarından eğer (/< 
25 i iyi çalışsa memleketin işleri görülür. Tür
kiye'de Devlet memurlarının % 25 i bile iyi ça
lışmıyor. Hangi müesseseye giderseniz gidiniz; 
ya zamanında işe başlamıyan memur ile karşı
laşıyorsunuz, ya da şahsiyetinizi ortaya koya
rak eğer bir meseleyi takibettiğinizi söylemez
seniz, sizi atlatmak için ne lâzım ise o yapılı
yor. Demin arkadaşımın ifade ettiği «Bugün 
git yarın gel» havası, hattâ öyle nazikâne değil 
'bir tafra ile, bir eda ile ortaya konuyor ve va
tandaş bundan mustarip. «Efendim, ne yapalım 
memur da sıkıntı içerisinde» denebilir. Sıkıntı 
içerisindeysen be birader, seni kadı efendi geti
rip oturtmadı ki oraya. Çalışmazsın, bırakır gi
der başka yerde çalışırsın. Madem ki Devletle 
mukavele yaptın çalışacaksın; o halde çalış. 

Arkadaşlar, Ankara'da Bakanlıklarda saat 
9,00 da mesai başlar. Gidiniz, tetkik ediniz lüt
fen; 9,00 da mesaiye başîıyan memurun sayısı, 
en azından c/c 40 noksanı ile görülür. Bu başı 
'boşluk, bu sergerdelik nereden geliyor Bu fu
kara millet, hep memur beslemek için mi para
sını veriyor? Memurların haklarını koruyoruz, 
korumak istiyoruz Memurlara yapılan haksız
lıkları dikkate alıyorum; memurların doyması 
lâzımgeldiği hususunda ısrarla duruyorum. Bu
nun'mücadelesini de yapmış bir kimseyim; ama 
ıbirader biraz da insaf edelim; bu memurları ça
lışır hale getirelim, çalışanla çalışmıyanı, na
muslu çalışanla, namussuz çalışanı birbirinden 
ayırmanın yollarını bulalım. Bu, Hükümetin baş
lıca vazifesi olmak lâzımdır. 
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BAŞKAN — Sayın Alpaslan, lütfen bağla
yın. 

FEHMİ ALPASLAN (Devamla) — Muhte
rem arkadaşlarım, önemli konulara girmiştik; 
lama 10 dakikanın dolman tabiatiyle sözlerimizi 
kesiyor. 

İşte, .Başbakanlık bütçesi, bu .arz ettiğim esas
ları ele almak suretiyle yürütülecekse hayırlı 
olur, hayırlı olsun; yok hâlâ idareyi maslahat 
zühniyetle işi yürüiecekse ne hayırlı olur ne de 
hayırlı olsun demeye dilim varır. 

Saygılar sunarım. (Alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 
Sayısı Haydar Tunçkanat. 
•HÜSEYİN KALPAKLIOĞLU (Kayseri) — 

'Müsaade ederseniz bir maruzatım var, ben dışa
rıda idim 6 ııcı sırada idim. 

BAŞKAN — Olmaz efendim, zatiâlmizi tek
rar yazıyorum. Sıranız geçti. 

HÜSEYİN KALPAKLIOĞLU (Kayseri) — 
Henüz bir dakika g'eçnısdi. 

BAŞKAN — Mümkün değil, arkadaşımızdan 
sonra görüşürsünüz. 

HÜSEYİN KALPAKLIOĞLU (Kayseri) — 
Her zaman yapılan bir harekettir. 

BAŞKAN — Sayın Kaipaklıoğiu, arz ede
yim, Basit bir hukuk kuralı olarak mütalâa edil
mek gerekir: Sırasında bulımınıyan bir zatın, 
o sırada söz söyleme hakkı zayi olur. Şimdi ben, 
size söz versem, Saym Tunçkanat'm söz sıra
sına tasaddi etmiş olurum. Bu itibarla, buna 
muktedir değilim. 

HÜSEYİN KALPAKLIOĞLU (Kayseri) — 
Az evvel yaptınız; Şeref Kayalar salonda yok
tu, dışarıdan, çağırıp kürsüye çıkarttınız, Bu
nu mu söyleteceksiniz Sayın Başkan? 

BAŞKAN — Sayın Kaipaklıoğiu, sureti ka-
tiyede haksız ve yanlışsınız. Ben isimleri okur
ken, sıraları okurken «G-eldi» sedası ile birlik
te belki altı kişi birden feryat etti. Grup sözcü
sü idi, daha kimseyi kürsüye davet etmemiştim, 
kendilerine söz verdim. Taşıdığınız yanlış zsha-
bı lütfen silin. En as sizin kadar adalete hiz
met etmiş, en az sizin kadar hakşinasım. Lütfen 
efendim. 

HÜSEYİN KALPAKLIOĞLU (Kayseri) — 
Ben de, en as sizin kadar bu işi bilirim. 

BAŞKAN — Bilmiyorsunuz. 
HÜSEYİN KALPAKLIOĞLU (Kayseri) — 

Senatoya 1961 den beri devam ediyorum. 
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İkincisi; bu ınevzudaki haddi hareketinizi 
buradan sonra kontrol edeceğim. Bana yaptığı
nız bu haksız muamele, bir kere daha tekerrür 
edecek olursa, ben o zaman size ne soyîiycoeği-
mi biliyorum. 

BAŞKAN — Sayın Kaipaklıoğiu, geçen se
ne en yakın arkadaşım Hüseyin öztürk'e aynı 
muameleyi yaptım, zabıtlarda mevcuttur, lüt
fen okuyun. 

HÜSEYİN KALPAKLIOĞLU (Kayseri) — 
Ben ve bu Heyet de şahidolacak. 

BAŞKAN — Haddi hareketimi hiç değiş-ir-
miyeesğim. 

HÜSEYİN KALPAKLIOĞLU (Kayseri) — 
Sanki babanızın kesesinden veriyorsunuz. 

BAŞKAN — Sayın Haydar Tunç/kanat, bu
yurun. 

HAYDAN TUNÇKANT (Tabiî üye) — Sa
yın senatörler, ben bu fasa mâruzâtımla sadece 
Başbakanlığa bağlı Millî İstihbarat Teşkilâtı 
üzerinde durmak istiyorum. Bu suretle, Sayın 
Başbakanı ve yeni atanmış olan MİT Müsteşarı
nı biıkaç konu üzerinde uyarmak istiyorum. 

Sayın arkadaşlarım; 12 Mart öncesine ge
linceye kadar MİT Müsteşarlığının bir anagö-
revi vardı. Bu anagürev, memleketi böl, par
çala ve Türk halkını sakaklarda polisin bir ta
rafa çekilmesi suretiyle biıbiriyle vurdurma po
litikasını uygulaması idi. Halbuki, meclislerden 
çıkan kanunda, MİT'in böyle bir görevi yok
tu. Bu, kanunsuz bir görevdi. MİT Teşkilât Ka
nunu buradan geçerken bildiğiniz üzsre bu ka
nunun bir maddesinde şöyle bir hüküm vardır: 
Bu teşkilât sadece Devletin istihbarat hizmet
lerini görecek ve karsı istihbarat teşkilâtının 
yurt içerisinde gelişmesine mani olarak bir 
faaliyet gösterecek, memleketin ve Devletin bü
yüklerinin dıştaki kulağı, gözü ve cıadan al
dığı istihbarat, haberlerini kıymetlendirecek, 
değerlendirecek ve bunu ilgililere süratle da
ğıtacak. 

Muhterem arkadaşlarım;; MÎT ne yapmış
tır? Devlet büyüklerine, ondan sonra Devletin 
kilit noktalarındaki personeline yapmış oldu
ğu brifinglerle ileri sürdüğü şudur; sağcılar 
hakkında, solcular ve komünistler hakkında, 
bir de Kürtçülük hakkında birkaç bilgi. Bir 
sürü dosyalar, aslı astarı olup olmadığı belli 
değil, filimler, konferanslar... Peki, dünya pa
muk piyasası, dünyadaki askerî gelişmeler, 
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dünyadaki sanayi ve teknolojik gelişmeler hak- ile ilgili veyahut da sağcı hareketleriyle ilgili 
dosyalar. Bunların hiçbirisinin bölgeleri mev
cut değildir muhterem arkadaşlarım. Deryala
rı gördünüz, belgeleri maalesef mevcut değil
dir. Bunlar gerçekte siyasi polisin anagörev-

kında acaba her hangi bir istihbarat yapılmış 
mıdır, bunlar hakkında bir bilgi verilmiş mi
dir? Bu brifingler Sayın bakanlara da yapıl
mıştır, sayın bakanlar buradalar, eğer ben ya-
mlıyorsam onlar söylesinler. Binaenaleyh, asıl | leıindendir. Bunu bugün Türkiye'de MİT yük 
görevim bırakmış bir teşkilat, asla inkişaf ede
mez ve Devletin bu suretle boşlukta kalan gö
revi, elbette ki o Devletin hayatını tehlikeye 
uğratır. 

Muhterem arkadaşlarım; diğer memleketler
de bunun örnekleri vardır. Meselâ, Amerikan 
Merkezî istihbarat Teşkilatı, Amerika'nın içe
risinde faaliyet gösteremez. Bu görevi FBî ya
par. Diğer memleketlerde olduğu gibi, rejimin 
koruyuculuğunu bu istihbarat teşkilâtı yapa
maz arkadaşlar. Bu görevi yaptığı sürece asıl 
vazifesinden böyle sapmak mecburiyetinde ka
lacaktır, saptirılacaktır, parti hizmetinde gös
terilecektir ve parti hizmetinde çalışacaktır. 
Çünkü bu verimli bir sahadır; Devlet büyük
lerinin kulağına gidip, «fıs fıs, bu böyle olmuş» 
tarzında bir iki kelâm hoş görünüyor. Zamanı
mızda bunların hepsini gördük. 

lenmiş. Halbuki MİT'in kanunla verilen asıl 
görevi bu değildir arkadaşlar. Dıştan memleke
ti tehlikeye sokacak istihbaratı alacak, değer
lendirecek ve ilgililere süratle dağıtacak. 

Mahkeme tutanakları, mahkemelerdeki aç:k-
... Llcselâ; firar olayını ele alalım. İs
la Maltepe'deki firar olayı... Bundan ev-

i-U-lit 

Muhterem arkadaşlarım; bu teşkilâim büt
çe tasarısından öğrendiğime göre yıllık tahsi
satı 75 802 000 lira civarındadır. Bunun 
37 789 000 lirasını aylıklar teşkil ediyor. M Fin 
dış kuruluşlar aylıkları ise, G 650 000 lira. Bir
kaç rakam daha vereceğim; MİT hizmst gider
leri 10 107 000 lira. MİT dış kuruluş giderleri 
020 bin lira. Yurdu ve ulusu tanıtma giderleri 
1 750 000 lira. örtülü ödenek 4 275 000 lira. Pro
paganda giderleri 6 milyon lira. 644 sayılı Ka
nunun 21 nci maddesi uyarınca yapılacak mas
raflar 6 milyon lira. MİT ağırlama giderleri 
300 bin lira ve saire. Bunları da topladım, 
maaşlarla beraber aşağı yukarı 72 milyon 
lirayı buluyor muhterem arkadaşlarım. 72 
milyon liranın 37 milyonu yahut 43 milyonu 
sadece aylıklar karşılığı, bunun dışında bütün 
örtülü ödenekler, sadece MİT'te hüıruet görecek
lere veriliyor. Ne karşılığı? Hizmet karşılığı. 
Nasıl hizmet? İçeride yapılan bu hizmetleri 
mahkeme safhalarında, Meclise ve Senatoya ge
len dosyalarda bütün teferruatı ile görmüş bu
lunuyoruz. Bunlar nedir? Birtakım insanlar hak
kında suçlama zabıtları tanzim etmek. Bunlar 
filânca ile konuştu, yahut kürtçülük hareketi 
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tanmu 
velki İçişleri Saikanı Sıkıyönetimin uzatılması 
münasebetiyle yaptığı beyanda Mahir Şayan 
grupunnn kaçma hazırlığında olduklarını kür
süden söyledi. Daha evvel savcı açıkladı. Bir 
kâğıt vesika geçirmiş eline. Ayrıca mahkeme 

edilmiştir, bunları da gaze-zabıtlarında isse 
telerden ckayoıuz. Diyor ki, «Bizim içeride 
adamlarımız var». Ajanları varmış - ki, nor
maldir, - tutuk evlerinde. «Onlardan aldığımız 
istihbarat...» Aynı zamanda biliyorsunuz ora
lara ufak mikrofonlar konudur. Buralarda bun
ların konuştuklarından kaçmak üzere oldukia-

Sonunda tosla bir oldular 
Z31ÛM. 

rını haber alnıışk 
gittiler. i j ; . ' 3 ıLj. :<± ?:.c 

m P-s~ ag.ayın fcayın iunç-BASKAK — Lûtfe 
kanat, 

HAYDAR TüHOKÂNÂT (Devamla) — 
Muhterem arkadaşlarım, görülüyor ki, bu teş
kilât, kanunla gösterilen a.sıl vazifesinin dışın
da böyle boş sahalara çalışmasını yöneltiyor. 
Bu kendisine tahsis edilen maaşların dışında
ki 30 milyonu paylaşmak için bu şekilde bir
takım raporlar, uydurma şeyler tarzim edilmek
te ve bu paralar paylaşılmaktadır. Bunlar, gö
nül arzu eder ki, hakikaten memleketin çıka
rı için, iyi yolda sarf edibin ve sadece ajanlar 
!bu parayı paylaşsınlar; kendilerine vazife yap
tı süsünü vermek için bunlara mükâfat ola
rak üç beş kuruş bu paradan dağıtılmasın ve bu 
teşkilât hakikaten işler hale getirilsin. 

Bugün bu teşkilât hastadır. Bu havtalıkhan 
kurtarılmalıdır ve bu teşkilât, kanunda kendi
sine verilmiş olan asıl görevini yapacak duru
ma süratle getirilmelidir. Bunu bilhassa Başba
kandan ve yeni MİT Müsteşarından önemle is
tirham ediyoruz. Aksi takdirde faydalı olma-
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sma imkân yoktur ve bu boşluğu memlekette 
dolduracak başka bir teşkilât da yoktur, muh
terem arkadaşlarım. Arz ederim. 

Saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın Kalpaklıoğlu?.. Yine yok. 
Sayın Kürümoğlu, buyurunuz efendim. 
ORHAN KÜRÜİYEOĞLU (Bitlis) — Vazgeç

tim, Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Vazgeçtiniz. Başka söz istiyen 

sayın üye?.. Yok. 
Saym Bakan, konuşacak mısınız? 
DEVLET BAKANI DOĞAN KÎTAPLI 

(Samsun Milletvekili) — Evet. 
BAŞKAN — Buyurun, Sayın Devlet Bakanı 

Doğan Kitaplı... 
DEVLET BAKANI DOĞAN KİTAPLI 

(Samsun Milletvekili) — Sayın Başkan, Yüce 
Senatonun değerli üyeleri; 

Başbakanlık bütçesinin tümü üzerinde de
ğerli grup sözcülerinin ve senatör arkadaşları
mızın görüşlerini, tavsiyelerini ve telkinlerini 
dinledik. Sözlerime başlarken bu tavsiye ve tel
kinlerin icraatımızda bize yardımcı ve rehber 
olarak kabul edileceğini, ifade etmek isterim. 

Değerli senatörler; grup sözcüsü arkadaşla
rımızın üzerinde birleştikleri birkaç noktaya 
önce dokunmak istiyorum. 

Gerek Millî Güven Partisi, gerek Cumhuri
yet Halk Partisi, gerekse Adalet Partisi grupla
rı adına konuşan arkadaşlarımız, bir noktada 
tamamiyle birleştiler. Bu da; seçimler, Seçim 
Kanunu, Partiler Kanunu ve önseçimi düzenle
yici kanunların biran önce hazırlanıp Parlâmen
to huzuruna çıkarılmasıdır. 

Hükümetimiz programında da belirttiği üze
re, seçimlerin serbest, eşit, gizli, tek dereceli, 
genel oy, açıık sayım ve döküm esaslarına göre; 
yani Anayasada tesbit edilen bu esaslara göre 
en iyi şekilde tecelli etmesini temin edecek ha
zırlıklar içindedir. Bunları daha isabetli hazır-
lıyabilmek için de partilerin yardımına çok ya
kında müracaat edecektir. Bilirsiniz ki, bu yol
da partiler arasında epeyce gelişmiş bir çalışma 
da mevcuttur. 

Hükümetimiz, programında da belirttiği gi
bi bilhassa seçimlerin tek dereceli ve genel oy 
espnisine tam riayetkar netice verecek usûlleri 
bulup, kanunlaştırma yolunda faaliyetini de
vam ettirecektir. 

Bütün grup sözcüsü arkadaşlarımız Hükü
metten iç istikrarın teinimi yolundaki faaliyet
lerinin devam etmesini talebettiler. Bizim de 
her vesile ile söylediğimiz gibi memleketin hu
zura ihtiyacı her yönde vardır, bunun için de 
bu çalışmalar Hükümetimizce dikkatle ve de
vamlı olarak takibedilmektedir. Bunları teman 
için lüzumlu kanunları, Anayasa değişikliğine 
parailiel lüzumlu kanunlarla birlikte çok yakın 
zamanda Parlâmentoya getirme yolundayız ki, 
bunlardan bir kısmı Dermekler Kanunu, Hâ
kimler Kanunu gibi kanunlar da Yüce Parlâ
mentoya sevk edilmiş durumdadır. 

Yine memnuniyetle müşahade ettiğimiz bir 
husus; bütün partili ve partisiz sözcülerin bir
leştikleri, reformların Parlâmentoya biran ev
vel getirilmesi ve Anayasada bahsedilen reform
ların Atatürkçü çizgide çıkarılması yolunda fa
aliyetin süratlendirilme sinin istenmesidir. Bi
zim de en büyük çabamız bu yolda olmaktadır. 
Toprak Reformu öntedbirl&r Kanun tasarlısının 
hemen akabinde reformla ilgili Maden Kanunu 
tasarısını da Parlâmentoya sevk etmiş durum
dayız. Bunları izlyen diğer kanunlar da çok 
kısa zaman içinde Parlâmentoya intikal edecek 
duruma gelmiş bulunmaktadır. 

Tesbit edebildiğim bu umumi görüşlerden 
sonra müsaade ederseniz şimdi, sayın hatiple
rin görüşmelerinde tesbit edebildiğim hususlara 
arzı cevapta bulunacağım. 

Cumhuriyet Halk Partisi Grupu adına konu
şan Sayın Hazer, konuşmasında birçok konula
ra liyakatle değindiler. Bu arada bütçeden şikâ
yette bulundular. Bütçeyi Parlâmentonun gere
ğince değiştirme olanağına sahibolamadığını 
ifade ettiler. Bunun temini için de bütçede bir 
reform yapılması gerektiğini, bütçenin sistemi
nin değişmesi gerektiği tezini ortaya koydular. 
Birkaç yıldır takibetmişsinisdir, program büt
çe çalışmalarına hız verilmiştir. Bu yıl ilk de
nemesine geçilmiştir. Öyle ümidediyoruz ki, 
önümüzdeki yıllarda hakiki mânada program 
bütçe yapma imkânını bulmuş olacağız. O za
man ıSayın Hazer'in söylediği imkânın da doğa
cağını zannediyorum. 

Sayın Hazer ve diğer grup sözcüleri; 12 
Mart öncesinin anarşi havasının geçtiğini; fa
kat tehlikenin henüz g*eçm.ediğini ifade ettiler. 
Bunu defaatle söyledik. Birleşik toplantımızda 
örfi idarecin uzatılması sebebiyle yaptığımız 
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konuşmada bunun deıtaylı ifadesi var idi, biz de 
aynı fikirdeyiz. Ancak, bunlarla mücadelede 
çok daha güçlü «alarak, çok daha kararlı olarak 
tedbirleri almakta devaim edeceğiz. 

Sayın Hazer, «Bâzı siyasi partiler veya bu 
partiler içindeki kanat ve hiziplere, istikrar is-
tiyem siyasi hayatın bu gereklerine aykırı tutum 
ve davranışilarmı sürdürmekten vazgeçmıeraıiş-
lerdir.» tâbirini kullandılar. Bu hakikaten sa
dece partiler içimde değil, partilerin dışında 
mamleketin umumi efkârında da rahatsızlık 
tevlidötimektedir. Bu rahatsızlığı belki daha ve
ciz şekille bütün parti liderlerinin ve Devlet 
büyüklerinim bayram mesajlarında da tesbit et
mek mümkün olmuştur. Hakikaten bu rahatsız
lıklar zaman zaman partilerin dışına taşmakta 
ve bundan da memleket olarak bir rahatsızlık 
duyulmaktadır. 

Sayın Hazer, anarşi tahriki yapanlar, Parlâ
mento dışı muhalefet öncülüğü yapanlar, teca
vüzü mazur görenler deyip, bunların hedefleri
nin Hükümeti sarsmak olduğunu ve bu hare
ketlerle ilgisi olamyam bâzı politikacıların da 
âdet yerini bulsun diye iltihak ettiklerini ifade 
buyurdular. Teşhis, tabiî kendilerinindir. An
cak, teşhiste isabet olmadığını iddia etmek du
rumumda olmadığımızı da burada ifade etmek 
mecburiyetindeyim. 

Sayın Hazer konuşmasının bir yerinde, Hü
kümet içindeki koordinasyon yetersizliği ve 
kompozisyon aksaklığımdan bahsetmektedir. 
Şunu gönül ferahlığı ile söyliyebilirim ki, Hü
kümet içinde bu söylemenlerin hiiç birisi mevcut 
değİLdir. Ancak, ifadesinin devamında «Hükü
met Başkanı bütün bu değişik ve çelişik ortamı 
içinde denge kurmaya ve demokratik diyalogu 
saklı tutmaya mecbur kalmıştır.» buyurmakta
dır. Bu 12 Mart Muhtırasının da gereğidir, Ana
yasanın da gereğidir. Demokratik niizaım içinde 
memleket idare etmlenkı başka bir yolu da par-
lömamter sistemde mevcut değildir. O bakımdan 
bajka yerlerde de ifade edilen bu fikre böylece 
cevap arz etmek durumunda olduğumu arz edi
yorum. 

'Sayın Hazer, konuşmasının bir yerinde 
«Devlet zabıtası yeni ihtiyaçlara göre eğitilip 
geliştirilmelidir. Askere gördürülen kulluk hiz
metlerinin peyderpey polise devri programlan
malı, genel devriye hizmetleri sıklaştırılmalı-
dır» ifadesinde bulundular. 

Polisin gelişen yeni şartlara göre eğitilmesi 
ve geliştirilmesi üzerinde gerek bilgi, gerek tek
nik gerek teçhizat ve gerekse adet yönünden 
geliştirilmesi için çalışmalarımız vardır. Zaten 
örfi idarede - kolluk hizmetlerine polis de işti
rak etmektedir. Tabiî ki, örfi idare kalktığı za
man, polisin görevini yeterince yapabilmesi için 
gerekli bütün şartların yerine getirilmesine ça
lışılacaktır. 

Sayın Hazer, Ordu - Hükümet ilişkilerinden 
bahsederken bâzı çevrelerin ve bir kısım poli
tikacıların Ordu ile Parlâmentonun, daha doğ
rusu Ordu ile Milletin arasını açmak için açık 
kapalı propagandadan vazgeçmediklerini ifade 
buyurdular. Hükümetin faşistlikle suçlandığını 
beyan ettiler. Bu iddiaların ve propagandala
rın Ordu ve Hükümetin demokratik davranış-
lariyle boşa çıktığını ifade ettiler. Doğrudur, 
tesbit doğrudur, teşhis de doğrudur. Bunu de
min de arz ettim, örfi idarenin uzatılması mü
nasebetiyle birleşik toplantıda, gerek İçişleri 
Bakanı tarafından, gerek Başbakan tarafından 
yapılan konuşmada bunlar detayıyla huzuru
nuzda ifade edilmişler idi. 

Sayın Hazer gene konuşmasının bir yerinde 
«Aylarca mahkeme huzuruna çıkarılmıyan tu
tuklular, toplu yakalamalar ve salıvermeler bu 
meyanda sayılabilir» deyip, bâzı uygulamalar
da hatalar olduğunu ifade buyurdular. Takdir 
edersiniz, örfi idare bir Anayasal rejimdir, fev
kalâde bir rejimdir; Anayasada mevcut bir re
jimdir ve kendi kanunu, kendi mevzuatı içinde 
faaliyet göstermektedir. Yine konuşmasının bir 
yerinde ifade ettiği gibi, bugüne kadar gerek 
mahkemeler olarak, gerek örfi idarenin diğer 
icraatı olarak kanunlar çerçevesi içinde faali
yet gösterdiği de, yine kendisinin ifadesiyle, 
sadece Türkiye'de değil, Avrupa Konseyi ve 
NATO gibi kuruluşların da tesbit ettiği ve 
memnuniyet duyduğumuz hususlardan biri
sidir. 

'Sayın Hazer, üniversiteler Personel Kanu
nunun Full-time esaslarına uygun ve bölgeler-
arası dengeyi sağlıyacak bir rotasyonu öngö
ren şekilde getirilmesini telkin ettiler. Taki-
b ettiğimizi zannediyorum, üniversite reformu 
tasarısı, üniversitelerin de çalışmaya iştiraki 
ile neticelenmiştir. Rapor haline bağlanmıştır, 
çok yakında kanım tasarısı halinde huzurunu-
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za sevk edilecektir. Bunun içinde buna paralel j 
hükümleri de "burada tesbit etme imkânını bu
lacağız. 

Yine Sayın Hazer, Devlet ihaleleri ve Mıı-
hasebei Umumiye Kanununun mahzurlarından 
bahsettiler. Bu her iki kanunun da hazırlıkları 
İtilmiş, tasarı halinde Bakanlar Kuruluna sevk 
edilmiştir. Çok yakın zamanda bunlar da huzu
runuza gelecektir. Tabiî sizin de katkılarınızla, 
bunları da tashih etme imkânım bize bahşet
miş olacaksınız. 

Sayın Hazer, pahalı ve ağır işliyen adalet 
hizmetlerine de değindiler. Buna ait kanun ta
sarısı da Meclislere sevk edilmiştir, inşallah o 
tasan kanunlaştığı takdirde, Yüksek Hâkimler 
Kurulunun da gayretiyle mahkemelerin daha 
çabuk ve daha az masraflı çalışmasını temin et
mek mümkün olacaktır. 

Keza, «seçimlerin kaynağından itibaren 
meşru bir temele oturtulması» ifadesini kullan
dılar. Demin arz ettiğim Anayasa esprisi içinde j 
tespit ettiğimiz, bütün partilerin birlikte tes
pit ettiği mahzurları önliyecek seçim sistemini | 
bularak bir Seçim Kanunu yapacağımıza ve I 
Partiler Kanunu ile önseçimi bu yolda tashih | 
edeceğimize ümidimiz tamdır. I 

Bayın Enver Bahadırlı konuşmasında, de
min değindiğim birçok hususları ifade etmişler
di. Bunlardan, önceki mâruzâtımda ifade im
kânı bulamadıklarıma değinmek istiyorum. Sa
yın Bahadırlı, temin edilen ortamın yeniden es- ı 
ki hale dönmesinin mümkün olduğunu, bunun 
düşünülmesinin gerektiğini, kanun dışı faaliyet
lerin tamamiyle sona ermediğini, Sıkıyönetim 
kalktığı takdirde 'bunların yeniden faaliyete j 
-geçmelerinin mümkün olduğunu, Erim Hükü- I 
metinin, Devleti devirme hevesinde olanlara fır- j 
sat vermiyecek tutumunu devam ettirmesini I 
ifade buyurdular. Bunlara demin de değinmiş- | 
tim. Bu yoldaki tutumumuzda değişiklik olmı-
yacağı gibi daha da kararlı olacağımızı arz j 
ederim. 

Sayın Bahadırlı, bu arada, «Ekonomik alan
da endişe ve tereddütleri dağıtmaya yardım 
edecek sağlam ve inançlı kararlar alınmasını 
ve bu kararların gerçekleştirilmesini temenni 
ettiler ve bunu «Karma ekonomi sisteminin uy
gunluğu hususunda Mçbir tereddüde yer veril- | 
memelidir» şeklinde bağladılar. Gerek Hükü- ) 

met programlarımızda ifade ettiğimiz gibi, ge
rekse icramızda tespit edeceğiniz gibi, Anaya
samızda yer bulan «Karma ekonomi» iktisadi 
faaliyetlerimizde müşirimizdir. Bu müşirimiz ol
maya da devam edecektir. 

Sayın Şeref Kayalar, arz ettiğim umumi ma
ruzat içindeki hususlardan ayrı olarak, bütün 
reform tasarılarının derhal Parlâmetoya getiril
mesini ve bunların biran evvel kanunlaştırıl
ması yolunda Erim Hükümetinin çaba sarfet-
mesini telkin ettiler. Demin de arz ettim; 
faaliyetimizin ağırlık noktası bu yoldadır. Top
rak Reormu öntedbirler kanun tasarısı Parlâ
mentodadır. Maden kanunu tasarısı Parlâmen
toya sevkedilmiştir. Anayasa -değişikliği ile 
ilgili reform kanunlarının bir kısmı Parlâ
mentoya intikal etmiştir ve diğerlerini de çok 
kısa zamanda huzurunuza getirecek çalışmala
rın içinde bulunmaktayız. 

«Anayasaya saygı sağlamak lâzımdır» de
diler. Anayasaya saygı sadece kanunla sağlana
maz. Takdir edersiniz, Anayasaya saygı, önce 
hepimizin göstereceği bir davranıştır ve millet
çe ve Anayasa müesseselerince üzerinde titizlik
le durulması gereken bir husustur. Bunu hep 
beraber yaptığımız takdirde birçok güçlükleri, 
zihindeki birçok anarşileri önliyeceğimizi ifa
dede zannederim yanlışlık yoktur. 

ölüm cezasının kaldırılması, kaldırılmaması 
münakaşasına, takdir edersiniz ki, girmemiz 
mümkün değildir. Hükümet olarak girmemiz 
mümkün değildir. Bunu örfi idarenin uzatıl
ması vesilesiyle Sayın Başbakanımız da veciz 
bir suretle Mecliste işaret buyurmuşlar idi. 

BAŞKAN — Sayın Bakan, 1 dakikanızı is
tirham edeceğim. Zatıâlinizin konuşma hakkı
nız 1,5 saat. Çalışma saatimiz de filhal dolmak 
üzeredir, bir iki dakika var. Konuşmaya başla
dığınız andan bu ana kadar 24 dakika olmuştur. 
Eğer konuşmanız kemâliyle 1,5 saat devam ede
cekse, bunu üçüncü Oturuma intikal ettirmek 
zorundayız. Şayet kısa bir süre içinde bitirabi-
lecekseniz, Genel Kurulun tasvibini alalım, ka
rarını alalım, o zaman devam buyurun. Takdir 
sizin. Eğer 1,5 saat sürecekse. 

DEVLET BAKANI DO&AN KİTAPLI (De
vamla) — Hayır efendim, 15 - 20 dakika zan
nediyorum. En fazla 20 dakika sürer. 
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BAŞKAN — 0 takdirde, yalnız Başbakan-
lıik bütçesinle münhasır olmak üzısre, I>8îvl!eıfc 
Plânlama Teşkilâtı Bütçesi üçüncü oturuınıa 
kalması ikayılt ve şartiyle Sayın Bakanın ko
nuşmalarının bitimline ve Başbakanlık Bütçesi 
böiüMleriniin oylanünasıının isıomu alınıncaya ka-
Kiar çahışmıaya devam olunması hususunu oylla-
runıza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul et-
ııniyenler... Kabul edillmiiştir efenldim. 15, 20 da
kika içimde lütfederseniz, teşekkür ededım efen
dim. 

DEVLET BAKANI DOĞAN KİTAPLI (De^ 
vamla) — Teşekkür ederim elemdim. 

Sayın Hamidi özer, konuşmasının hieanem, ta
mamında personel politikasından; personel is-
tilhldaım ve iş münasebetlerinin aikısaîklılklanndan 
(bahsettiler ve Pensıonıel Kanunundaki bâzı sa
kıncaları diiüe gteltürldiler. 

Arkadaşlarım ta!kalbetimi§ler)dir; Personel Ka
nununun müzakeresi sırasında da bu ihtimaller 
burada görüşüldü. Bunlar bilİnmiıyen ihtimal
ler de değildi; fakalt Personel Kanununun kan-
diisinden değil -bunu ifade etmek zorunda
yım- intıbaklardaın, büyük şikâyetlerimiz ol
muştur Personel Kanununun, o zaman talhim'ın 
«Itltiğtitmıilzin üstünde bütçeye külfet yükleme
sinden, bâzı anahtarları çalıştırma imkânını 
şimdiye kadar bulamadık. Bunda, personel 
terçMlâtMnızın bu kadar yükü birden götürmısGİ-
nitü mümkün olmadığı hakikatini de ifade et
mek zorundayım. 

Arkadaşıimın tesbit etitiği arızalardan bir 
kıigmıını 1 ve 4 Efk Grösiterige kararnamıeleriyle 
tJaJshühe çalıştık. Böylece, yöneticilerin büyük 
çapta sıkıntılarını önlenme imkânını bulduk. 
Genel ve katma bültçel dairelere ait 1 - 4 Ka
rarnamesi çıktı. öyle zannediyorum M, bir haf
ta içinde de iktisadi Devlet TeşekkMlerinin 
1 - 4 ve e(k gösterge kararnamesi çıkacaktır ve 
böylece idare kademesinde., yüksek kademede
ki sılkunltıları önlemle imlkânını buHacağız. Arka
daşımın ifade ettiği gelir artmasrnlaM aızlık, 
zaten buralarda olmuştur; çünkü onların efk ge
lirleri varidi. Bu sıkıntı büyük ölçüde güderil-
raıiiş olacak ve onun heımlen peşinden de teknik 
personel ve sağlık personelimin Bütçe Kamunu 
ile verdisMz yetkiye is'tinaden yan ödeımıelieri-
nin çahsmalarına geçilecek. öyle zannediyo
rum; kı«a zamanda da onların sıkıntılarını bü
yük ölçüde giderme imkânını bulmuş olacağız. 

Sayın konuşmacı bâzı misaller veı̂ di. Bu 
miisaJllerlın içinde Devlet memuriyetinde devam
lı çalışanla, Devlet meıimuriyetlinde çalışırken 
bırakıp sonradan tekrar Devlet memuriyetine 
gireoıüıer arasında haiksızlılklar olduğunu ifade 
ektiler. Ben meseleyi tam anKayacııadınn. Yal-

„, nız şu varıdır; mükteebinin üstündeki bir kad
roya tâyin yapılabilmesi için, o memurun 1 ilâ 
4 ncü derecedeki Kadrolara tâyin edilmiş olma
sı ve Devlet dairelerimde en az on yıl çalışmış 
bulunması şartı aranır. Eğer bunu ifade edi
yorlarsa, bu haksızlıkları önlemek mümkün de
ğildir. Aksine, bu haksızlık değildir, haksız
lığı gildermıdktir. Çünkü, o şahsı umum müdür 
•GlaraJk kulk^ıyorfsanız, onun yaptığı işe göre 
o ücreti ona vermek mieıcfour'iyetiindetsiniz. Per
sonel Kanunu da bu espriyi getirmiştir zaten. 

Arkadaşum yanlış ödemelerin geri alındığı, 
bumun emekliliğe bırakılmasını telkin buyurdu
lar. ödeme yanlış yapılmışsa geri alınır, is
mi yanlış ödeme. Bu bir haksızlık değil, hak
sızlığın tashihidir. Bugün verdiğin yanlış öde
meyi, emekliliğe bırakmak giıbi bir usulü ben 
maliyede şahsan bilmiyorum. 

«Haşhaş ekimi Malatya'da niye yasaklandı» 
diye buyurdular. Bu yeni mesele değildir, bu 
eflki meseledir. Bir program dairesinde Tür
kiye'de haşhaş ekiminin kısıtlanması bahis ko-
Biui3u idi. Yıllar itibariyle bu yapıldı. Son 
yılda da bizim tasarrufumuzla Türkiye'de haş
haş ekimi tamaimiyle yasaklanldı; fakat bura
da defaatle arz ettiğimiz giıbi çiftçi baklanından 
bunun akacağı ve getireceği imkânlar mukaye-
°i9 eidilmlekltısıür. Çiftçfain bu ekimden dolayı 
hiçbir zarlara uğramaması çalışmaları içkide bu-
lunlduğiümuızu da arz ederim. 

200 yataklı göğüs hastalıkları hastanesinin 
Malatya'dan başka ile nakledildiğini ifade bu
yurdular. Mesele öyle değildir. Bana verilen 
bilgiye göre, 6,6 milyon lira proje maliyeti 
ile 1970 programında yer almıştır. Sonra Sağ
lık ve Sosyal Yardım Bakanlığının teklifi ile 
bölgede göğüs hastalıkları yataklarında kulfla-
nıîmayan kapasite olması nedemii ile sonradan 
maliyeti 12 milyon olarak tesbilt edilen bu pro
je programdan çıkarılmıştır. Genellikle de son 
yıllarda ayrı bir göğüs hastalıkları haıstaneısi 
yapılması yoluna g*idilmiyeceği prensibi vazedil
miştir. 
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«Malatya'da veteriner fakültesi, ziraat fa
kültesi kurulmamıştır, başika İlene kaydırıl-
mıişltır» deldiler. Bunları da tabiî hep kendi 
ifadesi ile Plânlama Teşkilâtı plân hedefleri ye
rine, çıJkar hedeflerine yönjeltaıiıştire bağladı
lar. Halbuki, 1968 yılında Devlet Plânlama 
Teşteilâtanda yapılan yüksek öğretim araştır
masında, aldığım bilgiyle göre, yeni üniversite 
açılacak yerler belli kritere göre tâyin edilmiş, 
v^erlner fakültesinin ve üniversitenin Elâ-
zığlda açılması karları tamaanien objeMüf çalış
malar sonucu o bölgedeki bütün illerim, duruftn-
lan göz önüne ahnaraJk verilmiştir. Bölge için 
en elverişli il olması, soisyo - eikoniomilk geliş
menin yüksek olması sonucu bu karar alın-
onıştır. Bu çalışmalarda Malatya'nın durumu 
da özellikle göz önüne ahnimış; falktat kriterlere 
en uygun il olarak Elâzığ seçilmiştir. Yiınıe 
ilâve ediyorlar; bir ilde haranın buluntması, tek 
başına, orada bir fakülte açılmasının da bir ne
deni değildir. 

Sayın Dikeçligil her zamanki esprili konuş
malarını burada yaptılar. Lider kompozisyonu
nu gayet güzel hikâyelerle tarif ettiler. Bu ara
da hükümetlerin cesur olmasının lâzım geldiği
ni ifade ettiler. İdarei maslahatla işlerin yürü
meyeceğini belirttiler. Bunlarda kendileri ile 
beraberiz. Deminden beri arz ettiğim gibi, Hü
kümetiniz programın da arz ettiği hususları ta
hakkuk ettirmekte kararlıdır, icraatında karar
lıdır. 

Yine sayın Dikeçligil; «12 Mart, havalar 
açınca, tek taraflı bakılıp herkesçe karşı tara
fa itilmektedir.» buyurdular. Bunun şikâyetini 
deminki konuşmamda da arz ettim. Sayın Halk 
Partisi sözcüsü arkadaşım da bu meseleye te
mas etmişlerdi. Bunda da hemfikir olduğumu
zu ifade etmek isterim. 

Sayın Hocaoğlu, Devlet idaresinde reform 
yahut ıslahattan geniş çapta bahsettiler ve bu
rada misaller gösterdiler. Bu çalışmalar yapıl
maktadır, özel komisyon kurulmuştur, önra-
porlar hazırlanmıştır. Bu önraporlar halen 
Başbakanlıkta değerlendirilmektedir. Bütün ga
yemiz bu sıkıntıları Devlet idaresinden öteye 
itebilmektir. 

Yine sayın Hocaoğlu şikâyette bulundular, 
bir arkadaşımız da aynı şikâyette bulunmuştur; 
bakanlıklar sık şık değişip kurulmamalıdır. 

Takdir edersiniz; bakanlıklar 4591 sayılı Kanu
na göre kurulup lağvedilmektedir ve bunun 
baştan bir hazırlığı, bir düşüncesi vardır. Nite
kim, bizim Hükümetimizde de bâzı bakanlıkla
rın kurulacağı birinci programımızda vardı, ku
rulmuştur; fakat henüz teşkilâtın buna hazır 
olmadığı anlaşıldığı için ikinci Hükümot prog
ramına almamıştır, ama Hükümet olarak bu fik
ri muhafaza etmekteyiz. 

Fehmi Alpaslan bu meselede her halde çok 
heyecanlı. Zaman zaman dinlerim; burada ifa
de etmekte de mahzur yok, Osmanlı İmparator
luğundan bu yana bu sıkıntımız vardı, bu şikâ
yetlerimiz vardı; ama bunu bütün memurlara 
teşmil etmemiz mümkün değil. İşte bizim üzül
düğümüz bâzı hâdiselerin umuma teşmil edile
bilme karakterinde olması ve bu töhmetin na
muslu memur arkadaşlarımızın üzerine de estiril
miş olmasıdır. Demin de arz ettim; şikâyetlerimiz 
vardır. Her gelen devrede idarede ıslahat deri;-:, 
idarede reform deriz ve çalışmalar yaparın, 
inşallah bu çalışmaları neticeye erdirme bahti-
yarlığı da bizim Hükümetimize nasibolur. 

Sayın Haydar Tunçkanat MİT Müsteşar
lığı ve faaliyetleri üzerinde durdular. MİT Müs
teşarlığının, sanki vazifesi bölmek, parçalamak 
ve sokakta çatışmayı temin etmekmiş gibi bir 
davranışın içinde bulunuyor, diye konuştular. 
Vazifeleri çok daha geniş olmasına rağmen dar 
çerçeve içinde kaldı ve partizanlık yaptı, buyur
dular. Bütçesinin büyük kısmının, birtakım in
sanlar hakkında, belgelerden yoksun suçlama 
zaptı tanzim eden ajanlara dağıtıldığını ifade 
ettiler. Öyle zannediyorum M; sayın Tunçka
nat bu teşkilâtları iyi bilir. Dünyanın her tara
fında bu gibi teşkilâtlar vardır. 

Bunların bütün teferruatı ile açıklığa varma
sı da mümkün değildir; ancak şunu, bir yıla 
yakın zamandır Hükümette bulunmuş bir ar
kadaşınız ve zaman zaman MİT ile buyurduk
ları gilbi toplantılarda bulunmuş ve Hükü
met üyesi olarak ilişkide bulunmuş bir arkada
şınız olarak söylüyorum ki, böyle bir davra
nışı ben tesbüt etmedim. Böyle bir davranış 
ibeniim kulağıma gelmedi ve MİT in böyle bir 
(teşkilât olacağını da zannetıniyorufm. Nite
kim bize verilen bilgilerden Sayın Tunçkanat'-
m yoîk farzettiği hususlarda da bu teşkilatın 
hazırlıklı olduğunu gördük. Benlim tetkik eit-
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tiğim eseri ile fevkalâde dirayetle bu söy
lediği yoldaki faaliyetlerini yürüttüğünü de 
şahsan tesbit etmiş durumdayım. 

Takdir edersiniz, bu gibi teşkilâtliarın büt
çeleri birçok m&mleketlerde bir tek kalem 
olarak geçer. Bizim bütçede açıklığı ile geç
mektedir. Bunda da bizim endişemizin olma
dığı ifadesi vardır. Teşkilâtımız kendi örnek
lerine göre çalifm akta dır ve o yolda çalışma
nın güçlüğünü de Saym Tunçkanat benden 
daha iyi bilir zannmdayım. 

Şunu da ifade etmek istiyorum ki, MİT'in 
kanunla verdiğimiz görevleri içinde aşırı akım
ların, bölücü akımların tesbiti ve bunların 
millî güvenlik meselesi olarak Hükümete ve 
değerlendirilerek yetkililere intikali meselesi 
varıdır ve bu yapılmaktadır. Ayrıca demin de 
arz ettiğim gibi, MİT yine kanunda kendisine 
verilen iktisadi ve ticari yönlü istihbaratı da 
yapmakta ve benim tefoit edebildiğim kadar, 
liyakatle değerlendirmektedir. 

ıBana, Saym Tunçkanat 73 milyonu bu çaba 
içim çok gördü gibi geMi. Halbuki şöyle et
rafımıza bir göz atarsak, bu gibi teşkilâtların 
•masrafları, bi^'m bu değerli teşkilâtlımızın 
mütavazi çalışması için dahi çok daha kaba
rık hadlere yükselir. MİT Teşkilâtı, ifade et
mek korundayım, kendisine verilen görevi li
yakatle yapmaktadır. Her teşekkül gibi ge
lişmeye elbette ki muhtaçtır. Bu yolda biz de 
kendilerini takviye etmeye devam edeceğiz. 
İnşallah bu millî müessesemiz bütün tenkidler-
den âri, tenkidlerden azade bir çalışma düzeni
ne gelecektir. Tabiî ki, bizim de arzu ektiği
miz bir husustur. 

Burada sözlerime son verirken, konuşmamın 
başında da ifadeye çalıştığım gilbi kıymetli 
sözcülerin görüşleri, Başbakanlık olarak icraa
tımızda bize rehber olacaktır. 

Teşekkür eder, saygılarımı sunarım. (Al
kışlar.) 

EKREM ÖZDEN (İstanbul) — Müsaade 
ederseniz Sayın Bakana soru sormak istiyo
rum. 

(BAŞKAN — Buyurun Sayın Özden. 
EKREM ÖZDEN (İstanbul) — Hükümet, 

birleşik toplantı kararı ile yeni bir yetki ala
rak sıkıyönetimi uzatmış bulunuyor. Hükümet 

olarak daha ne kadar bu sıkıyönetimin uzatıl
ması hususundaki görüşe sahip bulunuyorsu
nuz? 

İkincisi; Partiler Kanununun tadili hakkın
da Başbakanlıkta ne gJbi bir hazırlık var
dır ve ne gilbi meseleler tadile tabi tutulacak
tır, bu hususta Hükümetin görüşü nedir? 

Bu huisuslarm açrklanmasmı rica ediyorum. 

İBAŞKAN — Sayın Bakan bir dakikanızı 
rica edeceğim. Değerli arkadaşlarımdan soru 
tevcih edecek başka sayın üye varsa, Saym 
Balkanın bütün sualleri birlikte cevaplandır-
ıması için sorulmasını arz ediyorum?.,, Yok. 
Buyurun Sayın Bakan. 

DEVLET BAKANI DOĞAN KİTAPLI (De
vamla) — Efendim, takdir edersiniz ki, sıkı
yönetim, memleketin şartlarına göre Millî Gü
venlik Kurulunun tavsiyesi ve Bakanlar Ku
rulunun kararı ile huzurunuza gelmekte. Mem
leketin durumu, o günkü şartlara göre değer
lendirilmekte ve bu değerlendirmenin neticesi 
Bakanlar Kurulunda, Güvenlik, Kurulunda 
<miütalâa edilmekte, Bakanlar Kuruluna intikal 
etmekte ve huzurunuzda münakaşa edilmekte
dir. 

Şimdi ben, Hükümet olarak iki ay önce
den size ne zaman bunu kaldırıacağımızı ifa
de elinıe durumunda değilim. Arz ettiğim gibi 
o günkü şartlar değerlendirilir, eğer memleke
tin idaresi sıkıyönetime ihtiyaç göstermiyor 
ise, elbette ki huzurunuza yeni bir uzatma tek
lifi ile gellme durumu hâsıl olmaz; ama o gün
kü şartların değerlendirilmesi, memlekette bir 
müddet daha bu idarenin - ki, özel şartlara 
haiz Anayasa idaresinin - devamını gerektiri
yorsa, o zaman Yüce Meclislerin huzuruna o 
değerlendirme ile geliriz. 

(Bizim de istediğimiz biran evvel memleke
tin normal idare şartlarına ulaşması ve o yolda 
idarede buılunmannızdır. 

Partiler Kanunu üzerinde çalışmalarımız 
vardır, öyle zannediyorum ki, bu çalışmala
rımız üç dört gün içinde bite çektir. Bu çalış
maların esasını partd içinde hiyerarşinin en 
küçük bir endişeye en küçük bir desiseye mey
dan verımiyeeek şekilde temini yolunda ola
caktır. Tabiî ki, bu husus, yine huzurlarınıza 
intikal edecektir. 
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BAŞKAN — Teşebiklr ederim efendim. 
Ba-jbaikanlılk Eütge'si üzerindeki müzakereler 

sona ermiştir. 
^Bölümlere geçilmesini oylarınıza suıruyo-

rısra. Kajbul edenler... Kabul e'rmiyenler... Bö
lümlere •geçiliıc :,:i kabul edilmiştir efs^iim. 

D — BüşhaJ:anltJ; Bütecsi : 

(Â/1) Cari harcamaları 

Bölüm Lira 

11,000 'ödenekler 63 000 
BAŞKAN — Kabul eden
ler,.. Eıtmiy enler,.. Kaseni 
edikrıij'İr. 

12.003 Personel giderleri 93 409 749 
BAŞKAM — Kabul eden-
•Isr... EVniyenler... Kabul 
edilen-ir . 

13.000 Yönetim giderbri 4 560 001 
BAŞKAN — Kabul eden-
ılsr... E;tmiy enler,.. KafbT.il 
edilmiştir. 

14.000 Hizmet giderleri 13 513 347 
BAŞKAN — Kabul eden-
ler... Etmiyenlsr... Kabul 
edilmiştir. 

15,000 Kurum giderleri 13 543 035 
•BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmiy enler... Kabul 
edilmişi Mr. 

16.000 Çeşitli giderler 35 8-İ9 061 
BAŞKAN — Kabul eden
ler,.. Etmiyenlsr... Kabul 
edilmiştir. 

(A/2) Yatırım harcamaları 

21.000 Etiid vs proje gi
derleri 41 000 000 
-BAŞKAN — Kabul eden* 
•Isr... Etmiyeiîbr... Kabul 
ei:lmi.-:;:ir. 
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Bölüm Lira 

22.000 Yapı, tesis ve bü
yük onanım giderleri 8 800 000 
BAŞKAN — Kalbul eden-' 
ler... Eiimiyenbr... Kabul 
edilmiştir. 

23.000 Maikina, teçhizat 
ve taşri; alımları ve ona
ran] an 2:2 775 O00 
BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmiy enler... Kabul 
edilmiştir. 

(A/3) 'Sermaye +eşkilı ve transfer harcamaları 

Kurumlara katıl
ma payları VB sermaye teş
killeri 
BAŞKAN — Kabul eden
ler.,. Er iyenler . . . Kabul 

50O 000 

32.000 Kamulaştırma ve 
satınalmalar 
'BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmiyeııler... Kabul 
edilmiştir. 

3İC00 Malî transferler 
BAŞKAN — Kabul eden
ler... Eroı'y enler... Kabul 
edilmiş t İr. 

35.000 Eesyal transferler 
BAŞKAN — Kabul eden
ler,.. Etmiyenbr... Kabul 
edilmiştir. 

33X00 Bbrş ödemeleri 
BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmiy enler... Kabul 
edilmiştir. 

Böylece Başbakanlık Bütçesi üzerindeki mü
zakereler sona ermiştir. Yüce Milletimiz ve 
Bajbakankk ve mensupları için hayırlı olma-
E'.nı dilerim. 

25 n-eı Birleşimin ikinci oturumunu saat 
21,00 de toplanmak üzere kapatıyorum. 

Kararma Saati : 10,25 

5 O00 000 

23 150 001 

333 101 

1 333 000 

">—-«^S>-©-<^ 
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ÜÇÜNCÜ OTURUM 

Açılma saati : 21,00 

BAŞKAN : Başkanvekili Hayri Mumcuoğlu 

KÂTİPLER : Enver Bahadırdı (Hatay), Bahriye Üook (Cumhurbaşkanınca S. Ü) 

BAŞKAN — 26 ncı Birleşimin üçüncü otıu 
rumunu açıyorum. 

E) Devlet Plânlama Teşkilâtı bütçesi. 

BAŞKAN — Devlet Plânlama bütçesi üze
rinde müzakerelere başlıyoruz. Komisyon yerini 
alsın; Sayın Devlet Bakanı burada, Plânlaîma 
Teşkilâtı Sayın Başkanı ile tamamen burada. 

Komisyon sözcüsü? Lütfen haberdar edelim 
efendim. Komisyon ısözcüsü veya Sayın Başka
nı?.. 

Bu arada yüksek müsaadeleriyle söz alan ar
kadaşlarımı sıra ille arz ediyorum; Sayın Feh
mi Alpaslan Millî Güven Partisi Grupu adına, 
Sayın Zihni Betil Cumhuriyet Halk Partisi Gru
pu adına, Adalet Partisi Grupu adına Sayın 
Kâzım Karaağaçlıoğlu. 

Şahısları adına söz alan sayın arkadaşlarım; 
Sayın Salim Hazerdağlı, Sayın Arif Hilkmelt 
Yurtsever, Sayın Yiğit Köker, Sayın Sim Ata-
lay, Sayın Şevket Akyürek, sonradan Sayın 
Halûk Berkol söz isteınişilardi. 

Bu arada bir istirhamımı da arz akneme mü
saadenizi rica edeceğim. SCJZ, tüzüğümüzün 56 
ncı maddesine göre istem ve kayıt sırasına gö
re verilir, sırası gelen, sayın arkadaşımız Genel 
Kurulda bulunmadığı takdirde, bu bulunmayışı 
feragate hamledilir. Salona teşrif ettikleri za
man, söz isterlerse eski sıralarını muhafaza et
meleri kanaatimizce kabili 'tasavvur değildir, 
gayri hukukî bir işlem olur. Bunu da istilaları
nıza arz ediyorum. Eğer yanlış bir tasarrufsa, 
yanlış bir düşünce ise, bir usul müzakeresi de 
açmak mümkündür. Saygı ile arz ederim efen
dim. 

Komisyon sözcüsüne intizar ediyoruz. 
İkindi katma bütçe olan Vakıflar Genel Mü

dürlüğü bütçesine ide geçemiyoruz, orada da 
Komisyonun vücudu lâbüddir, zaruridir. Bu iti
barla, intizar zaruretindeyiz... 

Komisyonda gelmiştir, müzakerelere başlıyo
ruz. 

Sayın Fehmi Alpaslan, Millî Güven Partisi 
Grupu adına. 

M. G. P. GRUPU ADINA FEHMİ ALPAS
LAN (Artvin) — Sayın Başkan, değerli arka
daşlarım ; 

Devlet Plânlama Teşkilâtının 1972 yılı Büt
çesi vesilesiyle Millî Güven Partisi Grupu adına 
kritiğini yapmak üzere yüksek huzurunuzda 
bulunuyorum, 

Bütçe görüşmelerinde genellikle ön hazırlık
lar yapılmak suretiyle fikirler beyan edilir. Ben 
bu seferki konuşmamda grupumuzdaki -tüm ar
kadaşlarımın temel görüşlerini asla bir tarafa 
çekmeden bu klâsik metottan uzaklaşmak sure
tiyle notlar üzerinden mâruzâtta bulunarak 
grupumun görüşlerini arz ve ifadeye çalışaca
ğım. 

Plân fikri, modem cemiyetlerde ve tabiatiy-
le yenileşmiş bünyeye sahip devletlerde en baş
ta tutulan ve memleketin hem zaruri hem de 
faydasına olan bir görüşün muhassalasıdır. 

Bizim 1961 Anayasamızda ilk defa Türk 
Devletinin bünyesine bu görüşü bir teşkilâta da 
bağlamak suretiyle getirmiştir ve 1961 den bu
yana hakikaten faydalı hizmetlerine şahidoldu-
ğumuz bir müessesedir. 

Plânın bağlayıcı taraflarının bulunduğu bir 
vakıadır ve plânın bağlayıcı taraflarının olma
sı nedeniyle hakkında yadırgayıcı sözler söy
lendiğine de çok defa şahidolmuşuzdur; ama 
zaman birçok meseleler gibi, bu husustaki ters 
görüşleri de yenmiş ve artık plânın lüzum ve 
zarureti üzerindeki inançta aşağı - yukarı itti
fak hâsıl olmuştur. IBu, memnuniyetle kaydedi
lecek bir husustur. Yalnız, başka ülkelerde me
deni memSekeltlerde daha eski tarihe sahibolan 
plân fikri ve plânlama teşkilatının çoktan ge
çirmiş olduğu devrelerin içerisinde bulunduğu
muz da ibir vâkıaJdır. Türtkiye'mizde henüz ikti
darlara ve müessesenin ıbaşındaM ekiplere göre 
değişiklik arz eden görüşlerin hüküm sürdüğü
nü de inkâr etmek ımüımkün olmamaktadır ve 
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bu ibir «CnıkliL^r. Gröoıül eck istsr ki, kıınılu-
şurijilr.kı: &&Â rarüzmıla, g-Gifsys VD eck bayır"]. 
h;a3:i2:rrJZ!3 ızry ı̂nı .olarak, F'Iâıılrrîîa T-işCılli::'. 
da. ilîtdcLa<rliaoa veya fe^ındalki ::fe*Jî:!:rj ^röre, de-
ği-ük g,ci'üı>kcrİ3 aısmikkEit uıs^elsIaiLri els alac 
bâr miüi&33ss!3 cîmakt'an çıkmalı, omm yerine ta
biî tandaı.3 farkları olacaktır: ama hsdef üze
rimde şa^mad'an ve daima feerjiii kendini yaııjls-
nıek sureciyle memfcksün hayrına olan hizzn^:-
lerini her gün biraz daha ileri götürür müesss-
&d vasfını tam mân&siMe iMisafoeftmeliıdir. 

Plânın mcımkkatin kalkınmasında büyük 
faydaları olduğumda zannsrm'yoruım ki, kimse 
iîıirazcı okmıyacak. Yalnız, Plânlama Teşkilâtı
nın ös3j-ükÎ3 ÜktJiaırda bulunan kimcelerin gö
rüşlerini bakim kılmak, moMa.i nazarlarını mut
lak surette kendi görüş i^iMsaimdilmm^b de-
ğerlenjdiiraııek için giriştikleri tertiplerin, taz
yiklerin de bu müessese üzerinde cemiyeti, dü
şünürleri dikkat*, bazen de endişeye sevk «den 
yünEeriınin bulunduğu da maıaüleBief bir gerçek-
ftir. Maziyi eHeştirnıenin fazla faydası olduğu
ma imanmîiaıdığum için teferruatına girmiyeceğiim. 
Bu arada kabul etmek lâzım ki, Türkiye'de 
plân fikri ve plânliaımaniM taazzuvu yeni ol
duğu için hizatiM bu müessesenin kendi bünye
sinden doğan noksanlıklar 'dJolayıîsiyle bâzı ten-
kiidlere de hak kazanmış, olduğu bir vakıadır. 
O hallide geçen zaman içerisinde kazanılan tec
rübelerle ve Batı âlemini iyi takilbederek, ilmî 
noksanlıklarını ikmal eideırek, bu bünyenin 
Türkiye'yi de halita taşmak suretiyle kendisi-
ne bağlanan ümitleri gerçekleştirici vasfa gir
mesi, en halisane temennilerimiz arasında bu
lunmaktadır. 

12 Mart Muhtırasından sonra Plânlaima Teş
kilâtının bâzı görüş ve tasarruflara tâM tutul
mak istendiği bir vâkıaidır. Özelikle bâzı ter
tiplerle bu Plânlama Teşkilâtının başına Tür
küye işçi Partisi gibi akımı ve düşüncesi belli 
olduğu idin kapatılan bir siyasi teşekküle men
sup zevatın getirilmek istendiği ve bunun için 
(birçok marifetlerin çevrildiği, ama bumıa inanç
la karsı koymamız sonunda, bu marifetin aJba-
mste ueraidığını da, burada ders ve ibret alıaı-
iması lâz'migelen; fakat mefsut neticeye baffliam-
lan^ıeı için, bize d<e sevinç veren bir hâdise 
olarak kaydetmeyi lüzumlu görüyorum. Ra
mak kalmıştı. Sanfki sosyalist görüş içeriisMe 
olmıyanlar bu Plânlamanın başında veya içeri-

sinjde bulunursa Plânlama kendisinden bekk 
neni vermez imiş glilbâ ibir yanlış, bir sakim tu
tumun neticesinde hakikaJten kendisinden çok 
şey beödediğimliız, büyük ümitler beslediğimiz 
bu müessesemin başıma boyüle tarfeinim getiril
mek istendiği bir vakıadır. Biriisi olmayınca 
ikincisini geıfârmıek istısmişlerdiir; amla iyi ça-
(hşaiSnttştır, Ibu bertaraf edüilmiştir, Bugün Plân-
lamıamm başına geçmişte hayat te<arülbeısini ver
miş, görüş tecrübesini vermiş ve şahsî kudret, 
kabiliyetinin yanımda ve onun üısitünide karek-
tıer imtilhanını çok mükemmel şekilde vermiş 
buüunan bir zatın getirilmiş bulumimasını, hem 
müesıseisenim hem de memllekeftiim hayonia ibir 
netice olarak kabul ediyoruz. 

Muhterem arkadaşlarım, 12 Mart Muhtıro-
smldan sonra kurulan ve bilhassa bugünkü 
bütçe velsdüesiyle karşımiiılzlda olan İkinci Erim 
Hükümetinin programına dikkatle göz attığı
mız zamnan, Plânlamanın hangi istikamette me
ler yapması lâzıimgeMğiM tesibit etmek müm
kündür. ikinci Erim Hükümeti programınida 
TürkflyeMm ekonomik kalkınmasını iki esasa 
bağlamış bulunuyor. Birisi, hür detaıokraltik 
rejim içerisinde Türkiye'yi kalkındıracağız, di-
yor. Hemen onun yanı başında Anayaısamızın 
da öngtöridüğü; fakat bâzılarının tatbikatta bâ
zı hataları vesile ittihaz etmek ısuretiıyle iîtanek 
îsltıeıdiıkler'i karma ekonomi sitemine daytaaMİ-
mak suretüyle memleketin kallkınmasını tettnSn 
eideoeğiz, diye taahhütte bulunuyorlar ve Hü-
kümlet programı bilhassa bu kalkınmayı dömok-
ratik rejim ve karma ekoniomi süstemi içerilsim-
de başaralbileüeği husulsunida sarsılmaz bir ka
naate sahip oüldüğunu da cesaretle ifade edi
yor. 

Hükümet aynı zamanda karma eboncmanin 
vaa^acillmtez unsuru ve yanışı olan hür teşetbbü-
sün güven duygusu iceriisinde çalışmasını sağ-
îaıyıcı tedbirleri de, beraberinde getireceğini 
ifade etmiş bulunuyor. O halde, bir anayasal 
miües^ese olan Devlet Plânlama Teşkilâftının, 
Hükümet programında ifadesini bulan hür de-
mıofcratik rejüm iceriisinde karma ekonomi esas
larınla göre memleketin kalkınması için lüzumlu 
plânı hazırlayacağından şüphemiz olmuyor ve 
Plânlaima Teşkilâtının özellikle Türkiye'nin kal
kınmasında sureta katiye/de ihmali caiz olmayan, 
hür teşsibNiı#a; aıma naımıraslu çalhşnKtöi şartı 
ile hür teşebbüsün, daha çok yatınım yapara-
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sı suretiyle bu kalıkıımıaya katkıda bulunması
nı teıman edeoelk şieMdle teşvik tedbirîearM dıü-
§fuaffle©eğii, "bunu plânlatacağı bıusustrauda da bir 
inamca saMp boılunmaikitıayız. 

Muhterem arkadaşlarım; Plânlamanın öteden 
beri devam eden bir noksanına müsaadenizle işa
ret etMek istiyorum. Plânlama, kendi büyük me
saisinin tabiî bir neticesi olarak bir kısım ista
tistik! malumatlar neşrediyor. Eibetteki, bu ista
tistik! bilgiler bir ilmî etüdün, bir tatbikatın 
mahsûlü Olarak değerinde tutulacak bilgilerdir. 
Yalnız, vatandaşta ve hepimizde şüphe yaratan, 
endişe doğuran bir husus var. Plânlama istatis
tik! bir malûmat verir; başka türlüdür, Devlet 
İstatistik Enstitüsü bir malûmat verir; o da 
bir başka türlüdür. Millî hâsıla üzerinde Plânla
manın verdiği rakamlarla, Devlet İstatistik Ens
titüsünün verdiği rakamların birbirleriyle çeliş
ki halinde olması, ne Plânlamaya fazla bir şey 
kazandırmakta ne de Devlet istatistik Enstitü
süne... Aksine, her iki müessesenin de bilgi kay
naklarının şüphe ile karşılanması lâzımgeldiği 
yolunda arzu edilmez bâzı kanaatler doğurmak
tadır. O itibarla, şimdiye kadar olduğunun dı
şında bundan böyle Devlet Plânlama Teşkilâtı
nın bu istatistiki malûmatları hazırlarken, bu 
mevzuda kompetan olan, kompetan olması lâzım-
gelen Devlet İstatistik Enstitüsü ile hiç olmazsa 
köördine bir çalışmaya girmek suretiyle, daha 
sıtihi ve daha inandırıcı bilgi vermesi lüzumunu 
bu vesile ile belirtirsem, zannediyorum ki, bu 
müesseseyi kırma yerine, ona hizmet etme yolun
daki görüşümüzün ifadesini ortaya koymuş olu
ruz; 

Pek muhterem arkadaşlarım; Plânlamanın 
şimdiye kadar geçirdiğimiz safhalarının hemen 
ötesinde,, yeni safhada mühim vazifeleri olduğu 
ortada. 3 ncü Beş Yıllık Kalkınma Plânının ha
zırlık dÖnem|ne girmiş bulunuyoruz. Bu hazırlık 
döneminde, I?evlet Plânlama Teşkilâtının geçir
diği tecrübelerden, memleket gerçeklerinden 
ders alarak, ibret alarak, mülhem olarak millî 
bünyeye daha uygun, daha inandırıcı, daha gü
ven verici tedbirler; getirmesini bekliyoruz ve 
bu' tedbîrleri Meclislerde meselenin rahatlıkla, 
enine" boyuna tartışılmasını sağlıyacak surette 
vakit geçirmeden Meclislere getirmesi lüzumuna 
da işaret etmek istiyoruz. Aceleye geldi, şu kı
sımları üzerinde durulamadı dedirtmemek için, 

esasen hazırlıklarını yapmakta olduklarını bildi
ğimiz bu faaliyetin muhassalasmı biran evvel 
Meclislere getirmelidirler ve Meclislerde bu iş 
enine, boyuna .tartışılmalıdır. 

Realite şudur: Plânlamada memleket gerçek
lerini de bilen ve bu mevzuda ilmî yetenekleri 
üzerinde söz söylenemiyecek zevat vardır; ama 
bu mevzuatın .tüm Plânlamayı dolduran zeva
tın kendisi olduğunu iddia etmek de mümkün 
değildir. Çünkü, bir kısım arkadaşlarımız var
dır ki, bilgisi vardır, tecrübesi yoktur. Bir kı
sım insanlar vardır ki, ilmî tarafını gayet iyi 
bilir; ama Türkiye'nin gerçeklerini maalesef bil
mez ve Plânlamanın başlıca eksikliklerinden bir 
tanesi de budur. Bilirim zanneder, ama bilmez. 
Çünkü, Türkiye bir meseleyi bilmek için bir gün
lük, birkaç saatlik, birkaç günlük tetkikle an
laşılacak cevher değildir. Türkiye'de tabiî hal, 
yani arazi durumu, tabiat şartları belki daha ko
lay anlaşılır; fakat Türkiye'nin asıl Hazinesini 
teşkil eden Türk halkının derinlerine inebilmek 
için, onu daha iyi anlayabilmek için, o cevheri 
daha iyi keşfedebilmek için fazlası ile işlemek 
lüzumu ortadadır. Bu kadar zamana ve bu ka
dar eziyete her zaman katlanılamadığı da bir 
gerçektir. O itibarla, bu konulara daha fazla 
eğilmek suretiyle elde edebilecekleri bilgiyi, ilmî 
görüş içerisinde değerlendirici çalışma mahsulü
nü lütfetsinler Meclise getirsinler. Meclis ilmî 
tarafım belki bilmiyebijir; ama siyaset adamla
rının, bâzılarının zannettiği gibi hiçbir şey bil
mez olduklarını kabul etmek mümkün değildir. 
Hattâ en yeni politikacı bile, bu vatanı tanıma, 
bu milleti tanıma mevzuunda muhakkak ki bir
çok şeyler bilir. Bilir, bâzısı bunu kendi görüşü 
ve kendi maksadına göre değerlendirmek ister, 
o makbul değildir. Bâzısı da memleketin gerçek
lerine göre değerlendirmekte ilim adamları ile 
birleşir, işte bu birleşmenin muhassalası olarak 
er. iyi. şekilde bir plân ve bir program ortaya çık
mış olur. 

Muhterem arkadaşlarım; bu plân çalışmasın
da çok ümit ve temenni ederiz ki, Türkiye'yi sos
yal çalkantılara götüren bölgeler arası denge 
mevzuu, birinci derecede ele alınacaktır. Alın
mazsa günah işlenecektir. Bundan evvelki plân 
tatbikatında genellikle sosyal meseleler ikinci 
dereceye atılmak suretiyle, hattâ bâzı ahvalde 
yalnız ekonomik cihet ele alınmak suretiyle bir 
faaliyet gösterilmiş bulunmaktadır. Şüphesiz ki, 
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memleketin bir an evvel ekonomik alanda kal
kınması lâzımdır ve ekonomik kalkınmanın da 
kaideleri daha ziyade ekonomiye bağlanmayı ge
rektirir; ama Türkiye'deki çalkantıları dikkate 
alırsak, bu ekonomik kalkınmayı temin eder
ken, sosyal problemleri de beraberinde düşün
mek lüzumu ortaya çıkar. Ekonomik kalkınma
da tahammül veya bir bekleyiş, bir sabır mev-
zuubahis olabilir; ama Türkiye o noktaya gel
miştir ki, sosyal meselelerin hallinde bu bekle
yişi daha fazlaya götürmek mahzurlar tevlide-
der. O itibarla, plâncılardan bu çalışmalarımız
da geri kalmış bölgelerin durumunu ehemmiyet
le ele almalarını, Millî Güven Partisi Grupu 
adına istirham ediyorum. 

Bu kürsüde muhtelif vesilelerle dile getir
mişizdir. Ekonomik faaliyetler kendi kaideleri 
içerisinde cereyan eder ve kendi şartlarını arar
lar. Türkiye'de nasıl ki özel sektör, kendi faa
liyetlerini, özellikle fabrikasyon faaliyetlerini 
ekonominin şartları içerisinde muayyen havza
larda toplamaktadır, Marmara'da toplamakta
dır, kısmen Ege'ye kaymaktadır; Devlet eliyle 
yapılan yatırımlarda da o şartlardan çok uzak 
kalmak her zaman mümkün olmaz. Çünkü, ikti
satta rekabet vardır, iktisatta unsur temin et
me bakımından şartlara riayet lâzımdır. Ama, 
sosyal devlet bünyesinde işte bu dar geçitten 
geçmek suretiyle, hiç olmazsa Devletin yatırım
larını bâzı teşvik tedbirleri ile, bâzı kolaylaştı
rıcı tedbirlerle Anadolu'nun ücra köşelerine gö
türmek ve bu suretle orada nüve kurarak özel 
sektörü de o semte çekmenin öncülüğünü yap
mak Devlete düşen vazifelerden biridir. Bu ih
mal edilmez bir haldir. Böyle gitmezse, hem 
bugün kümelenen yerlerdeki fabrikasyon faa
liyeti artık çekilmez hal alır, hem de memle
ketin gerçek ihtiyaçlarını karşılamak ve mem
leketin geri kalmış bölgelerini bu geri kalmış
lıktan kurtarmak imkânı hâsıl olmaz. Biz bu 
sefer getirilecek 3 ncü Beş Yıllık Kalkınma 
Plânında, Plânlama Teşkilâtının bu önemli ko
nuya eskisinden daha çok ehemmiyet verilece
ğine inanmak istiyoruz ve bunu sabırsızlıkla 
bekliyoruz. 

Muhterem arkadaşlarım; 1972 programını 
incelediğimiz zaman, programda öngörülen bü
tün yatırımlar gerçekleşse bile, hedefe tam ola
rak ulaşılamıyacağı anlaşılıyor. 1972 için prog

rama bağlanan yatırım hedefi, beş yıllık plân
da öngörülen hedefin altında görülmektedir. 
Bu küçük hedefe ulaşabilmemiz için dahi, pek 
çok şartın bir araya getirilmesi lüzumu kendi
sini hissettirmekte. Çünkü, Türkiye siyasi yön
den, sosyal yönden bâzı tersliklerle karşı kar
şıya olduğu gibi, ekonomik yönden de sıkıntılı 
günlerden gelip geçmiştir. Devalüasyonlar var
dır, enflâsyonist vaziyetler vardır, piyasa em
niyetinin olmaması sebebiyle teşebbüslerin çe
kingenlik içerisinde bulunmasının mahsulü ola
rak yatırımların azalması hali vardır, dolayı-
siyle üretimin eksilmesi hali vardır, buna muka
bil tüketimin kamçılanması sebebiyle bunu kar
şılamak mümkün olmamaktadır ve zaten Türki
ye'de demokratik hatalardan, yanlış ve kuru
luşlarından birisinin nedeni olarak da bu husus 
ortaya koyulur. Şimdiye kadar hangi parti 
olursa olsun, vatandaşın iştahını devamlı su
rette alabildiğine kamçılamıştır; ama bu nere
ye kadar gidebilir, nereye kadar karşılanabilir; 
bunu mesuliyet duygusu içerisinde hesaba ka
tan olmamıştır, ya tahrik edilmiştir, ya vaade 
boğulmuştur. Bunun neticesi olarak da tüke
tim, Türkiye'nin bünyesine uygun olanın üstü
ne çıkmış, tüketime vatandaş alıştırılmıştır; 
hattâ çok çok teşvik edilmiştir. Bulamayınca 
da inkisara uğramak suretiyle, hakikaten inki
sara uğrıyan insanların haleti ruhiyesi içinde 
bâzı meselelerle karşı karşıya gelmek mukad
der olmuştur. Bizim demokrasinin yanlış tatbi
kat görmüş olan başlıca cephesi zannediyorum 
ki, budur. Muayyen plânlarla, muayyen prog
ramlarla, muayyen görüşlerle vatandaş karşı
sına çıkma yerine; onu muhtelif sahalarda tah
rik etmek, teşvik etmek, ona tatbiki ve tahak
kuku mümkün olmıyan vaadler vermek sure
tiyle onu alabildiğine kamçılarsanız, onu işta
ha getirirseniz, doyurulmasının mümkün olma
dığı ortaya çıkar. Doymıyan midesinden gelen 
ıstırabın mânasını bilen insanlar için, mânevi 
mânada söylüyorum, bâzı tezahürler, hiç de 
haklı olmıyan bâzı tezahürler de ortaya çıkmış 
olur. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Bu arada evvelce Plânlama Teşkilâtında 

olan, sonra kurulmuş bulunan Dış ilişkiler Ba
kanlığına intikal eden, bu Bakanlığın da kaldı
rılması sonunda yarısı Ticaret Bakanlığında, 
yarısı Sanayi Bakanlığında, ne şekilde çalıştık-
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larını kendilerinin dahi bildiklerini zannetmedi
ğim bu teşvik tedbirlerini rayına oturtan Teş
vik ve Uygulama Dairesinin halini de dile ge
tirmeden edemiyeceğiz. 

Teşvik ve Uygulama Dairesinin Plânlama 
[Müsteşarlığı bünyesinde olması doğru mudur, 
değil midir mevzuu, münakaşa edilir bir konu
dur; yani Devlet Plânlama Teşkilâtı bir icrai 
faaliyet içerisinde mi olmalıdır, yoksa istişarî 
bir organ, yol gösterici bir organ mı olmalıdır? 
istişarî deyince biraz daha öneminden kaybeder 
gibi bir mânaya geliyor. Yol gösterici bir or
gan olarak bu icra işlerine, onun pürüzlü işle
rine hiç karışmadan daha üstün bir mevkiinde 
olsun mu konusu, tartışılır; ama bir realite ki, 
bu teşvik tedbirlerine memleketin ihtiyacı var
dır. Evvelce çıkmış olan kanun iptal edilmiştir, 
yeni bir kanun hazırlanması söz konusudur. Bu 
kanunun en iyi bir surette, objektif kriterlere 
bağlanmış, âdil ve hiç kimsenin üzerinde söz 
©demiyeceği esaslarla özel sektörü teşvik ede
bilecek, destekliyecek ve adam kayırması yolu
na imkân vermiyecek bir vasıf ile biran evvel 
Meclislere getirilip Meclislerden çıkarılması lâ
zım. Bunun uygulanmasının da geri bırakılma
ması icabeder. Bu biraz uzarsa, bu sefer özel 
sektörde bir ters düşünce hâsıl olacak, yatırı
mından vazgeçecektir. Ne olur yatırımdan vaz
geçerse?... 

Millî kalkınma, yalnız Devletin eliyle ya
pılan kalkınma ile temin edilmiyor, ikisinin 
muhassalası olarak mevzuubahsoluyor ve 1972 
yılı programı tasavvur edilen % 22,90 nisbetine 
gelemiyor, özel sektörü de böyle endişe verici 
düşünceler içerinde tutarsak bu miktar bir hay
li aşağı düşecek. Bunun neticesi olarak Türki
ye'de hem ihtiyaçlar karşılanmıyacak, hem iş
sizlik belirecek ve dolayısiyle kalkınma hedef
lerinden tamamiyle sapılmış, memleketin başı
na yeni ekonomik gaileler açılmış olacaktır. 

Bu itibarla, bu Teşvik ve Uygulama Daire
sinin esaslı bir noktaya biran evvel bağlan
ması ve teşvik ve uygulama tedbirlerinin de ce
saretle, metanetle; ama namuslu, doğru dürüst 
çalışmayı temin edecek esaslara bağlanması su
retiyle neticeye varılması lüzumu üzerinde ehem
miyetle duruyoruz. 

Bu arada 12 Mart Muhtırasından sonra ba
sma da intikal eden Devlet Plânlama Teşkilâtı 
bünyesindeki bâzı tâyin tasarruflarına dokun-

! madan geçemiyeceğiz. Bunun mahiyeti iyice an
laşılamamıştır. Söylenenlere göre yıllarca tec
rübe kazanmış, kendi sabalarında ihtisas sahi
bi olmuş birçok uzmanlar bir sahada kaydırılıp 
başka sahaya intikal ettirilmişlerdir. Meselâ, 
eğitim işlerinde ihtisas saJhilbi olmuş kimseler 
sağlık işlerine gitmiş; sağlık işlerinde ihtisas 
sahibi olmuş olan kimseler eğitime gelmiş, gibi 
şikâyetler var. 

Eğer eğitim saJhasındayız diye memleketin 
eğitimini bir başka yöne götürmek gibi istidat 
içerisinde bulunanları oradan alıp da başka ye
re vermişlerse, biz bunu dahi az görürüz. Ama, 
ortada böyle bir hal yok da, yani usulen işte 
bir değiştirme olsun kabilinden bu gibi tasar
ruflar yapılmışsa, bunun büyük mahzurlar teş
kil edeceği ve böyle kıymetli insanların hiz
metlerinden Türkiye'yi mahrum etmenin isabet
siz olacağı kanaatine varmış oluruz. 

Bu itibarla bu konunun Hükümetçe ve ilgili 
teşekkülce açıklığa kavuşturulmasını istirham 
ediyoruz. Niçin olmuştur, ne zaruretlerle olmuş
tur, böyle yapılmasının ne gibi faydaları var
dır? Plânlamadan, Teşvik ve Uygulama Dairesi
ne bunların bir kısmı kadrolariyle beraber git
miş, hangi sebeplerle bu iş yapılmıştır? Bu ci
hetler üzerinde lütufkâr malûmatlarını ve tat
min edici açıklamalarını bilhassa istirham edi
yoruz. 

Son söz olarak, Devlet Plânlama Teşkilâtı
nın ister sağda, ister solda olsun, uçlardan ta
mamiyle uzak, millî bünyeye uygun görüşleri 
değerlendirmesini bilen kıymetli ve kuvvetli 
ellerde daha da çok yükseleceği inancı içerisin
de kendilerinden memleketin çok şey beklediği
ni, bu bekleyişde hem haklı ve hem de ümitli 
olduğunu arz ederek, bütçelerinin kendilerine 
ve topyekûn Türk Milletine hayırlı olmasını 
grupum adına diler, bu vesile ile hepinizi say-
giyle selâmlarım, efendim. (Alkışlar). 

BAŞKAN — Sayın Zihni Betil, C. H. P. 
Grupu adına, buyurunuz. 

C. H. P. GRUPU ADINA ZİHNİ BETİL 
(Tokat) — Sayın Başkan, sayın senatörler 

Cumhuriyet Senatosu C. H. P. Grupunun 
1972 Malî yılı bütçe kanunu tasarısının Devlet 
Plânlama Teşkilâtına ait kısmı hakkındaki gö
rüşünü arz etmek üzere huzurunuza geldim. 

Mensubolduğum Grupun 1972 Malî yılı büt-
I çesinin adı geçen teşkilâta ait kısmı hakkın-
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daki görüşünü de bu kürsüden ben açıklamış 
ve başarılı plân ve plân programlan yapma
nın kolay bir is olmadığını, hele plân program
larını, plân hedeflerini gerçekleştirecek şekilde 
başarı ile uygulamanın daha da güç bir iş oldu
ğunu, bu güçlükleri yenebilmek için ilk mesele 
clarak plânlarla, Plânlama Teşkilâtının bilgi 
ve ihtisas sahibi ve her bakımdan yetenekli 
kimselerden kurulman gerektiğini, zira hükü
metin siyasi tercihini kullanarak kalkınma he
deflerine doğru ve iyi tesbit edebilmesinde plân 
hedeflerine ulaşabilmek için kullanılacak vası
ta ve imkânların önceden tesbit edilmesinde ve 
israfsız kullanılmasında hükümete bu teşkilâtın 
yardımcı olacağını, teknik bir mahiyet taşıyan 
ve plânın gerçekleştirilmesi için kullanılacak 
ve imkânların yıllara bölünmesi demek olan 
programların bu teşkilât tarafından hasırlana
cağını belirttikten sonra aynen şöyle söylemiş
tim. 

«91, 99 ve 340 sayılı kanunlar Teşkilâtın bu 
şekilde kurulmasına imkân verdiği ve teşkilâta 
ilk alınan elemanların seçilmesinde bu esasa ti
tizlikle riayet edildiği halde, zamanla, bilhassa 
1065 yılından bu yana o titizlik muhafaza edi
lememiş ve bu yüzden değerli uzmanların çoğu 
teşkilâttan ayrılmış ve yerlerine bir kısım da 
olsa gerekli yeteneğe sahibolmıyan kimseler 
alınmıştır.» 

Gezen yılki konuşmamda Plânlama Teşkilâ
tında çalışan kimselerin gerekli vasıflara sahi-
ibolmalannm yetmiyeceğine, onların ilmin ge-
rsklerine ve memleket gerçeklerine göre değer
lendirme yapalbilme, huzur ve emniyet içinde 
çalışabilme imkânlarının da verilmesi gerekti
ğini belirtmiş ve şu müşahedemizi ifade etmiş
tik. 

«Üzülerek arz etmeye mecburuz ki, bu teş
kilât görevlileri A. P. iktidarı döneminde plân 
ve programları hakkında hükümetten aldığı 
her eniri birer sade memur gibi, olduğu gibi 
yerine getirme durumuna girmişlerdir. Hal 
böyle iken 933 sayılı Kanun ile Devlet Plânlama 
Teşkilâtına asıl görev ve yetkileri dışında Ma
liye, Sanayi, Ticaret, Gümrük ve Tekel Bakan
lığı gibi bâzı .bakanlıkların görevlerine giren 
işler ve bu işler için de yetki!f r verilmiştir M, 
bu işler teşkilâtın asıl görevini gereği gibi yap
masına gerçekten engel olmuştur.» 

I Burada Erim hükümetlerinin Devlet Plân
lama Teşkilâtı personel kadrosunda yeteneği 
esas almak suretiyle giriştiği icraatta, teşkilât
ta çalışanlara ilmin gereklerine ve menlîeket 

J gerçeklerine göre değerlendirme yapabilme Ve 
emniyet içinde çalışabilme imkânlarını sağla
ma konusunda almaya başladığı te3)birlerden, 
teşkilâtın asıl görevi ile meşgul olmasını sağla
ma zorunluluğu görmesinden, kabul etmesinden 
ve bu amaçla Teşvik ve Uygulama Dairesini 
Teşkilâttan ayırmasından ötürü memnunluk 
duyduğumuzu belirtmek isteriz ve bu konular
da almaya başladığı teİbirleri kısa sürede ta
mamlamasını dileriz. 

Sayın senatörler; 
Bu arada Hükümetin ilmî prensiplere ve 

memleket gerçeklerine dayanmaksızın hazırla
nıp yürürlüğe konulan ve hiçbir meslek zümre
sini ve hiçbir kimseyi memnun etmiyen Devlet 
Memurları Kanunundaki aksaklıkları gidere
cek çalışmalarını hızlandırması zorunluluğuna 
da işaret etmek isteriz. 

'Sayın senatörler; 
Bilinmektedir ki, plân hedeflerine ulaşa

bilmek için yetenekli personel çabştırmak, per
sonelin emniyet içerisinde çalışmasını sağlamak 
ve çalışmalarında teşkilâta tanınması gerekli 
yetkiye saygı göstermek yeterli değildir. Ya
tırımlara ayrılan ödeneklerin, yeterli olması da 
gereklidir. Yeterli ödenek denildiği zaman ha
tıra ne gelir? 

Bizim Devletimiz sadece millî, demokratik, 
lâik bir hukuk devleti değildir. Aynı zamanda 
insan haklarına dayanan sosyal bir Devlettir. 
Anayasamız, vatandaşlarımıza yalnız hukuk ba
kımından değil, aynı zamanda ekonomik ve 
sosyal açılardan da czgür olmalarının sağlan
masını emretmiştir. Her toplum gibi, bizim top
lumumuzda da çeşitli sınıf ve zümreler bulun
duğu gerçeğini göz önüne alan Anayasamız, bu 
sınıf ve zümrelerden bâzılarının diğerlerine 
hâkim olmasını veya onları yok etmek için guç 
kullanmasını yasaklamış, çeşitli sınıf ve zümre
ler arasında ahenk ve denge sağlamayı amaç 
fcilmiştir. Anayasamızda sosyal adalet ve sosyal 
güvenlik değimi ile adlandırılan hedefler Dev
letin bütün yönetiminde göz önünde bulundu
rulması ve gerçekleştirilmesi gerekli hedefler-

I dir. Devlet üzerinde kişi, sınıf ve zümre hâki-
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miyetini önleme ve gelişmede vatandaşlarımıza 
fırsat ve imkân eşitliği sağlama (bizi bu hedef
lere götürecek ilkelerdendir. 

O halde, yatırımlar için ayrılan ödenekler o 
miktarda olacak ve Devletçe öyle ekonomik, 
sosyal ve kültürel tedbirler alınacaktır ki, top
luluğumuz sosyal adalet ve sosyal güvenliğin 
gerçekleştirildiği sağlam bir topluluk olsun. 

Toprak reformu, millî geliri yeterli ölçüler
de artırma, gelir dağılımında adaleti sağlama, 
kamu hizmetlerini âdil ve dengeli şekilde dağıt
ma, bölgeler arasındaki ekonomik ve sosyal ge
lişme farklarını azaltma, kaldırma, okumada 
ve her çeşit gelişme alanında vatandaşlar ara
sında fırsat ve imkân eşitliğini sağlama, vergi
lemede kalkınma hızını azaltıcı sonuçları mut
laka önleme ve her halde âdil olma, bu meyan-
da tarım kesimindeki vergilemeyi daha verimli 
hale getirme, Devlet üretimindeki lüks israfı 
önleme, sözünü ettiğimiz ve geciktirilmesi asla 
caiz olnııyan tedbirlerin başlıcalarıdır. 

Sayın senatörler; yine bilişmektedir ki, ya
tırımlara ayrılan ödeneklerin yeterli olması da 
yetmez; bu ödenekleri sağlıyan kaynakların 
sağlam olması da zorunludur. Hükümet 1972 
malî yılı Bütçe kanunu tasarısının büyük açık
larla getirmiş ve bu açıkları kapatabilmek için 
de Meclise birçok kanun tasarısı sevk etmiş
tir. Demek oluyor ki, üzerlerindeki görüşleri
mizi yetkili kurullarda görüşülmesi sırasında 
açıklıyacağımız bu tasarıların, Hükümet teklif
lerine uygun şekilde kanunlaşamaması halinde 
1972 yılı bütçesi, 1972 yılı programının ger
çekleştirilebilmesi için sağlam kaynak olma 
vasfını kaybeder. 

Sayın senatörler; sonuç olarak görüşülmek
te olan bütçeyi yatırımlar için ayrılan ödenek 
miktarı bakımından yeterli göremediğimizi ve 
bu bütçenin 1971 yılı programını gerçekleştir
me açısından sağlam bir kaynak "' olamayacağı 
endişesini taşıdığımızı arz eder; Yüce He
yetinizi Cumhuriyet Senatosu Cumhuriyet 
Halk Partisi Grupu adına saygıyle selâmlarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Beti!. 
Adalet Partisi Grupu adına Sayın Kâzını 

K-araağaçlıoğlu, buyurun efendim. 
KÂZIM KARAAĞAÇUOĞLTJ (Afyon Ka-

rahjşar) — Sayın Başkan, Yüce Senatonun 
muhterem üyeleri; 

Yüksek huzurlarınızda Devlet Plânlama 
Teşkilâtınım bütçe taşçısının müzakereleri se
bebiyle Adalet Partisi Sırata Grupu adına gö
rüş ve kanaatlerimizi, kısa zaman ölçüleri için
de arsa çalınacağım. 

S?3İerimö banlamadan önce grupumun ve 
şahmım adına Yüce Heyetini— saygiyls selâmla
rım. 

Devlet Plânlarla Teşkilâtı 1S31 Anayasası
nın getirdiği en mühim kvürinalardan birisidir. 
Plân müessesesinin münakaşalarını çok geride 
bıraktığımız 1972 yılında, modern Batı demok
rasilerinin devlet bünyesinde faydalandığı 
plânlama teşkilâtı ve onun getirdiği fikirler, 
gerçek mânada Türk kamuoyunca artık tama
men benimsenmiş bulunmaktadır. Filhakika 
memleketimizin sosyal, iktisadi, kültürel 
kalkınmasını demokratik yollardan plâna bağ-
lıyan 1961 Anayasasının âmir hükmü gereğin
ce, hükümetler beşer yıllık kalkınma plânlarının 
genel çerçeven içinde kalmak süratiyle yılâık 
icra prehramlarını ve ona ilişkin bütçelerini 
uygulamaya koymak mıedburiyeMnıdıedMetr. Be-
şGr yıllık plânlar ve onun dilimleri elan yıllık 
icra programları, s;yaoi dMMarların demokra
tik usuller içinde kamuoyunun taıvlbine sunu
lan parti programları ve seçim beyannamele
riyle Yüce IMsolılüEsrin güvenine ımazhar olan 
Hükümet programlarının genel felsefeci içinde 
kalmak süratiyle realize edilmektedir. 

1972 yuh icra programı ıda bu mânada ikinci 
Beş Yıllık Plânın makro dengesi içinde son be
sinci ıdilimini tenkil etmekte ve iklmci Erlim Hü
kümettenim programımın da uygulanmak sureciy
le siyasi terdiMn bu mânada intacı gerçekleiş-
nıiş bulunmaktadır. Aslımda Anayasaya dayalı 
olarak çıkarılan 91 sayılı Devlet Plânlama Teş
kilâtının krarulması hakkımdaki kanun ile bu
nu tadil eiden kanunlar, Anararjanın 41 Eici ve 
123 Sicu maddelerinin genel parıpjk^Mî isinde 
3>3iTj2;"i Haşlama T^Mlâitmii-i memleketim tabiî, 
fejirî re oâıadi b::r türlü krynak ^e imkânla-
TiTi âcm hl.: f i i lde ^z^:^ ederek Caüiibcdecek 
ııri'^idi vn ZOTW~'. polJVıkay*1 V; h^^afVri tâyin
de Hüküme-te yardımcı olmak vasfımı haiz se
viyeli îbür teknik ka r r t a olmanın ^ngJrîraÜTbiir. 

Devlet Plânlama Teşkilâtı bu görevini/Dev
letin en yüksek istihaıü organı cima vakfını da 
göz önünde tutarak, memleketin yönetilmende 
icraya tekaddüm etımeden mevcut karar aıima 
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zincirinin bir halkasını da hatırlıyarak dikkatle 
yedine getirmek mecburiyetindedir. Filhakika, 
Bajtılı mânada kaibıü eMiğimiz plânlı kalkınana^-
um geme! projeksiyonu içinde 15 - 20 yıllık ge
lişmeler de göz önüne alınarak ilmî ve objektif 
ölçüler içinde tanzim edilecek beşer yıllık plân
ların makro dengesinin tesbitinde siyasi tercih
lerin icraya aidiyeti de kabul edilmiştir. Bu iti
barla, dengeli bir kalkınmanın ilk şartı olan 
plânın tatbikinin genel 'ahengini sağlamak, ic
ra kuruluşları arasında müessir bir koordinats-
yonu ıteımin etmek yönünden Devlet Plânlama 
Teşkilâtı Başbakanlığa bağlanmıştır. 

Türkiye'mizde model olarak aldığımız plân 
tatbikatı, Batı Avrupa demokrasilerinde kabul 
©dilen ve halen de geri kalmış ülkelerin süratle 
ikaikınınalanni gerçekleştirmek üzere kabul 
iedip, tatbik ettükleri Timbergen'in plân modeli
dir. Bizim tatbikatımız, bu modelin ışığı altında 
karma ekonomi felsefesine uygun olmak şaritiy-
le demokratlık usuller içinde kamu sektörü için 
emredici nitelikte, özel sektör için de yol göste
rici mahiyettedir. Bu suretle plânlı kalkınmanın 
amacı olan sosyal dengeyi de sağlamak mümkün 
olmaktadır. 

Devlet Plânlama Teşkilâtı ilmî ölçüler için
de kalkınmanın lanahedeflerini tesbit etmekte 
ve bunlara erişmenin metot ve yollarını göster
mekte, bu .mânada muvaffakiyetin anamanive-
lâsmı tarif etmekte, kuruluş kanununun espiri-
ısd içinde de gerekli filkrî tavsiyeleri alternatif-
leriyle birlikte icraya bildirmektedir. Hüküme
tin, genellikle Devlet Plânlama Teşkilâtının bu 
tavsiye ve görüşleri içinde kalmak şartiyle, yıl
lık icra, programlariyle tatbike koyduğu hiz
met ve yatırımların plâna uygun bir tarzda yü
rüyüp, yürümediğinin takibi sadedinde müessir 

bir kontrolümün yapılıp yapılmadığı hususu, 
bugün için kabili münakaşadır. Zira, g'erek Baş
vekâlet kuruluşu içinde ve gerekse Devlet Plân
lama Teşkilâtını Başvekâlet adına tedvir eden 
Devlet Bakanlığı kadrosu içinde icraya bağlı 
bir kontrol ünitesi mevcut de^iMir. Keza kuru
luş kanununa uygun olarak, icracı vasfı bulun-
nuyan Devlet Plânlama Teşkilâtında da böyle 
bir yetkiyi haiz kontrol dairesi zannedersem 
mevcut değildir. O halde, plân tatbikatı esna
sında vukua gelen aksaklıkları hangi makam 
düzeltecektir? Bıı husus ımaaljesef askıda kal

maktadır. Plânın, hedefine ekonomik ve teknik 
ölçüler içinde ulaşması için mutlaka bu boşluk 
dolduruüması ve hattâ bu kuruluş icracı ve tek
nik niteliği olan Devlet plân ve koordinasyon 
bakanlığı şeklinde plânım mâna ve maksadına 
uygun düşecek ağırlıkta köklü bir Devlet ku
ruluşu olmalıdır. 

Geçmiş yılların iktidarları, plânın muvaffa
kiyete ulaşması için, bu murakabe hizmetini 91 
sayılı Kamunun açık hükümlerine ve hizmetle
rin aksamadan gerçekleşmesıine rağmen, hizmet
lerin aksamadan gerçekleşmesi için kısmen yi
ne Plânlama Teşkilâtınla gördürtmüştür. Bu da 
açiik olarak gösteriyor ki, mutlaka uygulamayı 
kontrol edecek ve aksaklıkları yerinde yapıla
cak seviyeli bir müdahale ile düzeltecek teknik 
bir üniteye ihtiyaç yardır. Kanımızca bu kuru
luşa en kısa zamanda gidilmelidir. 

Benden evvel konuşmuş olan muhterem ar
kadaşlarımın ifade ettiği gibi, Plânlama Teşki
lâtı plânın makro dengesi içerisinde kalınmak 
şartiyle yıllık icraat programlarını plânın ana-
hedefine uygun bir şekilde muvaffakiyetini te
min etmek için, vakit vakit icranın mesuliyeti 
altında olan bu hizmetlerin selâmeti bakımın
dan müdahalede bulunmuştur. Ancak, Plânlama 
bu hizmetlerin muvaffakiyete erinmesinde bir 
Devlet memuriyetinin hüviyeti içerisinde bu 
emirlere inkıyad değil, kendi görüşleri, aslında 
kendisine mevdu olan vazifeu'erinin tabiî icabı 
olarak genel görüşlerini, teknik görüşlerini 

icraya vermek suretiyle, yatırımların ve hiz
metlerin muvaffakiyete erişmesinde yardımcı 
olmuştur. Aslında zaten 91 sayılı Kanunda 
Devlet Plânlama Teşkilâtını, Devletin en yük
sek müşavir organı olarak görmektedir ve geç
mişteki Hükümetler de teşkilâtın bu özelliğini 
zedelemeden, asıl maksada erişilmek yönünde 
bu kuruluştan azamî faydayı sağlamıştır. Biraz 
evvel de ifade ettiğim gibi, aslında uygulama
ların teknik nitelikte bir kuruluşta mutlak su
rette kontrol edilmesi ve hizmetlerin, yatırım
ların selâmeti bakımından icranın yapabileceği 
ani müdahaleleri, teknik müdahaleleri, hizme
tin icabı olan müdahaleleri zamanında yapabil
mesini temin edici mutlak bir kuruluşun, icra
cı bir kuruluşun bu işle ilgili bir bünyede top
lanması lâzımdır. O halde, adı ne olursa olsun, 
hangi icrai müessese bünyesinde bulunursa bu-
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lumsun, bu kuruluşa en kısa zamanda biraz ev- I 
vel arz ettiğim hufsuslar muvacehesinde gidil
mesi lâzzımdır. 

Sayın senatörler; 1965 yılımdan bu yana 
plân tatbikatı, ülkemizin pjân hedeflerine uy
gun bir düzeyde kalkınması için !büyük bir 
azim ve şevkle yürütülerek, plânın makro den- İ 
gesi içinde, yıllık icra programları içinde ger- j 
çek manada değerlendirilmiştir. 600 yıllık Os
manlı İmparatorluğu ve onu müteakip 1923 
ten bu yana Cumhuriyet Hükümetlerinin tera
küm etmiş sosyal, ekonomik, teknik, teknolo
jik ve idarî yıllanmış binlere s sorununu, ülke
nin mahdut finansman ve mahdut yetişmiş in-
sangücü imkânlarıyle ve çağ dışı, demode ol
muş metotlarla çözülmesinin mümkün olmadı
ğının idraki içinde olan geçmişteki Adalet Par
tisi hükümetleri, merkeziyetçi ve katı bir plân 
anlayışının temsilcisi olmadıklarını ifade et
mişler ve tatbikatta bunu göstermişlerdir. Bu 
bakımdan, Adalet Partisi hükümetlerinin tüm 
eseri olan İkinci Beş Yıllık Plân, Birinci Beş 
Yıllık Plâna göre plân stratejisi hedeflerini ga
yet güzel tesbidetmiş ve memleketin kül halin
de ekonomik kalkınmasını sağlıyacak ana-
prensipleri ustaca vaz'etmiştir. 

Keza, İkinci Beş Yıllık Plânın, Birinci Beş I 
Yılluk Plâna göre en büyük hususiyeti de Bi
rinci Beş Yıllık Plân döneminde uygulanamıyan 
bir takım hizmetlerin, İkinci Beş Yıllık Plân 
döneminde gerçekleştirilmesidir. Bu meyanda 
memleketimizde ilk defa şümullü bir şekilde 
köye hizmet götürme arzusu, geniş manada ve 
kesin olarak İkinci Beş Yıllık Plânda öngörül
müş bulunmaktadır. Sosyalist, Komünist ve fa
şist ülkelerde tatbik edilen merkeziyetçi totali
ter ve katı plân anlayışıyla karma ekonomi dü
zeninin demokratik usuller içinde tatbik edil- I 
dlği ülkemizde, plân ve programların tanzimin
de ve Devlet bütçelerindeki yatırımların sek
törler arasındaki dağılımında, ferdî refahın ve 
hayat seviyesinin artırılıması, ziraî ve sınaî I 
üretimin teşviki suretiyle millî gelirin belirli 
ölçüler içerisinde yükseltilmesi amacı güdül- j 
müştür. I 

Refahın tabana yayılmasına yönelen mües
sir tedbirleri alırken de, daima halkımızın ha- I 
kiki talep ve ihtiyaçlarının değerlendirilmesi | 
suretiyle program ve bütçe tanzimine gayret 
gösterilmiştir. Bu görüşlerin ve Anayasanın ışı- I 
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ğı altında hazırlanan beşer yıllık plânlarda ül
kemizin yeraltı, yerüstü tabiî kaynaklariyle 
insangücü imkânları gerçekçi bir plân görüşü 
içinde değerlendirilmiş ve kalkınma hızı olarak 
% 8 sayısı öngörülmüştü. 

Buna göre Birinci ve İkinci Plân dönemle
rini kapsıyan 1962 - 1971 yılları arasında kal
kınma huzı % 6,8 olmuş ve plân hedeflerine 
çok yaklaşmışıtır. Özellikle 1968 - 1970 yılların
da % 6,3 olarak gerçekleşmiş bulunan kalkın
ma hızımız, 1971 yılında tahminen % 9,2 ola
rak hesaplanmıştır. Bu yüksek değerin anase-
bebi 1970 yılında alınan olumlu ekonomik ted
birler sonucu, başlıca artan işçi ve turizm ge
lirleriyle hava şartlarınım iyi gitmesiyle tanım 
gelirleridir, öte yandan ikindi Beş Yıllık Plânı 
döneminde % 12 olarak öngörülen sanayi sıek-
itöründeki gelişme hızı, 1962 - 1971 yılları ana
sında ortalanma % 8 Olarak gerçekleşmiştir. Ge
nellikle 1970 yılımda sanayi üretimi artış hızı
nım % 2,5 olması bu ortalaımamın düşnitösânde 
başlıca rolü oynatmıştır. Oysa, 1968 - 1969 yıl
lan için bu sektörüm artış hızları % 10 v© 
% 9,4 idi. Madencilik, imalât sanayii ve ener
ji alt sektörlerini kapsayan, sanayi siekitöriinlün 
1972 yılı için tahmin edilen büyüme hızı % 8,7 
olarak tıe'sibiıt edilmiştir. Bu da plânın öngör
düğü hızın altında olmakta, diğer taraftan 
hizmetler sektöründe plânım tecviz edemlyiecie-
ği tarzda plân hedeflerinin üstüme çıkan iisten-
miiyem gelşimıeller öngörülmektedir. 

1962 yılımdan bu yana, plânlı dönemde git
tikçe arttan niısıbetler içinde, gayrliısâfi millî hâ
sıla artmış, 1970 yılı somunda ^ayrisâfi millî 
hâsıla 1965 yılı fiyaitlariyle 102,5 milyar lira ol
muştur; 1971 yılı sioımında ise, aynı fiyatlarla 
111,9 milyar liralya ulaşaöağı tahmini edilmiştir. 
Bu duruimda 1971 yılında f eırt başına düşlem gay-
risâfi millî hâsılanın 3 031 lira olacağı hesap
lanmıştır. 1965 yılımda fert bakına düşen geli
rim, 1965 yılı cari fiyatlariyie 2 332 lira olduğu 
düşünülürse, 1965 - 1971 dönemlinde fert başıma 
gelirlin % 30 oranında artmış olduğu anlaşıUır. 
Bu da plân tatbikatımın bu dömemıde dengeli 
kalkınma yömündem sosyal devlet anlayışı için
de refahın talbama yayılmalsı bakımından hede
fine ulaştığımı göstermektedir. 

Keza laynı dönemi içimde fent basıma tüketim 
seviyesinde de ciddî ve memnuniyet verici ar
tışlar olmuştur. Meselâ petrol ürünleri bakı-
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mışlda» iejpfc bajş& ]&6j> yıjgJlda, 112!,7 IgJp^ram 
iken, 1971 yılında 233 kilogram oknnş'-tur. Ke-
aa çimenLada ise fert başına 1963 yılımda 103,3 
i^g^Şim Şsşa^ 197İ jplımıda sa^fijyat 177 kilo
grama çıkmıştır. Elektrik kilowajt olaraik ferît 
(basana 1965 yiknda 133 kilowat sarf eldilmiş-
kek, 1971 yılınla 228 kilowata çıkmıştır. Söker 
fart başmâı yılda 14,6 kilogramı sarf edilirken, 
1971 yihajldıa 17,5 kifliograıma çıikmaşitır. Künyeşvi 
gübre sarfiyatı 1965 yılında 813 bin ton iken, 
üüim olarak. Turikiye'de sarf edülen bu gübre 
raükltarı 1971 yılında 3 nıilyon 224 bin tona çık-

DBjğur taraftan salbit fiyatlarla sabit serma-
ye.; yatırımları 1964 yılından bu yana devanüı 
ajdtai| ^a&termieiktodiir. Bununla beraber gayri
m i müllî hâsıla içindeki onanı 1970 yılından bu 
yana â jinma. pjĝ Hm̂ j gıö t̂termişltir. Şöyle M; 

İ9gŞ JJbriğfk görçelkjlteşejn safeiüt sermaye ya-
özel sektörde 9,1 milyar lira, kamu 

11,2. mŞjnar. l|aa. Toplam olanak 
aynı yıl içerisinde 20,3 mıilyar lira yatırım ya-
palnm|tır, 1960 ydınida ise 10,8 milyar liralık 
lüziel siajdiibr- yaslarımı, 12,8 müllyar lira kamu ya-
fyjimi olmak üzere toplam olarak 23,6 milyar 
İr&Mç. bjr, yatırım yıapılmı̂ tair. 

1970 yılımda bu yakınanlarım toplamı 27,3 
mıâ3^r Miraya ¥» kejza 1971 ytalda ise 32,4 mil
yar. liraysa çılkmı̂ tır-. Tüm iMmci Plânım 4 yıl
lık dSUlaıa içersimde Turlkülyeld© kamu ve özel 
sektör yıaitırıınlarıınııı toplamı 103,6 milyar lira 
olmoışiaır. 

Tikıkiye'cıin anameselelerinden birisi de hiç 
şüphe yok M, Türk ekaoıxDmİBİnin yapısal ve sos
yal ıqil̂ Ti)b%nınıHipjn gelen djsıtalhdiaan konusudur. 
19*68. - 1971 yılliarı içindıe yapılan tahminler 
üffl̂ rîlrtde,,. toplam iş güeü fazlaisımım % 9,7 -
14»̂ .,âkxl!a{ŝ aa3a]ida 'öüldinjgüi; sanayi ve tanm fee-
sjinılindelki üretim arftiişınm yülılk değişmeler ile 
idJalĵ amtolşğm gösterinîeikîteıdir. Bu durumda 
ıraİfey... olaraik- toplam iş gücü fazlası yaklaşık 
olaraik 1 milyon 380 bim ilâ 1 m%om 830 bin 
arasında, derişmektedir. Bu arada biltassa ka
mu. vş, kamu iikiisajdi teg^üsteri kesiminde 
isii$hdaırşL edilen iş gülcıüniüm eksik M ı d a m du-
rumnnda olduklarını ve bu hususun da dikkat
le ele alınarak ıslahının lüzumlu olduğunu if a-
d^elitetelk isterjz. ' 

Tarımid âiki .miftfljtf Ifnlifc.. işisiglifk sorunumu çöz-
mleik içim, terumam büşıyeisiimide bir kısım değişik

likler yaparak ; ürürn̂  W^^iYWt tajfaaft tejfe, 
nol^jMnim de^tirilmespL ve bensea? yollaçla, 
çiftçinin yılda prodüktif olarak ça^aMeçeği 
£ % sayısının^ axtınlma# gerekmezdir. &yrı-
ca, tarımsal çahşnıalann artmlam&dığı mejr-
simler için de, ek tarım dışı üretim faaliyetledir. 
nin artırılması gerekmektedir, Maalesef bütün. 
gayretlere rağmen 1963 - 1971 yılı döneminde 
bu hususta büyük gelişmeler olamamıştır. Ta.-
rımda öngörülen yıllık % 3 oştajamjı,. ^elj^nja 
hızı ve tarımın mal^nalaşması yönünden ekle. 
edilecek gelişmeler sebebiyle tanmsal işgücün? 
de büyük çapta düğmeler beklemek mümkün 
değildir. 

Sanayi sektöründe de Birinci Beş Yıllık 
Plân döneminde yansı hizmetler kesiminde, ya
rısı da sanayi kesiminde olmak üzere yılda tak
riben 170 bin kişi kadar istihdam imkanı ya
ratıldığı tamin edilmektedir. Tarım kesiminde 
istihdam ve iş gücü fazlası bakımından duru
mun korunmasına mukabil, sanayi ve inşaatta 
genellikle 1970 ve 1971 yıllarında düşme, hiz
metlerde ise istihdamın yükselmesi söz konusu 
olmuştur. 

Bu arada yurdumuzun işgücü fazlasının bir 
kısmı da yurt dışına gitmektedir. Bu sayı 1969 
ve 1970 de yılda 100 bini aşmıştır. Ancak, dün
ya ekonomik konjonktüründeki olumsuz geliş
meler sonucu olarak 1971 ve 1972 yıllan için 
bu sayının 80 bin kadar olacağı tahmin edil
mektedir. 1972 yılında sanayi ve inşaat kesi
minde üretimin hızlandırılması amaciyle istih
dam miktarının artırılması suretiyle yeni işgü
cünün 134 bine çıkartılması mümkün olursa 
nispî bir ferahlık sağlamak imkânı bulunacak
tır. 

Şunu kabul etmek lâzımdır ki, Türk ekono
misinin ağırlığını tabiat şartlarına bağlı tanm 
sektörünün olumsuz da,lgalanmalarmdan kur
tarmak ve endüstrinin müstakâr gelişmesine; 
yani sanayi sektörüne bütün gücümüzle hız 
vermek zarureti vardır. Bu sebeple toplam iş
gücü fazlasına ekonomik ve sosyal güvenlik al
tında iş imkânlarının yaratılması, Üçüncü Beş 
Yıllık Kalkınma Plânının ağırlıkla ele- alacağı 
bir sorun olarak ortaya çıkmaktadır. iphaM-
ka, bu önemli probleme kısa vadede çözüm bul
mak mümkün değildir; ama uzun perspektifli 
bir plân: çalışması içinde sanayileşme hızının 
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trupun olduğundan daha yüksek bir düzeye cı-
tkarilması İâljntife, sanayi sektöründe direk is-
tiih'dam artacak ve bu genişlemeye bağlı olarak 
da diğer sektörlerde de endirekt istihdam artış
ları yer alacaktır. 

Muhterem arkadaşlarım; gün geçtikçe artan 
nüfusun ekonomiye baskısı nazarı dikkate alı
narak, Üçüncü Beş Yıllık Plânın makro dengesi 
idinde hedeflere ulaşmada, yurdun imkânları nis-
betinde, ölçülü büyük sıçramaların yapılması ve 
kalkınma hızının % 7 nin üstünde bir değerde 
te^bitinde büyük zaruretler olduğu kanaatinde
yiz. Bu değerin % 8 mi, % 9 mu, % 10 mu ola
cağı konusundaki görüşlerimizi ise, Üçüncü Beş 
Yılhk Plânın müzakeresi esnasında gerekle
riyle ayrıca arz etmek hakkını mahfuz tutu
yoruz.; fakat hakikat şudur ki, geçmiş yılların 
başarılı sosyal, endüstriyel altyapı yatırımlarını 
daha iyi değerlendirebilmek için mutlaka kal
kınma hızında % 7 rakamını aşmak lâzımdır. 

Muhterem arkadaşlarım; Devlet Plânlama 
Teşkilâtı kanunların kendisine verdiği çeşitli 
görevlerin dışında 1972 yılı Programını hazır
lamak en mühim çalışması olmuştur. Bu prog
ramın İkinci Beş Yıllık Plânın son dilimi olması 
ye diğer taraftan Üçüncü Beş Yılhk Plânın he
deflerine esas teşkil etmesi bakımından büyük 
bir ehemmiyet arz ettiği aşikârdır. Bu itibarla 
1972 yılına girerken, ekonomide kamu yatırım
larının istenilen seviyeden az olması, kamu har
camalarının kamu gelirlerinden fazla olması, 
toplu sözleşmeler, işçi transferleri ve Devlet 
Memurları Kanununun uygulanması sonucu ar
tan tüketim talebi, 1970 devalüasyonunun de
vam eden etkileri ve 1969 yılından bu yana ar
tan fiyatların yanı sıra ödeme dengesinin işçi 
dövizleri ve rezerv artışı ile iyileşmesi göz önün
de tutulan başlıca veriler olmuştur. Ayrıca 1972 
yılı Üçüncü Beş Yıllık Plân döneminin, kalkın
mayı hızlandıracak ve ekonomiye hareketlilik 
getirecek bir hamle yılı olması da ülkenin eko
nomik, sosyal ve siyasi istikran yönünden de 
kamuoyunun ümitle beklediği mesut bir gelişme 
olacaktır. Bunun için Üçüncü Beş Yıllık Plânın 
hazırlanmasında, ikinci Beş Yıllık Plânın muvaf
fak tatbikatının devamını sağhyacak üslûp için
de, tanzim ve tertibedilmesinin, kalkınmanın de
vamlılığı bakımından zaruri olduğuna kaaniiz. 
Bu bakımdan Devlet Plânlama Teşkilâtının 

Üçüncü Beş Yıllık Plânı asgari 15 yıllık bir ge
lişme perspektifi içinde hazırlamasını ve Türki
ye'nin Avrupa Ekonomik Topluluğuna katılması 
gerçeği de göz önünde tutularak ve işaret etti
ğimiz hususlara dikkat edilerek hazırlanmasını 
tekrar hatırlatmak isteriz. 

Bu plânda yukarıda arza çalıştığımız husus
ların ışığı altında iki anasoruna kesin hal şekli 
getirilmelidir. Şüphesiz ki bu problem, Türki
ye'nin karma ekonomi düzeni içinde demokratik 
usuller içinde kalkınmasının iki temel bazı olan 
sanayi sektöründe ve tanm sektöründe plânlı 
gelişmenin sınırlan içinde kalmak suretiyle şoş.-
yal ve ekonomik dengeyi bozmadan hallolmalı-
dıı\ Bu problemlerden birisi istihdam, ikincisi 
ise dış ödemeler dengesidir. 

Bunun için de kamu ve özel sektörün doyma 
limitini taşan hizmetler kesimine daha fazla yük
lenmemek. lâzımdır. Bunun, yerine süratli bir, 
endüstrileşmeye yönelmeli ve tarıma modern 
teknolojinin, kredi ve pazar imkânlannın geti
rilmesi suretiyle sosyal dengeyi bozmadan yeni 
istihdam imkânlannın yaratılmasına ciddî gayr 
retler gösterilmelidir. Bu zaruretlerdir ki, yu
karda arza çalıştığımız gibi Üçüncü Beş Yılhk 
Plânda kalkınma hızı % 8, % 9 oranında tutul
malıdır. 

Dış, ödemeler dengesi yönünden iç tüketimi, 
zaruri ihtiyaç maddelerinin dışında lüks istih
lâkten kurtarmak ve dahilî tüketimi sınırlı tu
tarak ithalâtı daha ziyade yatırım anamaddele-
riyle endüstriyel üretimin zaruri temel hammad
delerine inhisar ettirmek lâzımdır. 

ihracatımızın büyük çapta iç tüketim fazlası 
olan sanayi mamullerine ve tarım endüstrisinin. 
klâsik maddelerine ağırlık verilerek, Üçüncü 
Beş Yıllık Plân döneminde daha da geliştirilme
si imkânlarına tevessül olunmalıdır. Dış ticaret 
dengemizin en mühim unsurlarından, biri olan 
işçi döviz gelirlerimiz, 1970 yılmda alınan olum
lu ekonomik tedbirlerle büyük bir ehemmiyet, 
kesbetmiştir, Üçüncü Plân döneminde bu gelişen, 
ve gelişecek olan imkândan Türk kalkınmasında 
gereği şekilde faydalanma yoluna gidilmelidir* 

1972 Türkiye 'sinde ekonomimizin en. büyük 
sıkıntılarından birisi olan döviz dar boğazını, aş
mış bulunuyoruz» Bu durum Üçüncü Beş Yıllık 
Plânın hazırlanmasında elbetteki büyük bir ağırr 
lık taşıyacaktır. Bundan başka, turistik gelir
lerde de gittikçe artan bir gelişme görülmekte-
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dh'. Üçüncü Beş Yıllık Plânın realize edilmesin
de bu sektörün gelişme imkânları sağlıyacak tu
ristik altyapı tesislerine gereği kadar ağırlığın 
verilmesi lâzımdır. 

Muhterem senatörler; Birinci Beş Yıllık Plân 
tatbikatını müteakip realize edilen ikinci Beş 
Yıllık Plânın makro dengesi içinde 1968 - 1971 
yılı döneminde kamu ve özel sektörün 103,6 mil
yarlık dengeli yatırımları ile plânın anahedefle-
rine büyük çapta yaklaşılmıştır. Sanayileşme
nin, altyapı tesislerinin geniş çapta gerçekleşti
rilmesiyle demir - çelik endüstrisinde, kâğıt sa
nayiinde, çimento sanayiinde, alüminyum tesis
lerinde, rafinaj kuruluşlarında, PETKİM tesis
lerinde, bakır kompleksi yatırımlarında, gübre 
endüstrisinde, canı sanayiinde, imalât sanayiin
de ve yarı mamul ve mamul maden istihsalinde 
büyük basanlar elde edilmiş ve Türkiye endüst
risi bu muvaffak tatbikatiyle plâncıların 
«take off» dedikleri patlama seviyesine eriş
miştir. 

BAŞKAN" — Lütfen toplamanızı rica ede
yim efendim. 

KÂZIM KARAAĞAÇLIOĞLU (Devamla) — 
Bitireceğim efendim, az kaldı. 

Erişmiş, kalkınma sürecinde büyük tırman
ma yapmıştır. Bunun ötesinde sanayiin en bü
yük un«uru olan enerji üretiminde ise 9 milyar 
790 milyon Kwh. lık bir değerle büyük bir ge
lişme sağlamıştır. 

Keza ikinci Beş Yıllık Plâna uygun olarak 
yapılan programlarla Keban, Gökçekaya, Se-
yitömer ve Am!barlı santralları ve Hasan Uğur
lu barajı gibi mühim enerji tesisleriyle bu sek
törde Üçüncü Beş Yıllık Plân döneminde büyük 
artışlar elde edilecektir. Bu imkânların Türkiye 
gerçekleri yönünden iyi bir şekilde değerlen
dirilmesi ile üçüncü Beş Yıllık Plân dönemin
de Türkiye anamallar üretiminde en az 1971 yı
lma göre iki misli bir üretim seviyesine çıkarılma
lıdır. Bu gelişme kalkınmanın demokratik yol
lardan, sosyal ve siyasi istikrar içinde, denge
li bir şekilde olmasıyla mümkündür. Keza, (böl
gesel gelişmişlik farklarının izalesi için il ve 
bölge plânlamaları yapılmalı, programlar buna 
dayalı olarak hazırlanmalıdır. 

Devlet Plânlama Teşkilâtını Devletin yük
sek seviyeli bir uzmanlık müessesesi olarak ka
bul etmek mecburiyetindeyiz. Bu itibarla, tek
nik kadroyu kendi geleneği içinde bitaraf bir 

hüviyetle korumaya ve bu kuruluşu şu veya 
bu politik görüşler açısından değerlendirmeye 
hakkımız yoktur. 

•Geçmiş yılların muvaffak hizmetlerine sahi-
foolan kadrolar içinde son aylarda yapılan küt-
levi tâyin, nakil ve işine son veriş dedikoduları 
ile başlıyan seviyeli ve yetişmiş tecrübeli per
sonelin bu mühim kadrodan uzaklaştırılması 
keyfiyetinin, bu müessesenin ciddiyeti ve taşı
dığı ilmî seviyesi ile Ibağdaştırmak mümkün de
ğildir. Kanaatimiz odur ki, kişileri ve kadrola
rı hangi icrai ekibin göreve tâyin ettikleri ve
ya teşkil ettikleri gibi sakim bir siyasi g'örüşle 
hareket etmek değil, kuruluşlarda görev yapan 
personelin kişisel ve ilmî yeteneklerinin değer
lendirilmesi hususudur. Her kadroda birkaç ye
teneksiz veya muvaffak olmamış hizmetliye te
sadüf etmek mümkün olabilir; ama 1971 yılma 
kadar beş altı yıllık plân tatbikatı içinde büyük 
muvaffakiyete ulaşmış, Türkiye'nin topyekûn 
kalkınmasına büyük katkıda bulunmuş bir ku
ruluşun bünyesinde ideolojik ve siyasi görüşler 
açısından olduğu intibaını verecek kütle halin
deki tasfiyelere girişmek herhalde üzerinde du
rulmaya değer bir konudur. 

Hükümetin kendisini muvaffakiyete götüre
cek en büyük müessesesi olan Devlet Plânlama 
Teşkilâtına bu yönden eğilmesine ve gerekli 
müspet müdahalede bulunmasına işaret etmeyi, 
grupum adına yerine getirilmesi lüzumlu bir 
vazife sayarım. 

Muhterem senatörler; Devlet Plânlama Teş
kilâtı hakkında yukarıda Yüce Heyetinize ar
za çalıştığım genel görüşlerimizin dışında, bâzı 
spesifik konulara kısaca temas etmek istiyo
rum : Sözlerimin (başında da bir nebze ifade et
tiğim gibi Devlet Plânlama Teşkilâtı Anayasa 
ve kuruluş kanunları muvacehesinde tatbikat
çı bir müessese değildir. Bu itibarla icranın va
zife ve salâhiyetleri içinde olan bâzı hizmetlere 
müdahalesi de bu bakımdan uygun mütalâa edi
lemez. Meselâ, Güney Anadolu yaş meyve ve 
sebze projeleri ile hayvancılığı geliştirme pro
jelerinin Tarım Bakanlığınca yürütülmesi gere
kirken, Devlet Plânlama Teşkilâtı bu konuya 
icracı bir kuruluş gibi müdahale etmiştir. Keza 
Güney - Batı, Akdeniz, Ege turizm projesinin de 
Turizm ve Tanıtma Bakanlığı tarafından yürü
tülmesi teknik ve idari yönden zorunlu olma-
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sına rağmen, Devlet Plânlama Teşkilâtı güzel 
ibir büro kurarak bu projenin yürütülmesine 
çalışılmıştı. Hattâ bu projenin hızla gerçekleş
mesi için uluslararası ilgili kuruluşlarla direk 
temasa geçmiştir. 

Bundan başka Devlet Plânlama Teşkilâtı 
icra adına yapılan yatırımları izleme metotla
rında da bâzı değişiklikler yapmak mecburiye
tindedir. Aslında Devlet Plânlama Teşkilâtı 
kamu sektöründe emredici, özel sektörde ise yol 
gösterici ve teşvik edicidir. Bu itibarla yatı
rımların sadece nakdî gerçekleştirmesini değil, 
fizikî gelişmeyi de esas alması lâzım. Filhakika 
yatırım harcamalarının ekonomik ölçüler içeri
sinde teknik yönleri île fizikî ve geometrik stan
dartlarda ve fonksiyonel hizmete cevap verecek 
ölçüde gerçekleşip gerçekleşmediği konusu, 
mutlaka değerlendirilmelidir. Bu boşluğu dol
durmak için konuşmalarımızın başında, da arza 
çalıştığımız gibi, dikkatle ele alınmalı ve enkı-
sa zamanda lüzumlu kuruluşa gidilmelidir. 

Diğer taraftan iktisadi plânlama bölümün
de ele alınan projelerin süratle icracı organla
ra verilerek bu kanalla realize edilmesi lâzım
dır, 

BAŞKAN — Lütfen, müddetiniz doldu efen
dim. 

KÂZIM KARAAĞAÇLIOĞLU (Devamla) -
Efendim, müsaade ederseniz, grup adına ikinci 
defa konuşacağım 10 dakikayı da ilâve ederse
niz... 

BAŞKAN — Mümkün değil, müsaade buyu
rursanız bir hususu arz edeyim. Bu gecenin ve 
bu senenin özelliğini takdir buyurursunuz. 

KÂZIM KARAAĞAÇLIOĞLU (Devamla) 
— Estağfurullah. 

BAŞKAN — Vaktinizi israf etmeyelim, mü
zakereleri 24,00 te bitirmek mecburiyetindeyiz. 
Aksi halde, program bir sonraki güne intikal 
edecek efendim. 

KÂZIM KARAAĞAÇLIOĞLU (Devamla) — 
Bir iki dakika içerisinde bağlayacağım efendim. 

BAŞKAN — Ama, vaktiniz geçiyor efen
dim. 

ORHAN KÜRtîMOĞLU (Bitlis) — Grup 
adına ikinci kez konuşma hakları var. 

BAŞKAN — Olmaz efendim, müddetimiz do
luyor. 

KÂZIM KARAAĞAÇLIOĞLU (Devamla) — 
Bağlıyorum efendim. 

12 Mart Muhtırası ile Anayasamızda öngö
rülen reformların en kısa zamanda Atatürkçü 
bir görüşle gerçekleştirilmesi talebedilmiş ol
masına rağmen, Devletin en yetkili müşavirlik 
müessesesi niteliğinde olan Devlet Plânlama 
Tetşkilâtı, kendisine mevdu yol göstericilik gö
revinde gereken hizmeti maalesef kemaliyle 
yapamamıştır. Grenellikle Toprak Reformu Ön-
tedbirler Kanun tasarısında icraya ve Parlâ
mentoya ışık tutacak kesin ve açık görüşü ma
alesef olmamıştır. Halbuki, Devlet Plânlama 
Teşktilâtmm kuruluş gayeleri içinde en mühim 
hizmeti, ekonomik, sosyal ve kültürel konular
da Hükümete ve dolayısıyle Devlete seviyeli bir 
şekilde müşavirlik etmesidir. Plânın, kamu sek
törüne emredici tarafı ile de kamu sektörünün 
dinamizmini sağlamaktır. Maalesef reformlar 
konusunda susmayı tercih etmekte genel stra
teji ve hedefler göstermekten içtinabetmekte-
dir. Sadece plân yetkilileri genel mevzudaki 
konularda ağırlık taşımayan sathi beyanlarda 
bulunmaktadır. Bu durumu ile Devlet Plânlama 
Teşkilâtı, Türk toplumu kalkınmasının ve onun 
sosyal ve ekonomik bünyesinde köklü değişiklik
lerin yapılmasını öngören reformlar gibi haya
ti ve önemli konuları bir yana iterek âdeta mü
şahit durumuna geçip, hâdiselere seyirci kal
makta, esas hizmet fonksiyonlarını kaybeder 
bir hüviyete bürünmektedir. Bu sebeple de hâ
diselere takaddüm edeceğine de onların dümen 
suyunda gitmeyi günün meşrebine uygun gör
mektedir. Keza Millî Eğitim Reformu gibi mü
him bir konuda Millî Eğitim Bakanlığı tara
fından teşkil olunan Millî Eğitim Reformu Ko
misyonu çalışmaları ile ilgisi olmamış; ancak 
başarısızlığı kamu oyunca tescil edilen komis
yon raporuna bilâhara müspet mütalâa ettiğini 
ifade etmek suretiyle beyanda bulunmuştur. 

Muhterem senatörler; Türk siyasi toplumu 
dar bir boğazdan geçmektedir. Sosyal, ekono
mik ve idari bünyede yüz yılların alışkanlığını 
örf ve ananelerini kökünden değiştirmeyi hedef 
tutan ve bizden sonra gelecek kuşaklara, huzur, 
sükûn ve refah getireceğini ümidettiğimiz re
form tasarılarının Hükümet tarafından Parlâ
mentoya arz edilmeden önce Devlet Plânlama 
Teşkilâtının, Türkiye'nin gerçekleri istikame
tinde bu meseleleri ilmî açıdan değerlendirmek 
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« ü r e t t i Iftİniİıeîe $tâttâl upiifeSı vaktinden 
evvel yapmak suretiyle ıpcaaSîâJcait Öîİn £a-
nSâÜtrü S3îSiJe$e ylşıylâ Vİ feyi^ti olan 
kanTîfiîftr halimıe ç f̂onâlstna inafean veirmesı lâ-
sâahdar. Bufün görüyoruz kî; bir&fcım. meseleler 
m& m& mmmâm&L n îürip'nıa ğerik 
cSfrM v% gere% âosyal fcŞıiı ve getfefe e&öno-
a A p p s i İŞeriMe â ^ İ n H İ d M , âof^ 
mm İ öğ ruP Bir emrfvlM hailndâ ge lmez
dir. Bulul "bu durumlarda Devletin en büyük 
n4tt|ivır kadfösu olâri, en büyük Ümî teşekkülü 
#m m mm iaiikpt tâmm ®mm piin-
lâinâ # e ^ o l t e & bu kokularda afirhğını hof-
iöaSı lâzimdİr. Bunl&ri flâarlâjnp, İ sMaıe l l 
o l ü upriBiM vazöesİni blrtafâm âlternatiifie-
r^İe niiseleleri ttukümet merciine götürniek sü
r f i l e siyası lercönn tâkîdırine bırâikması İl-
illtdir. Ulale^T Bupn İiâİfeeİef Böyle olnia: 
öâ^lâ v£ dcfrÜdin dbfruj& birtafârh einrîva-
MÜr mm âîliMa- İffiSye'niii üzül vadeli 
müeleleH geniş bir görüşe tabi tutulmadan ka-
OM H^fcrHari fUlinâi Meleslere ^îinetiedîr. 
"Blma&leriz ki, öniimuzidelfci iatfbikat içerisinde 
m mmikr mâi m $mm tfear ele mm ve 
ımmf$,vm ffiön&eiı ımİfita^öMufu blrkiknri 
nîeSelŞefı; ref te i acelelerini tfçtei Beş tfil-
3 ^ Manii İ aü î t e i ş ı İlerisinde; ğa^et güzel 
bir şeTMe d^prle^irmek imMmfn bulurlar. 

Sözlerime son verirken* Sayın Başkanın da 
müsamahasına sığmarak konuşmak istediğim 
lbirkwım konuları hazfetmiş bulunuyorum. As
lında Devlet Plânlama Teşkilâtı hakkında mese
leleri burada saatlerce eteştinnek suretiyle ifa
de ve beyanda bulunmak lâzımdır. 

Her halükârda Türkiye'nin, Türk toplumu
nun benimsediği bu büyük Teşkilâtın, geçmiş 
yıllarda Türk Milletine muvaffak hizmetler ge
tirdiği ve bu hikmetleri takdirle yâdetmenin 
(bir şeref borcu olduğunu ifade etmek ister, grtf-
pum ve şahsım adına hepinizi saygiyle selâm-
İârim. 

Minnetler. (Alkışlar). 
BÂŞ&Aatf — gayin ÖaaerdağH, buhurunuz 

efendim. 
EMâ!(İlm\ kpMâs^flMMm îkasf ekşimin HB-

deÜfff m&mm a*§ elfyorum; &kıyonelâm 
tal^Kdî nedeiÖ İe $£M 2 ^ 0 ' te çalmalarımıza 
soft vlnnek ffiâjlburlyeth^^ J u takdirde bû-
£ M t t p ^ p f f i fmm m&kaî e ^ i m i r . 

Buyurun Sayın ftazerdaglı. 
SALîM HÂ^RDÂ&LI (Elâzığ) —-Sayın 

Başkan, muhtereni arkadaşlarım ] 
Öevlet Plânlama Teşkilâtı 27 Mayıs înkiîâ-

ıbından sonra 1901 Anayasası ile mevzuatimili, 
girmiş ise de, plan fikri ve plân u^uîâniası, 
Oûmlıuriyet tariMmİzdeh beri yer almış esaslı 
bir fikirdir. Cumhüriyelin kurulmasından son
ra, Gumirariyet Halk Partisi Hükümetleri za
manında Birinci ve İkinci Be| Yıllık Plânlar 
yapilnni v% uygulamalarına gelçilniiş'tir. 

Plânın getirdiği günün, siyasi nayaİimiMâ, 
1950 tarihlerinden önce sabit ve yararlı ol
duğu meydana, çıkinişken, 1İ5Ö âM soîirâ gelen 
iktidarlar bu fikre sırt çevirmiştir. Halbuki, Bi
rinci ve İkinci Öünya Hâıîbi ârâiııida ÜJberaİ 
ekoiıcimiyi uygulıyan Bâtıh memleketler bile 
ekonomilerini plâna bağlamak meclburiyetinde 
kaünışlardir. îkinöi Dünya Harbi sonrası BatıM 
ülkeler, plân üy^tilâmâsina geçtikleri hâlden 
bizde 1950 den sonra plân fikri 6 günün Demok
rat Parti iktidarı tarafından benimsenmemiş
tir. 1950 - 1960 donemi arasında Cumhuriyet 
Haîk Partisi ve diğer partiler plân fikrini prog
ramlarına, beyannamelerine aldıkları ve seçim 
meydanlarında plân fikrini savundukları halde, 
o günün iktidarı plâna sırt çevirdiği için bugü
nün sancılarına gelmiş bulunmaktayız. 

ÖOVGSE TJOÜZAL (Eskişehir) — Ne sancısı? 
SALİM HAZEBDAĞLI (Devamla) — Plân, 

1950 - 1960 arası, yani bundan 20 sene önce 
tatbik edilmiş olsaydı, 10 sene daha mesafe ka-
tetmiş olacaktık. 

Muhterem arkadaşlarım; çok defa söyledi
ğim gibi, nizam gücünün, düzenin getirdiği gü
cün üstünde bir güc yoktur. Bir memleketin ta
biî kaynakları ne kadar zengin olursa olsun pla
na, düzene bir nizama bağlanmadığı müddetçe 
çok defa berhava olup gider. 

ikinci Dünya Harbinden rahatça sıyrılma
sını bilmiş olan Türkiyemiz, 1950 - 1900 arasî, 
ekonomik, sosyal potansiyel gücünü bir plâna 
bağlamadığından memleketimiz için büyük bir 
kayıp meydana gelmiştir. Bugün çektiğimiz 
sancılar, başınıza gelen 12 Mart sancisi, bir 
plâna bağlanmadığımızdan meydana gelmiş bu
lunmaktadır. 

Bu memlekette 1950 - 19#0 arası biîf kalkın
ma olmamış mıdır? E!be\te~ olmuştur; ama 
muhterem arkadaşlarım, doğan çocuğun blyü-
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laesa kabilinden olmuştur. Türkiye'nin potansi
yel değerinin ve dış yardımların - Türkiye'ye ve 
bütün dünya miHetler'lne nasibolmıyacak bü
yük dış yardımlar, bir daha nasibolmıyacak bü
yük yardımlar - programsız uygulaması, bugün 
sancısını çektiğimiz çarpık ekonomiyi meyda
na getirmiştir. 

Türkiye'nin plânlı kalkınmaya girmesi 1961 
iden sonra uygulanmış; 1962 de Cumhuriyet 
Halk Par'Üsi hükümetleri zamanında plân ha
zırlıkları yapılmış ve 1693 te de uygulamaya ge
çilmiş, Birinci ve İkinci Beş Yıllık plânlar ya
pılmaya başlanmıştır. 

Muhterem arkadaşlarım; plân bir tercihler 
sistemidir; siyasi iktidarların tercihleri siste
mlidir. Flânın emredici, bağlayıcı tarafları, si
yasi iktidarın tercihlerine bağlıdır. Ancak plân, 
siyasi iktidarların çağdaş bilimi bir tarafa ite
rek, «'Sırf ben iktûdamn, millî iradeden geldim, 
sandıktan çıktım» diyenlerin, partizan düşün
celerin ve plânı ve herşeyi sandığa bağlayan
ların ortaya koydukları bir mekanizma değil-
idiir. Plânın "bağlayıcı bir tarafı varsa, o da Ata
türk'ün çağdaş uygarlık düzeyine ulaşma ilke
si olacaktır, örneğin; bir iktidar millî eğitimde 
plânlama yaparken, Türkiye'de teknik elema
na şiddetle ihtiyaç varken, imam - hatip okul
larına yer verir, imkânları nisbetinde teknik 
okulları açmaz, ihlâl ederse; bu, Atatürk'ün çağ
daş uygarlık düzeyine ulaşma ilkesine aykı
rıdır. 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — İmam - ha
tip okulu da lâzım. 

SALİM HAZERDAĞLI (Devamla) — Mil
lî iradeden geldim, sandıktan çıktım derseniz, 
çağdaş uygarlık düşeyine ulaşmada Atatürk'ün 
ilkesine aykırı düşerisiniz. 

'KÂZIM KARAAĞAÇLIÖĞLU (Afyon Eara-
hisar) — Sayın Başkan, ne elemek istiyor, an-
lıyamadık?. 

BAŞKAN — Lütfen efendim, lütfen. 
SALÎM HAZERDAĞLI (Devamla) — Ata

türk diyor M; «Çağdaş uygarlık düzeyine ula
şacağız». Bu Atatürk'ün ilkesi. Siz, «Ben millî 
iradeden geldim, sanidıktan çıktım, her şeyi san
dığa bağlarım» ıdiye, Türkiye'de teknik elema
na ihtiyaç varken, onu ihlâl eder yahut Devle
tin imkânları nisbetinde teknik eleman yetiş
tireceğiniz yerde imam - hatip okullarına yer 
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| verirseniz, Atatürk'ün çağdaş uygarlık sevi
yesine ulaşma ilkesine aykırı düşmüş olursunuz. 

BAŞKAN — Sayın Hazerdağh iki dakika
nız var. 

SALÎM HAZERDAĞLI (Devamla) — Biti
riyorum efendim. Süresinde bitireceğim Sayın 
Başkanım. 

İktisadi Devlet Teşekkülleri bu memlekette 
Türkiye'nin büyük bir potansiyel değeri iken, 
Anayasada karma ekonomi sistemi vardır di
ye karma ekonomi sistemini ele alarak Devle
tin imkânlarını ve dış yardımları özel teşeb
büse kaydırmak, Devletin yıllardır dişinden 
tırnağından artırarak meydana getirdiği İk
tisadi Devlet Teşekküllerini bir tarafa itip on
ları çalışmaz hale getirirseniz, Atatürk'ün Dev
letçilik İlkesine aykırı düşersiniz. Plânın em
redici tarafı, Atatürk'ün ilkeleri Olmalıdır. 
Plânın emredici tarafı siyasi iktidarın terci
hidir; ama Atatürk ilkeleri burada da hâkim
dir, buna aykırı hareket edemezsiniz. Atatürk
çüyüm diyenler, Atatürk ilkelerine ayları ha
reket edemozler. 

Anayasa toprak reformunu ister, gelen si
yasi iktidar toprak reformunu yıllardır ihmal 
eiea\ Bu memlekette birtakım kimseler ve si
yasi teşekküller bunu yıllardır söylerler. Bir
takım kimseler de ideolojik lâflar diye orta
ya atarlar ve Tüıkiye'de anarşik ortam do-
ğar. Biz, siyasi iktidarız, tercihlerimizi yapa
rız, toprak reformunu yaparız. Siz Türkiye'de 
üretimin artmasını, istihdamın yaratıhnaisıhı 
meydana getirecek olan toprak reformunu bir 
tarafa iterek onu yerine getiremezseniz, bir
takım ideolojik akımlar sözünü dilinize do
layarak bu memleketin meselelerini hallede
mezsiniz. Türkiye'de toprak reformu yıllardır 
söylendiği halde yapılmış olsaydı, bugün ideo
lojik dediğiniz bu sözleri o anarşistlerin dille
rine bırakmamış olacaktınız. 

BAŞKAN — Lütfen bağlayın efendim. 
SALİM HAZERDAĞLI (Devamla) — Biti

yor efendim. 
O halde muhterem arkadaşlarım; plân Tür

kiye'nin en büyük gücüdür. 1961 Anayasasının 
meydana getirdiği en büyük bir eserdir. Türki
ye'yi çağdaş uygarlık düzeyine ulaştııimasının 
dışında bâzı iktidarların siyasi tercihlerine âlet 
etmesi mümkün değildir. Hele özel kişilerin 
kendi yakınlarına menfaat vasıtası yapması-
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Ha asla imkân olmıyacaktır. Bu itübarla gelen [ 
iktidarların siyasi tercihlerini yaparken Ata
türk ilkelerini hedef tutmaları, en büyük ilke
nin Atatürk ilkeleri olduğunu göz önünde bu
lundurmaları lâzımgeiir. 

Saygılar sunarını. 

BAŞKAN — Sayın Arif Hikmet Yurtsever, 
buyurun efendim. 

ARİF HİKMET YURTSEVER (Bingöl) | 
— Sayın Başkan, değerli senatörler; 

Devlet Plânlama Teşkilâtının çalışmaları 
hakkında birkaç söz söylemek üzere huzurunu
za gelmiş bulunuyorum. Temas edeceğini hu
suslar Devlet Plânlama Teşkilâtı çalışmaları
nın muayyen bir sahasını, bir kısmını teşkil 
etmektedir. 

Değerli arkadaşlarım; gayet iyi bildiğiniz 
giibi Türkiye'miz tümü ile gelişmekte bulunan 
ülkeler arasındadır; ama bu genel tablonun. 
kapsamı içerisinde gelişmiş bâzı bölge ve iller \ 
yanında, gelişmekte bulunan ve az gelişmiş j 
il ve bölgelerimizde maalesef mevcuttur. Ara- ( 
da o kadar bariz gelişme farkları vardır ki, j 
bütün Türkiye'yi dolaştığınız; takdirde ufak bir 1 
mukayese neticesi hayretle içerisinde kalır ! 
ve bir Türk münevveri olarak derin düşünce
lere dalarsınız. 

Yılların ve hattâ asırların karşımıza çıkar- j 
dığı bu durumun izalesi için Cumhuriyet hü
kümetleri ve Türk düşünürleri her ne kadar 
büyük gayretler göstermişlerse de, bölgeler 
arasındaki gelişme farkı uçurumunu üüse'J me
ye bir türlü muvaffak olamamışlardır. Bir ta
rafta bütün medeni yaşama imkânlarını haiz, 
iktisadi refaha kavuşmuş bölgelerimiz ve va- I 
taydaşlarımız; bir tarafta bu imkânlara hasret I 
vatan toprakları ve her şeyi ile vatanına ve mil
letine bağlı vatandaş kütleleri. Elbette ki, bu
nun mesulü bugünkü ve dünkü hükümetler 
değildir ve olamaz da. Ancak, bugünkü tempo 
ile aradaki gelişme farklarından ileri gelmiş 
uçurumu gidermeye imkan hâsıl olamayacağı
nı belirtmek gayesi ile binil arı söylüyorum. I 
Gerçi plânlı devreye geçtiğimiz 1962 yılından 
itibaren memleketimizin bu en önemli mesele- j 
si üzerinde, hükümetlerimiz ve Plânlama Teşki
lâtımız çok önemli tedbir ve çarelere başvur
muşlardır; ama gerek Hükümet programların
da ve gerekse Birinci ve İkinci Beş Yıllık Kal- j 

kınana plânlarında taahhüdediTen hususlar çok 
eksik bir uygulama olanağına kavuşabilnıiş-
tir. 

Yıllık programlara alman projelerin bü
yük bir kısmı gerçekleştirilmemiş veya gecik
tirilmiş ve bir veya iki yıl sonraki programla
ra tekrar dercedilmek suretiyle ancak gerçek
leştirilebilmiştir. Bâzıları da bu arada unutu
lup gitmiştir, programlardan çıkarılmıştır. 

Vaktim az olduğu için teker teker misal ve
rerek üzerinde durmak istemiyorum, durmak 
imkânından da mahrumum. Bunun için, icabe-
derse başka bir zaman bu mevzu üzerinde dur
mak kayıt ve şartı ile konuşmama müsaade 
ederseniz, devam etmek istiyorum. 

Halbuki, İkinci Beş Yıllık Kalkınma Plâ
nında âmir bir hüküm vardır, o da şudur: 

«•Bölgelerarası dengeli gelişmenin sağlan
ması, as gelişmiş bölgelerin kaynak ve imkân
larının • geliştirilmesi ve iktisadi faaliyetlerin 
az gelisr.-h bölgelere yöneltilmesi zaruridir.» 

Gerçi 7 . 11 . 1969 günü Yüce M?clise tak
dim edilen İkinci Demirel Hükümeti Progra
mında; geri kalmış bölgelerimizin iktiaaden kal
kındırılması hususunda pek çok taahhütte bu
lunulmuşsa da yapılan taahhütlerin büyük 
bir kısmı sözden ileri gidememiş, çıkarılan 963 
sayılı Teşvik Kanununun Anayasa Bîahkenıs-
s!nce iptalinden sonra da uzun zaman geçme
sine rağmen, yeni bir tasan hasırlamak lüzu
mu bile duyulmamıştır, mesele eski haline ol
duğu gibi terkedilmiştir. 

Bilinci ve İkinci Erim hükümetlerinin bu hu
susta programlarında vaadettikleri, ciddî şe
kilde eğilme ve gerekli projeleri hazırlama 
gayreti içinde ise, şu ana kadar maalesef gire
mediklerini üzülerek görmekteyiz. 

Değerli arkadaşlarım; Doğu'nun ve geri kal
mış bölgelerimizin kalkındırılması meselesi, 
Türkiye'mizin en hayati meselelerinden biri
dir, Bu meselenin ihmale gelecek bir tarafı 
yoktur. Bölücü ve yıkıcı faaliyet ve propagan
daların makes bulmaması bakımından, bu me
selenin çok acele ve süratle ele alınıp hal yo
luna bağlanmasında millî zaruret vardır. Dev
let Plânlama Teşkilâtımızın ve Hükümetimizin 
bu görüşümüzü paylaşacağına inanıyoruz. Va
kit geçirmeden çok ciddî bir şekilde ve birin
ci derecede önemli meseleler meyanmda bu 
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prdbleme çare aranması.ve gerekli çalışmaları 
biran önce başlatmasını Hükümetten rica edi
yor ve bunu temenni ediyorum. 

'Bunun için de, sadece baslıklarına temas 
etmek üzere birkaç hususu rica edeceğim. 

1. Bölgesel özel plânlar biran önce ha
zırlanmalı ve tatbikine geçilmelidir. 

2. Etüt ve projelerin eleman kifayetsizli
ği sebebiyle taşra teşkilâtı tarafından hazırla-
namıyacağının bilhassa bilinmesi ve ona göre 
tedbir alınması lâzımdır. 

3. Hayvancılıkla uğraşan bölge halkını 
iktisaden kalkındırmak bakımından üretimin 
artırılması ve hayvan nesillerinin ıslahı, pazar
lama, hayvan hastabklariyle mücadele, para
sız ilâç, kâfi miktarda yetişmiş veteriner he
kim temini, kredi mevzuatında kolaylık sağ
layıcı değişikliklerin biran önce gerçekleştiril
mesi meselelerinin halli gerekmektedir. 

klyoruz. Süt Kurumu, Bingöl, Muş, Tunceli gi
bi bâzı vilâyetlerde süt, tereyağı ve peynir te
sisleri kurmak üzere Devlet Plânlama Teşkilâ
tına teklifte bulundu. Devlet Plânlama Teşki
lâtı anlıyamâdığımız garip bir anlayış içerisine 
girdi. Plânın bu âmir hükmünü de kendi anla
yışına göre başka şekilde tefsir etti. Efendim, 
'karma teşebbüs kurulsun, 'şirketler kurulsun, 
vatandaş şirket kursun İktisadi Devlet Teşek
külleri bu şirketlere iştirak etsinler, ondan son
ra da bu projeler gerçekleştirilişin. Karar bu. 
Bu gerçekleştirilemedi. Biz Doğu vilâyetlerin
de sermaye bulamadık; vatandaş kooperatif 
kurma, şirket kurma şuuru içerisine henüz ge
tirilememiş, eğitllememiş, Hükümetlerimiz bu 
hususta yardımcı olamıyorlar. Bu sebepten va
tandaş Devlet Plânlama Teşkilâtının bu emri
ni yerine getiremedi ve o bölgelerde bu hizmet
lerden mahrum kaldı. Yalnız 1971 Programın
da, Muş için bir sınai tesisinin kurulması, süt 
endüstrisi, peynir, tereyağı endüstrisinin ku
rulması husulsunun öngörüldüğünü, Devlet 
Plânlama Teşkilâtının buna müsaade ettiğini, 
Devlet tarafından bu işin ele alınmaisına inan
dığını memnuniyetle müşahade ettim. İnşallah. 
diğer vilâyetlerimize de bir gün sıra gelir ümi
di İçerisindeyim. 

BAŞKAN — Efendim lütfen bağlayın. 
ARİF HİKMET YURTSEVER (Devamla) 

— Efendim, bağlıyorum. 
Son olarak üzerinde duracağım mühim bir 

mevzu daha var. İçme suyu bulunmryân Di
yarbakır, Mardin, Urfa, Siirt gibi vilâyetleri
mizin pek çok köyünde, vatandaşlarımızın yaz 
aylarında susuzluktan çektiği ıstırabın ve ilk
baharda sarnıçlarda biriktirilen kurtlu yağmur 
sularını yazın içme medburiyeltlerinin göz Önü
ne alınarak, ibu vilâyetlerimizin içme suyu me
selesi halledilmeden, diğer illerimizin daha ta
li ve az önemli içme suları meselesinin ele alın
mamasını zaruri görüyorum. Bir vatanın tü
mü içerisinde her bölge kendine göre bir değer 
taşır. Kader birliği, müşterdk tarih şuuru, müş
terek ideal şuuru, müşterek menşe şuuru içeri
sinde bulunan insanların bu kabil bir istisnai 
muameleye, haksızlığa tabi tutulmaması icabe-
der. Meselâ; toeııim Bingöl vilâyetimde her ta
rafta içme suyu var, köyden belki biraz uzak 
ama var. Buranın içme suyu <beş on sene sonra 
ele alınabilir. Fakat Urfa, Mardin ve Siirt ille-

Malûmunuz olan, hayvancılığı geliştirme 
projemiz var; senelerden beri uyuyup kalan 
bir proje. Uzun zaman Ziraat Vekâletinin kad
roları içerisinde münakaşa mevzuu oldu. Ve
teriner teşkilâtı mı yürütecek, jeotekniği il
gilendiren bir mevzu olduğu için Ziraat Genel 
Müdürlüğünü mü ilgilendirecek? «Aman ol
madı efendim, Devlet Plânlama Teşkilâtı bu işi 
yürütsün» dediler. Devlet Plânlama Müsteşa
rının başkanlığında bir heyet kuruldu, o is de 
olmadı. Hayvancılığı geliştirme - projesini ta-
ihakkuk ettirme - Genel Müdürlüğü kuruldu. Bu 
Genel Müdürlük bugüne kadar hiçbir şey ya
pamadı. İkinci Beş Yıllık Kalkınma Plânına gö
re 5 yılda 100 bin tane damızlık hayvan ithal 
edilecekti. Bu işin, şu anda dâhi firmalara mı 
yatırılacağı, mütaahhitlere mi yaptırılacağı, 
yoksa kooperatiflere mi yaptırılacağı hususu 
münakaşa mevzuu edilmekte ve bir neticeye 
varılamamış bulunmaktadır. Bunun bir an önce 
halledilmesi icabeder ve memleketin en önemli 
meselelerinden birisidir. 

Daha ziyade hayvan ürünlerini değerlen
dirmeyi esas alan sınai kuruluşlar hemen kurul
malıdır. Bu mavzuda da kılsa bir girizgâh yapa
yım. 

<îıda sektörü meselesi: İkinci Beş Yıllık 
Kalkınma Plânında; «Gıda sanayii üretim ve 
pazarlaması Devlet tarafından düzenlenir» di
ye bir âmir hüküm var. Biz bunun ıstırabını çe-
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rimizde ve bu illerin (bâzı köylerinde bir damla 
içme suyu yoktur. Bunun biran önce halledil
mesi lâzım. Bir tarafta hiç yolu olmiyan köy; 
öbür tarafta asfalt yola ihtiyacı olan köy. Her 
halde yolu olmiyan <köyün meselesini bir an ön
ce halletmek icabeder. 

BAŞKAN — Vaktiniz geçti. 
ARİF HİKMET YURTSEVER (Devamla) 

— Sayın Başkan, sözlerimi bağlıyorum. Çok ko
nuşan bir arkdaş değilim, nadiren söz alırım, 
müsamahanıza sığmıyorum. 

BAŞKAN — Efendim, 'bu Genel Kurulun 
kararı. 

ARİF HİKMET YURTSEVER (Devamla) 
— Bağlıyorum efendim, müsaade ederseniz 
cümlem yarım kalmasın. 

Bir «çok Doğu vilâyetlerimiz ve bu arada bâ
zı Orta Anadolu vilâyetleri halkının iktisaden 
çok güçsüz olduğu göz önüne alınarak, bu ille
rimizin iktisaden kalkındırılması için, özel 
tedbirlere bir an önce başvurulması ve bunla
rın mutlaka düşünülmesi gerekmektedir. 

Türkiye'de fert ıbaşma düşen yıllık millî ge
lir 3031 Türk lirasıdır; ama Bingöl ve Hakkâ
ri gibi bazı illerimizde bu miktar, Devlet Plân
lama Teşkilâtının istatistiklerine göre, maale
sef 600 ilâ 640 lira arasındadır. Bu rakam çok 
şey ifade etmektedir; yeter ve artar bile. Ama, 
bunu plâncılarımızın bu geceki rüyalarına so-
kaJbilirsem, bunun tedbir ve çarelerini düşün
mek üzere kendilerini biraz vicdan muhasebesi 
içerisine sevk edebilirSem, kendimi bahtiyar 
addedeceğim. 

Hepinizi saygı ile selâmlıyorum. Teşekkür 
ederim. 

BAŞKAN — Sayın Yiğit Köker, buyuru
nuz efendim. 

YİĞİT KÖKER (Ankara) — Sayın Başkan, 
çok değerli arkadaşlarım; 

Vaktin kısalığı sebebiyle Devlet Plânlama 
Teşjkilatı bütçesi üzerindeki görüşlerimin bü
yük bir kısmını hazfetmek mecburiyetinde 
kaldım. Sadece, günün en aktüel konusu olan 
Teşvik ve Uygulama Dairesi hakkındaki gö
rüşlerimi arz edeceğim. Eğer vaktim kalırca, 
1972 Uygulama Programı hakkındaki kıSa gö
rüşlerimi de arza çalışacağım. 

'Devlet Plânlama Teşkilâtının bünyesinde 
bulunan Teşvik ve Uygulama DaireSi, Devlet 

I Plânlama Teşkilâtından ayrılarak, başka ba
kanlıklara bağlanmış bulunmaktadır. Görü
nürdeki sebep, Devlet Plânlama Teşkilâtının 
icraattan uzak tutulmasıdır. Bu hüküm, kabul 
edilecek bir sebep sayılamaz. Plânlamadaki 
kamu kuruluşlariyle ilgili uygulamalar nasıl- ' 
sa, özel kesimdeki uygulamalar da aynıdır. 
Plân, kamu sektörü için emredici, özel sektör 
için yol göstericidir. Kamu yatınmlarıyle ilgi
li projeler Plânlamada incelenmekte, finansma
nı temin edilmekte ve bu yatırım ilgili kuru
luşça, icra edilmektedir. Teşvik ve Uygulama 
Dairesindeki uygulama da bundan farksızdır. 
Özel sektörün projeleri Daire tarafından ince
lenmekte, teknik, malî ve iktisadi yönden uy
gun görülüyor ise, teşvik tedbirleriyle ilgili 
belgeler verilmektedir. Tesisi gerçekleştiren 
ilgili firma olmaktadır. Teşvik tedbirlerini ic
ra eden kuruluşlar ise şunlardır ; 

Döviz tahsisleri ilgili bakanlıklarca; yatı
rım indirimi Maliye Bakanlığınca; vergi iade
si Maliye Bakanlığınca; krediler, bankacılık 
yönünden garantiye alınmak suretiyle, ilgili 
bankalarca; selektif kredi fonu Merkez Ban
kasınca; gümrük taksi'tlendirilmesi veya mua
fiyeti gümrük ve tekel Bakanlığınca; yabancı 
sermaye ile ilgili hükümler Bakanlar Kurulu
nun kararını müteakip Ticaret Bakanlığı ve 
Maliye Bakanlığınca icra edilmektedir. 

Verdiğim izahattan da anlaşılacağı gibi 
Teşvik ve Uygulama Dairesi, Devlet Plânlama 
Teşkilâtı bünyesinde bulunmakla icraya girme
miş olmaktadır. Plânlama uzman ve yardımcı
larının vilâyetlerde valilik emrine danışman 
olarak gönderilmesi mevzuu da hesaba katıla
cak olunursa, icraata Teşvik ve Uygulama Dai
resinin değil, Koordinasyon Dairesinin girmiş 
olduğu görülmektedir. 

Kalkınmada etkisi olan özel kesimin, plân 
ve program hedeflerine paralel gidebilmesini 
teminen çok yakın ilişkisi bulunan Devlet 
Plânlama Teşkilâtının içinde bulunması şart
tır. Teşvik tedbirlerine şayet inanılryorSa, tek 
elden yürütülmesi şu faydalan sağlıyacaktır : 

Formalitelerin basitleştirilmesi; tek proje 
değerlendirilmesinin yapılmasını müteakip han
gi teşvik tedbirlerinin ne miktarda ta/tMk edi
leceğine bir elden karar verilmesi; müteşebbis
lerin ne için nerelere müracaat edeceği husu-

I sunda bocalamaması; çeşitli kuruluşlarda işle-
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tilmek istenen teşvik tedbirlerinin görüş ayrı
lıklarından dolayı başka yönlere çekilmesi ve 
çelişkiye düşülmesini önliyebilmek; müteşeb
bislerin, tesisi inşaya başlıyaJbilmeisi için, teşvik 
tedbirlerinin tamamının sonunu müspet veya 
menfi olarak alması gerekmektedir. Birden 
başka kuruluşta olduğu taktirde zaman bakı
mından bir hayli aksamalara uğrıyacaktır. Bu 
aksaklıkların ortadan kaldırılması icabetmek-
tedir. Teşvik ve Uygulama Dairesi kemiyet 
ve keyfiyet yönünden bir veya binden fazla 
bakanlığın bünyesine sığmamaktadır. Görevini 
tam olarak yürütebilmesi için bu Dairenin, Baş
bakanlığın bir müsteşarlığı olan Devlet Plân
lama Teşkilâtında kalması gerekmektedir. 

Daire, Dış Ekonomik İlişkiler Bakanlığına 
Birinci Erim Hükümeti zamanımda bağlanmış 
ve Daire Başkanlığı Genel Müdürlük haline ge
tirilmiştir. Şube müdürleri görevlerinden alı
narak, den alınarak, şubelere bakmak üzere, 
beş hesap uzmanı genel müdür muavini olarak 
istihdam edilmiştir. Birden fazla genel müdür 
muavinine veya şube müdürlerine ihtiyaç var
sa bunların hesap uzmanı olması şart değildir. 
Bunların iktisatçı, hukukçu, teknik ve maliye
cilerden teşekkül en uygun hal tarzıdır. Ayrıca 
yöneticileri en azından plâna, programa başka 
bir deyimle karma ekonomi sistemine inanması 
da gerekmektedir. 

Büyük Millet Meclisinin onayından çıkmış 
bulunan İkinci Beş Yıllık Kalkınma Plânının 
sondan iki dilimi - 1970 - 1972 dilimi - maalesef 
ifade edeyim ki, tatbik edilememiştir. 1971 yı
lında teşvik tedbirleriyle ilgili kararnameler 
fiilen işletilmemiştir. 1972 yılı programında ise 
bu mevzua hiç yer verilmemiştir. En kısa za
manda 1972 yılı programının tadil edilmesi lâ
zımdır. Bunun dışında 1972 yılı programında, 
adedi bir hayli fazla olan, teknik hatalar da bu
lunmaktadır. Teşvik ve Uygulama Dairesinde 
çalışan 64 uzmanın, mukavele bitimi olan Şu 
bat 1972 ayı sonunda, Plânlamaca vazifelerine 
son verileceği ve Ticaret Bakanlığı kadrolarına 
gönderileceği kendilerine tebliğ edilmiştir. Kı
sa bir süre sonra dairenin, Ticaret Bakanlığı 
ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına ayrılarak 
parçalandığı, Resmî Gazetede yayımlanan Ba
kanlar Kurulu kararı, Cumhurbaşkanlığı tezke
resinden de anlaşılacağı veçhile, kesinlik kazan

mış bulunmaktadır. Ancak, vazifelerine Plân
lama tarafından nihayet verilen bahis konusu 
uzmanların yalnızca mukavelelerinin feshiyle 
kalınmamış, kadroları da Devlet Plânlama Teş
kilâtından çıkarılmıştır. Bu toplu tasfiyeye ge
rekçe olarak, Devlet Plânlama Teşkilâtının 
Dördüncü Dairesi olan Teşvik ve Uygulama 
Dairesi yetkilerinin Ticaret Bakanlığına devri 
gösterilmiştir. Bu gerekçe asılsız, mantık ve hu
kuk dışıdır. Zira, her şeyden evvel mukaveleleri 
feshedilen, kadroları iptal edilen uzmanlar Teş
vik ve Uygulama Dairesi uzmanları değil, Dev
let Plânlama Tegkilâtı uzmanlarıdır. Teşkilâta 
giren uzman İktisadi Plânlama Dairesine ve
ya Teşvik ve Uygulama Dairesine değil, Devlet 
Plânlama Teşkilâtına girmiştir. Teşkilât içinde 
mukavele ile çalışan uzman Sosyal Plânlama 
Dairesi veya Teşvik ve Uygulama Dairesi ile 
değil Devlet Plânlama Teşkilâtı Müsteşarlığı ile 
mukavele yapmıştır. 

BAŞKAN — İki dakikanız var sayın Köker. 
YİĞİT KÖKER (Devamla) — Teşkilâttan 

kadro alam uzman, kadroyu İktisadi Plânlama 
Dairesinden veya Teşvik ve Uygulama Daire
sinden değil, Devlet Plânlama Teşkilâtın
dan almıştır. Plânlama uzmanlarının hukukî 
ve iş bağları ancak Plânlama Müsteşarlığı ile
dir. Bu bakımdan herhangi bir Devlet Plânla
ma Teşkilâtı uzmanının mukavelesinin feshine 
ve kadrosunun Plânlama dışına çıkarılmasına 
gerekçe olarak herhangi bir dairenin yetkileri
nin başka bir kuruluşa devrini göstermek, 
mantık ve hukuk dışıdır. Nitekim, bu toplu tas
fiyenin ne derece kasıtlı ne derece sübjektif 
kriterler içinde yapıldığını göstermek için, şu 
örnekler zannediyorum iki yeterli olacaktır. 

Mukaveleleri feshedilen uzmanlar arasında 
1968, 1969, 1970 yılı programlarını hazırlayan
lardan İktisadi Plânlama Dairesi eski İmalât 
Gurupu Başkanı yer almaktadır. Gene, mukave
leleri feshedilen uzmanlar arasında 1969-1970 
yılı yıllık programlarını hazırlayanlardan İkti
sadi Plânlama Dairesi eski Projeler Grup Baş
kanı yer almaktadır. Gene mukaveleleri feshe
dilen uzmanlar arasında eski genel sekreter 
yardımcısı da yer almaktadır. 

Diğer taraftan, Devlet Plânlama Teşkilâtı
na girdiiktetn sonra, Teşvik ve Uygulama Dai
resinde Organizasyon ve takip şubesinde görev
lendirilen bir zatın mukavelesi feshedilmemiş, 
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kadrosu iptal edilmemiş, kendisi Mart 1971 ta
hinden sonra İktisadi Plânlama Dairesinde gö
revlendirilmiştir. Eğer arzu eden arkadaşlarım 
olursa isimleri de söyleyebilirim. 

BAŞKAN — Lütfen bağlayın sayın Köker. 
YİĞİT KÖKER (Devamla) — Bir dakikam 

var sayın Başkan. 
Yine Teşvik ve Uygulama Dairesinde İhra

cat şubesinde görevlendirilen bir elemanın 
kadrosu plânlamada tutulmuş, kendisi İktisadi 
Plânlama Dairesinde görevlendirilmiştir. Teş
vik ve Uygulama Dairesinde Yabancı Serma
ye Şubesinde çalışan bir zat, kendisinin Devlet 
Plânlama uzmanı olduğunu ileri sürerek muka
velesinin feshi ve kadrosunun Ticaret Bakan
lığına gönderilmesini önlemek için Danıştay'da 
dâva açmış, Danıştay ittifakla yürütmeyi dur
durmuştur. Kendisinin Plânlama uzmanı olduğu 
tescil edilmiş ve Devlet Plânlama Teşkilâtında 
g'öreve atanmıştır. 

Kalkınma plânını ve 1971 yılı programım 
kabul etmiyen Devlet Plânlama Teşkilâtı Müs
teşarı ve ekibi, Plânlamada bulunduğu müd
detçe, 64 uzman Plânlamadan çıkarılmasa ve 
Teşvik ve Uygulama Dairesi tekrar Plânlama
ya bağlansa bir kıymet ifade edecek mi? Bu 
da, öncelikle düşünülecek önemli bir konu ol
maktadır. İstenilmiyen uzmanlar Plânlamada 
veya gönderilmek istenilen bakanlıklarda kad
ro ile çalıştırılacağı konusu ile tehdidedilmek-
tedir. Aslında Personel Kanununun ilgili mad
desi gereğince Plânlama ile ilgili 91, 99 ve Ya
tırımları ve İhracatı Geliştirme ve Teşvik Bü
rosu ile ilgili 933 sayılı Kanunlar gereğince 
mukavele yapmak imkânı her zaman mevcut
tur. Söz buraya gelmişken, sayın Bakandan 
bir sual sorarak mâruzâtımı tamamlamak isti
yorum. O sualim de şu : 

657 sayılı Kanunun 1327 sayılı Kanunla mu
addel 172 nci maddesine göre, îür Devlet me
muriyetine 6 aydan fazla vekâleten bakmak 
mümkün olmadığı kesin olarak hükme bağlan
mış olmasına rağmen, sayın Devlet Plânlama 
Teşkilâtı Müsteşarı 9 aydır bu vazifeyi vekâ
leten nasıl ifa ediyorlar? 

BAŞKAN — Sizin bir dakikanız da geçti, 
lütfen efendim. 

YİĞİT KÖKER (Devamla) — Çok değerli 
arkadaşlarım; netice olarak şu hususu arz edi
yorum : 

I 1) Teşvik ve Uygulama Dairesi konusunda 
kanunlar uygulanmamakta, Danıştay Kararla
rı dikkate alınmamakta, Bakanlar Kurulu ka
rarnamelerinin aksine tasarrufta bulunulmak
ta ve belli bir stratejiye uygun olarak Plânla
mada tasfiye yapılmaktadır. Yüce Meclislerin 
bu plânlı ve stratejiye uygun taJsfiyeye «Dur» 
diyecekleri inancı ile Yüce Heyetinize saygılar 
sunarım. 

Teşekkür ederim. (A. P. sıralarından alkış
lar) 

BAŞKAN — Sayın Sim Atalay?.. Yok. Sa
yın ŞeVket Akyürek, buyurun efendim. 

ŞEVKET AKYÜREK (İstanbul) — Sayın 
Başkan, muhterem üyeler; 

1962 senesinde ilk defa Birinci Beş Yıllık 
Kalkınma Plânı Senatomuza gelmişti. Bu geliş 
şöyle olmuştu : Yüksek Plânlama Teşkilâtı 
projeyi hazırladı, Başvekâlete verdi; Başvekâ
let, Senatoya ve Meclise müzakeresi yapılmak 
üaere takdim etmişti. Bu müzakereler esnasın
da, değerli Devlet Plânlama Teşkilâtı mensup
larının feragatla çalışmalarından dolayı, ben 
söz almış, tebrik etmiştim. Çünkü, onların ha
zırladıkları bu plân, memleketin plânlı kalkın
ması için etütler neticesinde hazırlanan bir ki
tap, bir proje ve bir dosyaJdır. Plânlama Teşki
lâtının vazifesi kalitatiftir, kantitatif değil
dir. 

Arkadaşlarım gayet güsel izah buyurdular. 
icra mevkiinde olmadıkları halde maalesef on 
sene zarfında muhtelif bütçe müzakerelerinde 
de tebarüz ettirdiğimiz ve açıkladığımız bir 
çok hususlarda gördük ki, Plânlama Teşkilâtı 
istişari mahiyette ve memleketin esas hedefi, 
esas arzu ettiği istikametteki çalışmalardan 
ziyade, icra mevkiinde olmak ısrarmdadır. 

10 Ocak 1972 tarihinde Sanayi Bakanlığı 
Bütçesi görüşülürken, ben eski Maliye Vekili 
ve bugün Sanayi ve Teknoloji Bakanı olan ar
kadaşımdan «Plânlama Teşkilâtı icra mevkiin
de midir, yoksa istişarî mahiyette midir?» di
ye sordum. «İcra mevkiinde değildir» dediler. 
O halde, niçin icra mevkii pozisyonu üzerinde 
hâlâ Plânlama Teşkilâtı ısrarla durur? 

Bunu üç şekilde değerlendirmek mümkün : 
Birincisi; (bu arkadaşlarımın hepsi birer kıy

met olabilir. Hepsi için ayrı ayrı değer vermek 
mümkündür; ama bu şekildeki bir ısrarda aca-
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ha bir otorite olduklarını göstermek komp
leksi mi var? 

İkincisi; menfaat mi var? Bunun üzerinde 
durmak mümkün. Sebebi, evvelâ bir özel teşeb
büs işini yapabilmek için alâkalı BaJkanlıklar 
olan Sanayi Bakanlığına, Ticaret Bakanlığına, 
Ulaştırma Bakanlığına değil; Plânlama Teşki
lâtına raporunu verecek, projesini verecek ve 
o tastik ettikten sonra, - Eğer, tastik ederse -
Sanayi Kalkınma Bankasından veya başka ban
kalardan kredi almak imkânına sahibolacak. O 
halde o projenin çıkması için bâzı mekanizma
ların işlemesi lâzım geliyor. Teeddüp ederim, 
arkadaşlarım için katiyen böyle bir şey düşün
mek mümkün değil; ama bu bir ithamdır ve bu 
şekildeki konuşmalar da bugün Türkiye dâhi
linde piyasada söylenmektedir. 

Üçüncüsü; aynı şekilde hükümetin Parlâ
mentodan çıkardığı kanunlara, prensiplere ta
mamen aykırı şekilde kararlar çıkarmak; yahut 
da onları, Hükümetin prensiplerine ve kanun
larına aykırı bâzı yollarla ve bâzı düşüncelerle 
tamamen değiştirmek ve !bamîbaşka bir yola 
sokmak. Meselâ bunlardan bir tanesini hemen 
sizlere arz etmek isterim. Bundan bir müddet 
evvel Kütahya'da bir yabancı firma kalsine ve 
sinter mağnezit yapmak üzere yabancı sermaye 
ile fabrika kuruyor. Keza aynı şekilde bir tane
si Eskişehir'de kuruyor. Bunlar çalışıyorlar ve 
mal ihraç etmeğe başladıkları zaman bütün ih
raç edilen mallarımıza vergi iadesi kabul edil
diği halde bunlar yabancıdır diye iadesi kesili
yor. İBu yabancı sermayelerden bir tanesi sene
de birkaç milyon dolar ihracat yaparken, bir
den bire sıfıra iniyor ve bir Türk firmasına te
sisi borçlandırmak sureti ile satıyor ve gidiyor. 
ikincisinin de ne yapacağı belli değil. 

Bunun yanında şu da var, bunları yakinen 
görmek mümkün oluyor çünkü : Sümerbank 
Konya'da bir tesis kuruyor. Konya'daki bu 
sinter ve kalsine tesislerinden çıkan malzeme 
için vergi iadesi istendiği zaman; «Hayır, biz 
size verirsek öbür tarafta ecnebi yatırımlara 
da vermiş olacağız» diyorlar. Bu ne biçim dü
şünce beyler? Eğer Plânlama Teşkilâtı bunu 
düşünmüşse ve bunun içersinde bu düşüncede 
kimseler varsa, bunlar memlekete hizmet değil 
memlekete ihanet ediyorlar. Sebebi : Bu vazi
yette acaba yabancı sermaye bu memlekete ge
lir mi? Bu düşüncede olan kimseler, acaba dı-
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şardakilerin gözlerinden kulaklarından kaçar 
mı? Acaba arkadaşlarımız yabancı sermayeyi 
artık bu kadar da saf mı zannediyor? Yoksa bu 
arkadaşlarımız bu memlekete yabancı sermaye 
gelmesini istemiyorlar mı? İşte üçüncüsü de bu. 

Şimdi soruyoruz; acaiba ne düşünüyorsunuz 
da bunu vermediniz? Çimento 1 300 - 1 402 de
recede piştiği halde ona % 30 vergi iadesi ta
nıyorsunuz da, başka bir malzemenin 1 ©00 -
1 700 derecede pişirilmesi halinde buna niçin 
vergi iadesi tanımıyorsunuz? Bu, doğrudan doğ
ruya ibir realite, bir hakikat olduğu için orta
ya koyuyorum. Çünkü, doğrudan doğruya ya
bancı sermaye üç kuruş almasın diye yapılıyor. 
Olmaz. Eğer yabancı sermayeyi korumak isti
yorsak ve yabancı sermayeye kapılarımızı aç
mak istiyorsak, onlara da kanunlarımızın ica-
bettirdiği şekilde hakları olan her şeyi verme
miz lâzım gelir. Keza, Devletin bir müessesesi 
Konya'da aynı malzemeyi prese edip sattığı za
man % 30 vergi iadesi alıyor; ama onu sinter-
leştirip satmak istiyen yabancı firma vergi iade
si almasın diye, ona vergi iadesi tanınmıyor. 
Keza, çimentoya aynı şekilde vergi iadesi tanı
nıyor, öbürüne tanınmıyor. 

BAŞKAN — Lütfen toparlayınız efendim. 

ŞEVKET AKYüPvEK (Devamla) — Hay 
hay, iki noktaya temas edip bitireyim. 

Şimdi bunu şöylece arz ediyorum. Bugün ar
tık devletler arasında birbirlerine yaklaşma 
vardır, birbirleri ile ekonomik bakımdan birleş
meler vardır. Size bir misal vereyim; Almanya 
ile Fransa hiç bir zaman hiç ibir mevzuda anla
şamamışlardır; ama ikinci Dünya Harbinden 
sonra Almanların, Fransızların muvaffakiyet
leri, birbiri ile anlaşmaları ve bilhassa sanayi. 
sahasında birbirlerine yardımcı olmalarmdadır. 
Size en basitinden bir numune veriyorum; Al
manya hudutları içersinde metalürji tesislerin
de izabe edilen demir cevheri 1 450 derece 
ile yüksek hararet için izale edilmiş vagonla
rın içine yükletilmiş olarak Fransa'ya 80 kilo
metre ilerdeki senede 3 250 000 ton platine va 
saç levha yapan Solak Fabrikasına sevk edi
liyor. 

Şimdi tasavvur edin beyler; erimiş bir ma
denî, demiri, Almanya'dan alıyor Fransa'ya ge
tiriyor. Neden? Kaloriferden istifade etmek 
için. Birbirleri ile anlamışlar. Onu soğutup, onu 
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kütük halinde yollamak mı, yoksa o şekilde 
yollamak mı avantajlı; bu hcsabedilmiş. Ara
daki büyük kalori farkından ekonomide istifa
de ediliyor. 

Şimdi, son olarak şunu arz edeyim: 1962 se
nesinde biz burada; «Valeks Fabrikası Sümer-
bank tarafından Çanakkale'de yapılıyor, buna 
mâni olun, 8 milyon liraya yazıktır. Günkü, 
Afrika'da tabiî şekilde, hüdai nabit şekilde ye
tişen nebatlardan bugün tanen elde ediliyor. 
Bu valeks fabrikasına yatırılacak paraya ya
zıktır. Bunu plânlamadan çıkartın ve durdu
run» dedik. Israr edildi, yapıldı ve bugün ahır 
olarak kullanılıyor beyler. İşte plânlamama esas 
üzerinde durması lazınıgeîen vazifelerinden bi
risi. 

Keza, Çanakkale'de yine çimento fabrikası 
için temele 5;5 milyon lira para sarf edilmişti, 
durduruldu ve lüzum görülmedi. Biz burada 
bağırdık: «Bu fabrika yapılsın, beyaz çimento 
istihsal etsin, etrafı kaolinle doludur ve dışa
rıda Yunanistan 33 dolardan satıyor, biz de 
bunu satabiliriz,» dedik. Lüzum görülmedi ve 
bugün orası muattal vaziyette kamp olarak 
kullanılıyor. 

Bu misallere bir tane daha ekliyorum. 
Çaycuma Kâğıt Fabrikasının yapılması için 
Senatoda ısrar ettik, «Yapılmasın» dendi. O 
zamanki Seka Umum Müdürünün ısrarı üze
rine bir sene sonra arkadaşlarımız burada bir 
takrir verdiler ve plânlama «Yapılmasın» diye 
ısrarla karşısında olduğu halde yapılmasına 
karar verildi ve Çaycuma Kağıt Fabrikası ya
pıldı, Bugün görüyoruz ki; Çaycuma'da yapı
lan kâğıt fabrikasının tevsiine karar veriliyor, 

BâŞKAN — Sayın Akyürsk, süreniz bitti 
ve geçiyor efendim, lütfen efendim. 

ŞEVKET AKYÜREK (Devamla) — Peki 
efendim. 

İşte arakadaşlarım; böyle birçok misâller 
vermek mümkün. Sayın yeni müsteşar arkada
şımızın kendisi ile daha tanışmadık; bu mevzu
lara en iyi şekilde eğileceğine inanarak ve iyi 
bir şekilde çalışılacağına müsterih olarak huzu
runuzdan ayrılıyorum. 

Teşekkür ederim, 
BAŞKAN — Sayın Berkol, buyurunuz. 
M. HALÛK BERKOL (İstanbul) — Sayın 

Başkan, değerli senatörler; 

Az gelişmişlikten kurtulmak için tek çıkar 
yol sanayileşme olduğu hususunda artık müna
kaşa etmek mümkün değil. Yalnız, yine hepi
mizin bildiği bir husus var. Sanayileşme büyük 
yatırım istiyein ve bu büyük yatırım içinde 
döviz girdisi nisbetinin büyük olduğu bir kol. 
Binaenaleyh, bunun yanında memleketimize dö
viz getirebilecek destek yatırımların da, destek 
ycllarm da yerinde ve isabetli olarak kullanıl
ması gereklidir. Bu yönü ile bendeniz kısa mâ
ruzâtımda mevzuu turizm üzerine teksif etmek 
istiyorum. 

Muhterem senatörler; yine bu turizmin ge
lişmesi babında 1969 senesinde 6/12209 sayı ile 
kararname çıkarılmış. Bu kararname, 20 yıl 
içinde Türkiye'mize 500 bin yatak kapasite
sinin temini mevzuundadır. üçüncü Beş Yıllık 
Plânı hazırlamakta bulunduğu şu devrede bakı
yoruz Devlet Plânlama Teşkilâtı, turizmi des
tekler gibi değil de, âdeta engeller gibi bir 
tutuma girmiş durumda. O bakımdan zamanın 
da darlığını düşünerek ben, Devlet Plânlama 
Teşkilâtına ve sayın Bakana bâzı sualler tevcih 
etmek suretiyle konuşmamı bitireceğim. 

Evvelemirde şu hususlar tesbit edilmiş mi
dir : 

Ülkemizin turizm gelirlerinin millî gelirimi
ze oranı nedir ve Devlet Plânlama Teşkilâtı 
dengeli bir ekonomik kalkınma için bu oranın 
ne olmasını uygun bulmaktadır? 

Turizm gelirlerimizi ve ülkemize gelen tu
rist sayısını artırmak için Devlet Plânlama 
Teşkilâtının izlenmesini düşündüğü anapolitika 
ilkeleri nelerdir? 

Turizm sektörünün de sanayileşmek için çok 
elverişli bir destek sektör olduğu bütün dünya
daki tatbikatına baktığımız zaman şüphe gö
türmez bir hakikat olarak karşımıza çıkmakta
dır. Nitekim, Birince ve ikinci Beş Yıllık plân
larda turizm gelir gider dengemizin 1963 yı
lında 7 milyon dolar açık vereceği hesaplan
mış, 1965 yılında dengenin kurulacağı, 1971 yı
lında ise lehte 50 milyon fark vereceği plân
lanmış. Ödemeler bilançosuna baktığınız za
man 1969 yılında ilk defa olarak lehimize 
3 800 000 dolar bir fark tecelli etmiş. Bu fark 
1B71 yılında 71 milyona ulaşamamış; ama 35 
milyon doları bulmuş. Bu ise geçen seneye nis-
betlo % 20 bir artış ifade etmekte. 
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Tesbit edilmiş olması icabeden bu gayeleri 
gerçekleştirmek için izlenecek politikada, han
gi vasıtaları kullanmayı kararlaştırmıştır? 

Hele, o kararnameye göre 500 000 yatak 
kapasiteye 20 yıl içinde varmamız icabedece-
ğine veya kararlaştırıldığına göre, bu kapasi
te daha ziyade hangi sektör aracılığı ile temin 
edilecektir. Eğer, özel sektör aracılığı ile ger-
çekleştirilecekse - ki, büyük bir kısmının bu 
şekilde gerçekleşmesi icabeder kanaatindeyim -
özel sektör için bu finansman kaynağı nereden 
sağlanacaktır; başka bir tâbir ile özel sektörü 
turizme yatırım yapmaya teşvik edecek ne gibi 
tedbirler düşünülmüştür? Yatırım indirimi di
ye bir husus bugünkü mevzuata göre olamaz. 
Çünkü, turizm daha ziyade gelişmiş bölgelerde 
tesis edilecek bir mevzuu olarak karşımızda bu
lunmakta. Eğer, sermaye turizmde kârı az gö
rürse, elbetteki oradan kaçacaktır. Binaenaleyh, 
acaba Devlet Plânlama Teşkilâtı muhtelif mev
zular üzerinde özel sektöre turizmi cazip göste
recek şekilde tedbirler almakta mıdır, almayı 
düşünmekte midir? 

Eğer, turizm sektöründe kârlılık oranı diğer 
sektörlere kıyasla düşük ise, bu takdirde demin 
de arz ettiğim gibi özel tasarruflar bu sektörde 
yatırımlara yönelmiyecektir. Bu takdirde ikinci 
bir durum ortaya çıkacak ve bu takdirde görev 
kamu kuruluşlarına düşecek. 

Bu duruma göre; Birinci ve İkinci Beş Yıl
lık plânlarda kamu kuruluşlarının konaklama 
tesislerine yaptıkları yatırım ve yaratılan yatak 
kapasitesi ne kadar olmuştur, bu iş için bütçe
lere bugüne kadar ne kadar ödenek konmuştur, 
1972 yılında kamu konaklama yatırımları ve ya
ratılacak yatak kapasitesi nedir? 

Burada önemli bir konu da şu olmakta: 
Turizm yatırımlarında, yatırımla döviz ka

zançları oranı nedir? Bu, konuşmamın başında 
arz ettiğim gibi sanayileşmeye destek bir kol 
olarak, turizmin ehemmiyetini veya lüzumunu 
daha iyi gösterecek birtakım nisbetlerdir ki, 
bunu Plânlama Teşkilâtımızın yapmış olması 
gerekmektedir. 

Diğer sektörlerle bu oranı kıyasladığımız za
man durum nasıl bir sonuç vermektedir? 

Şu oranın da bilinmiş olması ve yapılmış 
olması gerekmekte. Yıllılk konaklama yatırı
mı ile, yılhlk döviz geliri artışının nisbeti 
nedir, ne olmalıdır? 

Muhterem arkadaşlar; kalkınma plânların
da kaynaklar, «aktörler arasında dağıtılır
ken, hangi kıstaslar göz önünde bulundurul-
,maiktadır? Turizm sektörünün diğer sektörler 
arasındaki yeri ve ağırlığı nedir ve demin de 
arz ettiğim gibi Devlet Plânlama Teşkilâtı
na göre bu oran ne olmalıdır? 

İkinci Plânda toplam yatırımların % 2,3 ü 
turizm sektörüne aynlimış bulunuyor. Şimdi, 
turizm yatırımlarından ne anlaşılmaktadır bu
nun da tesbiıti gerekmektedir. Çünkü, bugüne 
kadar turizm yatırımı dediğimizin aksine 
birtakım kalemler de turizm yatırımının içine 
alınmakta. Hepsini saymıyacağıim; ama tu
ristik bölgelerin karayolu, su, elektrik, kana
lizasyon yapımı, her türlü altyapı yatırım
ları, gemi, uçak gibi ulaşım araçlarının satm-
almması, hava alanı inşası, orduevi yapım
ları, Vakıflar Genel Müdürlüğünce yürütülen 
han, hamam, medrese, türbe ve benzerlerinin 
onarımları, turis'tik bölgelerin kadastro çalış
maları, müze inşa ve onarımları, kale - sur 
ve onarımları, âbide inşa ve onarımları, su
bay ve âsisuibay gazinoları, subay kütüphanesi 
yapılım, tören yerleri tanzim tertip ve restoras
yonları, millî parkların detay plânları, master 
plânları, av üretme, av rezerv sahaları; bü
tün bunların hepisi taşılt alımları dâhil turizm 
yatırımı olarak gösterilmekte. Taibiaitiyle bu 
kalemler demin sorduğum birtakım nhbetlere 
de böylece tesir etmekte. 

BAŞKAN — Sayın Berkol, süreniz doldu. 
'Zaitıâliniz soru soracağım buyurduğunuz işin 
müsamaha ettim; rica ediyorum bitirin efen
dilin. 

M. HALÛK BERKOL (Devamla) — Sayın 
Başkan, şimidiye kadar 10 dakikamı doldurdu
ğumu ifade ettiniz, müsamaha gö?term'iyörsü
nüz bendenize.. 

BAŞKAN — Hayır efendim, soru soraca
ğım dediniz de o itibarla vaktiniz dolmuiş ol
masına rağmen devamına imkân verdim. Rica 
e'diyorum efendim. 

M. HALÛK BERKOL (Devamla) — Çok 
teşekkür ederim Sayın Başkan, bendeniz yan-
lı'ş anlaidılm. 

Sayın senatörler; şu suali de tevcih etme
me müsaade buyurunuz, Devlet Plânlama Teş
kilâtı, gerçek turizm yatırımı dendiği zaman 
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ne anlamaktadır? Meselâ, karayolu yatırım
ları, turizm sektörü altyapı yatırımlarına ne 
oranda dâhil edilmelidir? Bu konuda ne gibi 
ıhir isitikacniet; takilbeîtimsyi düşümneiktedirler? 
1971 Martından itibaren turizm kolunda ecnebi 
isermıayeye isin verilmiş midir? 

\Bon sual olarak şunu da arz edeyim : Bir 
înterkontinental Firması İstanbul'da Taksim'-
de evvelce kararnamesi çılkanlmiiş bir duruma 
göre inşaata girişmiş bulunanaktadır. Yanıl-
ımîiyonsam 45 milyon lira civarında bir sermaye 
öngörülmüş, bugün bunun kifayet etmiyeeeği 
anıaşılîmış, bu sermayenin tezyidi gerekmiş. 
Başlamış bir iş, bitirilmesi icaibeden bir iş, fay
dalı bir iş.. 

Şunu da ara edeyim ki, Türkiye'mize bir Hil-
ton Oteli bu sene 4,5 milyon dolar gibi bir gelir 
teinin etmiştir. Daha büyük çapta bir otel inşa
atına karar verilmiş. Şunu öğrenmek isterim : 

Bu sermaye tezyidi Devlet Plânlama Teşkilâ
tı tarafından hangi gerekçe ile şu ana kadar ka
bul edilmemiştir? Yanlış duymadım ve bana 
yanlış ifade edilmedi ise, % 49 - 51 nisbeti mev
zuu varmış. Bunun üzerinde tartışmaya hakika
ten Başkanın ve Yüksek Heyetinizin müsama
hasına da sığınsam şu anda imkân yok. Bu hu
susta beni tenvir buyururlarsa, kendilerine te
şekkür edeceğim. 

Şu sözlerimle de mâruzâtıma son vermek is
tiyorum; bu arz edeceğim hususun bir dedikodu 
mahiyetinden ileri gitmemiş olmasını temenni 
ediyorum. Dedikoduya şahsan bendeniz de ehem
miyet vermem; fakat o kadar ciddî bir yerden 
bu sözü işittim ki, bu hayretimi huzurunuzda ifa
de etmek isterim. Bunu da sual tarzında sorar
sam, zannederim daha münsifane hareket etmiş 
olacağım, ihtimal de vermiyorum... 

Acaba, Saym Devlet Plânlama Teşkilâtı Müs
teşarı, şu düşüncede midir? Günkü, bir görüşme
sinde «Turizm milletleri uşaklaştırır; turizm, 
uşak milletlere yakışır.» mealinde bir ifadede 
bulunmuşlar. Bu bendenize yanlış aksetmiş ola
bilir; öyle olmasını temenni ediyorum. Kendile
ri bu zihniyette midirler? 

Muhterem senatörler; Sayın Başkan; müsa
mahanızdan dolayı tekrar teşekkürlerimi arz 
eder saygılarımı tekrarlarım. 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım; 
Yüce Kurul bir karar aldı, kişisel konuşma

lar 10 dakikayı geçmesin diye. Hepinizin müşa
hede buyurduğu veçhile, müzakeratı takibedan 
saym üyeler, müzakere konusu olan bütçede ço
ğunlukla sözcü olan arkadaşlardır. Genel Kuru
lun takdirine sunuyorum; bu arkadaşlarımız ev
velce alman karara riayetkar olmadıkları tak
dirde bütçenin zamanında yetişmesi mümkün 
değil. Hususiyle bir kayıtlama var; mütema
diyen arkadaşlarıma «Vaktiniz doldu, vaktiniz 
geldi.» ikazını yapmaktan hicap duyduğumu da 
saygılarımla bir kez daha arz ederim. 

Başka söz istiyen sayın üye var mı efendim?. 
Yok. 

Devlet Bakanı Sayın Kitaplı buyurunuz efen
dim. 

DEVLET BAKANI DOĞAN KİTAPLI (Sam
sun Milletvekili) — Saym Başkan, değerli se
natörler ; 

Gecenin bu saatinde sizi fazla meşgul etme
meye çalışacağım. Bu bakımdan, eleştiride bulu
nan arkadaşlarımın görüşlerini muayyen başlık
lar altında birleştirip, bu konulardaki düşünce
lerimizi arza gayret edeceğim. 

Arkadaşlarım konuşmalarında genel olarak, 
tesbit edebildiğim şu hususları dile getirdiler. 
Bunlar dışında kalan özel hususları arkadaşları
mıza yazılı olarak intikal ettirmeye gayret ede
ceğim. 

Arkadaşlarımız mevzuun önemine binaen ko
nuşmalarının basında, plân fikrinin doğuşu, ge
lişmesi ve yerleşmesi meselesini dile getirdiler, 
Plânlama ile icra arasındaki münasebetleri ve 
bunun reaksiyonlarını ifade ettiler, plân tatbi
katının izlenmesi yolundaki görüşlerini bildirdi
ler, 1972 de Öngörülen yatırımlar hakkındaki fi
kirlerini serdettiler, bölgelerarası denge ve den
gesizlik münakaşasını yürüttüler. Üçüncü Beş 
Yıllık Plân çalışmalarında perspektif ve kalkın
ma hızı meseleleri hakkındaki görüşlerini ifade 
ettiler, sanayi sektörünün plândaki yerini müna
kaşa ettiler ve bunun dışında bâzı hususlara da 
değindiler. 

Şimdi ben sırasiyle kısaca bu hususlar hak
kındaki fikrimizi ifade edeceğim; sözcü arkadaş
larımın temas etmediği, fakat burada söylemek
te fayda gördüğüm hususlara da ayrıca kısaca 
değineceğim. 
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Değerli, senatörler; plânlama ve plân fikri 
artık Türkiye'mizde münakaşa mevzuu olmaktan 
çıkmıştır. O bakımdan ben, bunun üzerine var-
mıyacağım. 

Plânla icra arasında münasebetler çok konu
şulmuştur ve şurada da tesbit ettim ki, arkadaş
larımızın hiçbirisi aynı konuda anlaşma imkânı 
bulamadılar. Faydaları vardır, mahzurları var
dır. 91 sayılı Plânlama Kannuna göre çelişkileri 
vardır; yalnız arkadaşlarımız plânla icra müna
sebetlerini mukayese ederken, bir yanlışlığa 
düşmektelei'; bunu tesbit ettim; bunu ifade ede
ceğim sadece. 

933 sayılı Kanuna göre kurulan Teşvik Uy
gulama Dairesi, Plânlamanın bünyesinde bir dai
re değildir. Başbakanlığa bağlı bir dairedir, fa
kat yönetimi Başbakanlıkça Plânlamaya tevdi 
edilmiştir. 

Birinci Hükümetimiz samanında daha çok 
icrayı ilgilendiren faaliyetlerde bulunan bu dai
re, veya icra ile münasebetleri çok olan bu daire, 
o zamanki Dış Ekonomik ilişkiler Bakanlığına 
nakledilmiş idi. ikinci Erim Hükümetinde de 
bu daire Ticaret ve Sanayi Teknoloji bakanlık
larına devredilmiş durumdadır, bunun kararna
mesi de takibettiğiniz gibi yayınlanmıştır. 

Burada, arkadaşlarımın bu elemanların du
rumları hakkındaki endişelerine cevap vermek 
istiyorum. Teşvik Uygulama Dairesindeki arka
daşlarımızın mukaveleleri 933 sayılı Kanuna gö
re yapılmıştır ve 933 sayılı Kanuna göre muka
vele yapma hükmü 657 sayılı Kanunda da mah
fuz tutulmuştur. Bu bakımdan Ticaret Bakan
lığına ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına geçmiş 
olmaları dahi, mukaveleli istihdamlarına mâni 
değildir. 

Plânlamanın, plân tatbikatını izlemesi hak
kında çeşitli görüşler vardır. Ancak, Plânlama 
plân tatbikatını bir ölçüde izlemektedir. Daha 
büyük kuruluşlara veya bir müstakil kuruluşa 
gitmek, kanaatimizce bâzı mahzurları bünyesin
de getirecek bir tedbir olacaktır. 

1972 yatırımıları özel sektör kesiminde yüz
de 15 artış öngörülerek programlanmış tır ve bu 
1971 iın yüzde 8 lik hızına nazaran hemen he
men iki misli bir artış hızına sahiptir. Kamu ya
tırımlarında ise, bu, % 30,3 nisbetmde hedef 
alınmıştır. Böylece 1971 yılında resi artış gös-
terrniyen kamu yatırımlarının yol açtığı gerdda 

kalmaları telâfi etme imkânları da bulunmuş 
olacaktır. 

BöSgeler arasındaki dengesizlik yeni mevzu 
değildir, öteden beri şikâyet edilen mevzuudur 
ve ötöden beri hükümetlerin üzerinde durduğu 
bir mevzudur. Bizim Hükümetimizde progra
mında buna özel bir yer ayırmıştır. Ayrıca, 
Plânlamada bu husus için, kalkınmada öncelikli 
yöreler dairesi kurulmuştur ve il plânlaması 
çalışmaları bu yönde başlatılımıştır. Kalkınma
da öncelikle Yöreler Dairesi, muayyen kıstas
lara göre bölgelerin gelişmişliğini tesbit etmek
tedir. Nitekim, kısa arz ediyorum: illerin sos-
yo - ekonomik gelişmedeki endeksleri burada 
kullanıilinıakta ve 21 endikatör nazarı itibara 
alınmaktadır; ekonomik göstergeler var, sana
yi meselesi var, banka miktarı, var, tüketilen 
enerji va.r, istihdam gücü var, fabrika adedi 
var; bunları kıstaslar olarak nazarı itibara ala
rak, Türkiye'de 32 vilâyet tesbit edilmiş, dışın
da da bâzı kazalar bu vasıfta bulunmuştur. 

Bu bakımdan ileriki çalışmalarımızda ve 
Hükümet programımızda da hedefi tâyin edil
miş olan Üçüncü Beş Yıllık Plânın hazırlanma
sında bu kıstasları değerlendirerek, bu bölgele
re hizmet götürülmesine âzami gayret sarf edi
lecektir. 

Üçüncü Beş Yıllık Plânın, hazırlanmasında, 
Sayın Adalet Partisi grup sözcüsünün söylediği 
gibi, 15 ve 22 yıllık perspaktiflere göre hareket 
edilecektir. 1995 yılı aynı zamanda Türkiye'nin 
Ortak Pazarda geoiş dönemini tamamlıyacağı 
devredir ve perspektif buna göre tutulmuştur, 
kalkınma hızı da % 7 nin üstünde düşünül
mektedir. 

Sanayi sektörüne tabiî ki, ağırlık verilecek
tir. Oünikü, çekici sektör olarak plânda kabul 
edilmektedir, öteden beri böyle kabul edilmek
tedir, bundan sonra da böyle kabul edilecektir. 
Aynı zamanda bu, istihdam politikamız için 
önemli bir meseledir. Tabu ki, kalkınma plânım
da sosyal tedbirler de beraber getirilmektedir. 
Bir arkadaşımızın söylediği gibi, bâzı yerlerde 
elbette ki, iktisadi plânlamanın yanında sosyal 
baskıların da ağırlığı kendini hissettirecektir. 

Üçüncü Beş Yıllık Plânın ne biçimde tesbit 
eldileceği tabiî ki, siyasi tercihe ait bir şeydir. 
Devlet Plânlama Teşkilâtı çalışmalarını zaume-
diyorum ki, üç aya kadar tamamlıyacaiktır ve 
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burada esprinin Hükümet programımızda be
lirttiğimiz anagörüşler nisbetinde olacağı tabiî
dir. 

Bu umumi görüşmemden sonra, bâzı özel 
meselelere kısa kısa temas edip geçeceğim. 

Saym Karaağaolıoğiu'nun, hayvancılık ve 
turizm projeleri hakkındaki görüşlerine şöyle 
arzı ifadede buluınayım; 

BAŞKAN — Yazılı cevaplamanız da müm
kün Sayın Bakan. Takdirinize arz ediyorum. 

DEVLET BAKANI DOĞAN KİTAPLI (De
vamla) — Dikkat ederseniz çok kısa konuşma
ya. çalışıyorum Sayın Başkan. 

Hayvancılık projesi; 1970 yılında kurulan 
Hayvancılığı Geliştirme Projeleri Genel Müdür
lüğünce yürütülmektedir. Plânlama Teşkilâtı 
sadece projelerin hazırlanmasına yardımcı ol
muş ve uygulamaya girmemiştir. Güneybatı 
Turizm projesi 1960 yılında 6/12209 sayılı Ka
rarname ile bölgenin turistik fiziksel plânlama
sını hazırlamak üzere Plânlama Teşkilâtına ve
rilmiştir, bu çalışma biran önce bitir ilmi? ve 
proje tümüyle yemi bir kararname ile Turizm 
Bakanlığına devredilmiştir. 

Sayın Alpaslan'ın söylediği hususta bizim 
de tesbitimiz aynıdır; Devlet İstatistik Enstitü-
süyle plânlamadaki bâzı rakamlar arasında yan
lışlık değil, rakamları alış bakımından değişik
lik vardır. Bunun birleştirme çalışmalarına baş
lanmıştır. Gazetelerde çıkan havadis de bunu 
teyidetmektedir. Öyle ümidediyoruz ki, yok ya
kında kalkınma hızında değil, millî gelirin he
saplanmasında müşterek donelere varmak müm
kün olacaktır. 

Saym Arif Hikmet Yurtsever'e sunu söyle
mek istiyorum. 1972 yılı programında Ağrı, Van, 
Bingöl, Diyarbakır, Urfa'nm Siverek, Erzincan, 
Sivas ve Trabzon'da beheri altışar bin tonluk 
süt kapasiteli peynir ve tereyağı fabrikası ku
rulması öngörülmüştür. 

Saym Başbakanın ikazlarına da uyarak... 
BAŞKAN — Rica ederim efendim, devam 

buyurun. 
DEVLET BAKANI DOĞAN KİTAPLI 

(Devamla) — Gecenin bu geç saatini de düşü
nerek, son bir şeye temas edip bitireceğim. 

Devlet Plânlama Teşkilâtı Müsteşarı, vekâ
leten deruhde ettiği bu vazifesinden dolayı üc
ret almamaktadır. Dolayısiyle Saym Yiğit Kö-

ker'in endişe duyduğu 1327 sayılı Kanunun 173 
ncü maddesine göre çalıştırılması mümkündür. 
Çünkü orada 173 ncü maddede, vekâlet ücreti
nin altı aydan fazla ödenmiyeceği tedvin edil
miştir. Oysa ki, Devlet Plânlama Müsteşarı ve
kâlet ücreti almamaktadır. 

Gecenin bu saatinde sizi daha fazla yorma
mak için, sözlerimi burada kesiyorum. Burada 
cevaplandıramadığım hususları arkadaşlarıma 
ve bilhassa Sayın Berkol'a yazılı olarak intikal 
ettirmeye çalışacağını. 

Saygılar sunarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Devlet Plânlama Teşkilâtı büt
çesi üzerindeki konuşmalar bu suretle sona er
miştir. 

Bölümlere geçilmesi hususunu oylarınıza su
nuyorum. Kabul edenler.,. Kabul etmiyenler... 
Kabul edilmiştir efendim. 

E) Devlet Plânlama Teşldlâtı Bütçesi : 

(A/l) Cari harcamalar 

Bölüm Lira 

12.000 Personel giderleri 28 276 429 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

13.000 Yönetim giderleri 5 317 500 
'BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

14.000 Hizmet giderleri 60 003 
IBAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

15.000 Kurum giderleri 150 005 
'BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

16.000 Çeşitli giderler 525 001 
'BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler.,. Kabul edilmiştir. 

(A 2) Yatırım harcamaları 

21.000 Etüt ve proje giderleri 160 500 001 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler.,. Kabul edilmiştir. 

23.000 Makina, teçhizat ve taşıt alım
ları ve onarımları 624 000 
'BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
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Bölüm Lira 

(A/3) Sermaye teşkili ve transfer harcamaları 

32.000 Kamulaştırma ve satmalma-
lar 200 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

33.000 İktisadi transferler 200 000 000 
İBAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

34.000 Malî transferler 10 000 001 
İBAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

35.000 Sosyal transferler 70 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

36.000 Borç ödemeleri 2 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Böylece Devlet Plânlama Teşkilâtı Bütçesi 
üzerindeki müzakereler sona ermiştir. Bu büt
çenin hayırlı olmasını, teşkilât mensuplarına da 
uğurlu olmasını temenni ederim. 

Teşekkür ederim. 

2. Vakıflar Genel Müdürlüğü 1972 yılı 
Bütçe kanunu tasarısı ve Karma Bütçe Komis
yonu raporu (Millet Meclisi 1/569; Cumhuriyet 
Senatosu 1/25) (S. Sayısı : 21) (1) 

BAŞKAN — Vakıflar Genel Müdürlüğü Büt
çesi müzakerelerine geçiyoruz. 

Sayın Devlet Bakanı? Buradalar. Sayın Ko
misyon Başkanı Cihat Bilgehan? Buradalar. 

Söz alan sayın üyeleri arz ediyorum: Millî 
Güven Partisi Grupu adına Sayın Abdülkerim 
Saraçoğlu, C. H. P. Grupu adına Sayın Ali Şakir 
Ağanoğlu, A. P. Grupu adına Sayın Alâeddin 
Yılmaztürk. 

Şahısları adına söz alan; Sayın Ömer Ucuzal, 
Sayın Cemal Tarlan, Sayın isa Bingöl. 

Sayın Abdülkerim Saraçoğlu, buyurun. 
ABDÜLKERİM SARAÇOĞLU (Mardin) — 

Efendim, Grup adına Sayın Alpaslan konuşacak. 
BAŞKAN — Evet, evvelce Grupun bir yazısı 

da var efendim. 

(1) 21 S. Sayıl i Ijasmayazı tutanağın sonuna 
eklidir. 

Buyurun Saym Alpaslan. 
M. G. P. GRUPU ADINA FEHMİ ALPAS

LAN (Artvin) — Saym Başkan, değerli arka
daşlarım ; 

Bulunduğumuz saati de dikkate almak sure
tiyle Millî Güven Partisi Grupunun Vakıflar 
Genel Müdürlüğü Bütçesi üzerindeki görüşleri
ni çok kısa, hattâ birkaç cümle içerisinde ifade 
etmekle yetineceğim. Bunu sakın olmaya ki, bu 
müessesenin Türk tarihinde ve millet gözündeki 
büyük önemine ters düşen bir görüş olarak mü
talâa buyurasmız. Maksat, zamanı değerlendir
mektir. 

Vakıf müessesesi Türk tarihinde gerçekten 
Türklüğe şeref veren bir büyük müessesedir. Av
rupa ülkelerinin sosyal adalet mefhumunu kavra
madığı zamanP Türkiye'de sosyal adaletin en mü
kemmel tecellilerinden biri olarak Vakıf mües
sesesi kurulmuştur ve Vakıf müessesesi mede
niyet âleminde Türklere büyük çapta yer ayrıl
masına müessir olmuş bir müessesedir. Ne yazık 
ki, Osmanlı İmparatorluuğnun son zamanların
da bu gerçekten tarihî ve ihtişamlı müessese 
birçok şeyi kaybetmiştir. Yine, Cumhuriyetin 
ilk dönemlerinde bu müessesenin kâfi derecede 
alâka görmediğini ifade etmek doğrudur. Ma
ziyle irtibatlarımızın kesilmiş olması nedeniyle, 
Vakıf müessesesinin sanki eski zihniyeti temsil 
eden bir müessese imiş igibi telâkkisi, bir derece
ye kadar zihinlerimizi kurcalamış ve bu mües
seseleri de örselemiştir. Fakat, şayanı şükrandır 
ki, Vakıf müesseselerinin anlamı özellikle son 
zamanlarda yani, 1930 lardan bu yana anla
şılmaya başlanmış ve tarihî şaheser âbidelerin 
korunmasına, değerlendirilmesine gidilmiştir. 

Bugün Vakıflar idaresi bütçesi, mütevazi-
dir ve Devletten aldığı para 19,5 milyon liradan 
ibarettir. 72 milyon lira da kendi imkânları ile 
elde ediyor, değerlendiriyor, yapıyor. Bununla 
hakikaten bir taraftan eski eserleri, o büyük 
ihtişamlı âbideleri koruyor, bir taraftan da ha
yırlı işler yapıyor. 

Bugüne kadar Igeçen siyaset hayatımızda 
yaptığımız tetkikler gösteriyor ki, Vakıflar Ge
nel Müdürlüğü üzerine gölge düşürülmeden ça
lışan bir müessesedir. O itibarla, keşke bu mil
letin bütçe imkânları olsa da bu müesseseyi daha 
çok destekliyebilsek ve bu müesseseye ecdadımı
zın bize emanet ettiği hatıraları ödiyecek şekilde 
vazifemizi ifa edebilsek. 
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iyi çalışıyor, iyi değerlendiriliyor, mevcut 
imkânsızlıklara rağmen istikbale ümit verecek 
şekilde faaliyet içerisinde bulunuyor, şayanı 
tebriktir, şayanı takdirdir. Sözlerimi telhis et
mek için böylece arz ediyorum. 

Bir noktada da temennimiz vardır. Vakfın te
mel ilkesi sosyal adalet olduğuna göre, Vakıflar 
müessesesinin yapmış olduğu, yapmakta olduğu 
büyük hizmetler; öğrenci yurtları, imaretler, 
Gureba Hastanesindeki ibizmetleri ve saire gibi, 
sosyal hizmetlerini lütfedip, az gelişmiş, fukara 
bölgelere kaydırma konusunda daha çok hassa
siyet göstermesini Sayın Bakanımızdan ve kıy
metli umum IMüdür arkadaşımızdan istirham 
etmekle yetineceğim. 

Bu arada Vakıflar G-enel Müdürlüğünün 
bünyesinde faaliyet gösteren Vakıflar Banka
sının da Türkiye'de çok hayırlı, çok ümitli hiz
metler veren bir banka olmasına rağmen, geç
miş birkaç sene içerisinde bâzı şanssızlıklara 
uğramış olduğunu hatırlıyoruz; ama o devrenin 
kapanmış olduğunu ve kendi aslî bünyesinde 
ismine, cismine yaraşır bir faaliyet içerisinde 
hizmetine devam ettiği inancını taşıyoruz. 

O itibarla, bütçenin bu hayır müessesesine 
hayırlı ve uğurlu olmasını diyilerek, Grupumu-
zun hepinize yürekten saygılarını sunuyorum. 
(Alkışlar.) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın Ağanoğlu, C. H. P. Grupu adına. 
C. H. P. GRUPU ADINA ALİ SAKİR 

AĞANOĞLU (Trabzon) — Sayın Başkan, sayın 
senatörler; 

Çok ölçülü imkânlarına rağmen, çeşitli yer
lerde çok başarılı hizmetler görmekte olan Va
kıflar Genel Müdürlüğünün çalışmalarını tak
dirle ve şükranla karşıladığımızı belirtmek iste
rim. 

1972 yılı malî yılında bu genel müdürlüğe 
101 milyon liralık imkân verilmiştir. Geçen yıla 
nazaran bütçesinde % 27 nisbetinde bir artış 
vardır; fakat bu artısın büyük kısmını bu genel 
müdürlük kendi imkânları ile sağlamaktadır. 
Hazineden yapılan yardımlar yeterli değildir. 
Hazine yardımları, bilhassa eski eserlerin, tari
hî binaların onarımı ve restorasyonunda kullanıl
maktadır. Türkiye'mizde tamire, bakıma, resto
rasyona muhtaç pek çok tarihî eser vardır. Bu 
eserler, vatanımızın tapu senetleridir. Bunların 
devamlı bakımı, sanat değerlerine zarar veril

meden muhafazası gerekmektedir. Restorasyon 
çalışmaları bütün gayretlere rağmen, yıllık öde
neklerin yetersizliğinden yavaş gitmektedir. 

Diğer taraftan Osmanlı Devletinin son yıl
larında Vakıfların bir kısım emlâki satılmış, 
özel şahısların eline geçmiştir. Bugün Süleyma-
niye Külliyesinin, Nuru Osmaniye Külliyesi
nin, Rüstem Paşa Külliyesinin bir kısım bina
larının özel şahıslar elinde olduğunu ve çok 
kötü şartlar altında kullanıldığını düşünmek 
insana acı vermektedir. Bu kabîl eserlerin mut
laka Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından geri 
alınması, restore edilmesi ve şanına yakışır bir 
tarzda muhafaza edilmesi gerekmektedir. Bunun 
bütün gönümüzle temenni etmekteyiz. 

Vakıflar Genel Müdürlüğünün çok güzel ça
lışmaları arasında kurmuş olduğu müzenin ge
liştirilmekte olduğunu da memnuniyetle kay
detmekteyim. 

Vakıflar Genel Müdürlüğünün büyük bir il
mî değer taşıyan neşriyatını da takdirde kaydet
mek gerekir. Çok ciddî araştırmalara dayanan 
etütlerin neşredildiği Vakıflar Mecmuası dünya 
ölçüsünde bir ilmî neşriyat mahiyetindedir. Ça
lışanları ve bu eseri meydana getirenleri tak
dirle yâdetmekteyiz. 

Çok çeşitli sosyal hizmetler raporda yer al
mıştır. Bendeniz birkaç hususu temennilerimize 
ilâve etmek istiyorum. 

ihtiyarlar için bakım ve huzur evine yurdun 
çeşitli yerlerinde ihtiyaç vardır. Aslında bele
diyelere düşen bu görevi vakıflar üzerine alır
sa, daha başarılı ve daha isabetli olacağı kanı
sındayım. Bu hususa el uzatılmasını temenni 
ediyorum. Birçok yaşlı, emekli, kimsesiz barına
cak yer bulamamaktadır ve hattâ emekli maa
şını bir yere vererek kendisini himaye edecek 
bir çatı altına girmek istiyen düşkünlerimiz 
mevcuttur. 

Yine kimsesiz çocuklar konusunda da, vakıf
larımızın çok faydalı hizmetler göreceğine 
kaaniim. Terk edilmiş çocukların barındırılma
ğında belediyeler yeteri kadar imkân bulamı
yor. Bu hususa da vakıflarımızın el atmasını te
menni etmekteyim. 

Bir diğer konuyu geçmiş yıllarda da dile 
getirmeye çalışmıştık. Tarihimizi değerlendiren 
ilmî ve sanat sabasında büyük hizmetler vermiş 
büyüklerimiz vardır. Türk büyüklerinin me-

— 226 — 



O, Senatosu B : 26 2 . 2 . 1972 O : 3 

zarları, türbeleri yer yer kaybolmuştur. Bunları 
aslında Millî Eğitim Bakanlığı üzerine almak
tadır. Bir ara kurulmuş olan Kültür Bakanlığı
nın bu görevi iyi yapacağını ümit etmiştik; fa
kat kuruluşu gibi, tasfiyesi de sürpriz yaratan 
bu bakanlık ortadan çekilmiş gitmiştir. Millî 
Eğitim Bakanlığının bu sahadaiki çalışmaları 
yeterli değildir. 

Yürekler acısı bir misal arz edeceğim. Fatih 
Sultan Mehmet'in hocalarından İbni Kemâl'in 
mezarı, Boğaz Köprüsünün çevre yolları açılır
ken, bir acı hâdiseye kurban giderek nerede ise 
kökü kazınacak hale gelmiştir. Çevre yolu açı
lırken ekskavatör mezarlık içerisinde çalışırken 
bu türbenin taşlarını da sökmeye başlamış, iyi 
bir tesadüf çelik aksamı kırılmıştır. Bu durak
lama esnasında nasıl olmuşsa, Yüksek Anıtlar 
Kurumu haber alarak, bu hafriyata, bu yıkıma 
engel olmuştur. Bu, acı bir hâdisedir. 

Tarihimizde yeri olan büyüklerin mezarla
rının, türbelerinin mutlaka bir envanterini çı
karmak ve bunları ciddî bakım altına almaya 
mecburuz. Geçen yıllar ifade etmiştik ve mem
nuniyetle müşahede ediyoruz ki, Vakıflar Ge
nel Müdürlüğü kendi sahası dışında olmasına 
rağmen, bir kısım türbelere levha koymakta ve 
bunların yeni nesiller tarafından tanınıp, gö
rülmesini sağlamaktadır. Yine temennimizi tek
rar ediyoruz; bu mezarları, eski türbeleri de 
Vakıflar Genel Müdürlüğü üzerine alsın ve 
ibunlarm memleket ölçüsünde bakımını, resto
rasyonunu sağlasın. Bu suretle çok faydalı, 
çok değerli hizmetlerine yeni hizmetler katimış 
olacaktır. 

Dalıma başarılı çalışmailiannı gördüğümüz 
Vakıflar Genel Müdürlüğünle 1972 yılında da 
'daha geniş başarı temenni ediyorum. Bütçesi 
hayırlı ve uğurlu olsum. 

Salgılarımı sunanım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim, efenjdim. 
Sayın Alâeddin Yılmaztürk, A. P. Grupu 

adına buyurunuz. 
A. P. GRUPU ADINA ALÂEDDİN YIL-

MAZTÜRK (Bolu) — Sayın Başkan, muhterem 
senatörler; 

Gecenin geç saatinde Vakıflar Genel Mü
dürlüğü Bütçesi hakkında A. P. Grupumun te
mennilerini çök kısa olarak arz etmek istiyo
rum. 

Vakıf, fertlerin ivazsız ve garazsız olarak 
hiçbir menfaat mukabili olanaksızım menkul ve
ya gayrtimenlkulerini teldi rey ve rızalsı ile in
sanlığın hizmetine ebedî olarak tahsis etmeleri
dir. 

Binaenaleyh, bu esasa göre vakfın muhafa
zası, idamesi ve ebedileşmesi için bir vakıf hu
kuku meydana gelmektedir. Vakıflar Genel 
Müdürlüğünün vazifeleri meyamımda son sene
lerdeki gayretli çahşmialariyle bu tarihî eserleri, 
kervansarayları, mabetleri, çeşmeleri, hanları 
ve tarihî âbilde mahiyetinde olan bu ecdat ya
digârı güzel eserlerin restorasyonu, muihafaizası 
ve idamesi hususumda yapıüJan çalışmaları zikre
debiliriz. 

Ayrıca, Vakıflar Kanununun 10 ncu veya 12 
nci maddesine istinadettirilerek, bilhassa is
tanbul'da vakfın çok bulunduğu yerlerdeki 
gayrimenkullerin uzak yakın geçmişte şu veya 
bu şekilde sembolik fiyatlarla elden çıkarılima-
sı, seneler boyu acı içinde müşahade ettiğimiz 
bir husustu. 

Bu bakıimdan Sayın Bakanımızdan, vakıf 
malların vakfiyenamıe icabı olarak vakfeden 
şahisların arzuları istikamietimde ebedileştiril-
mesi ve bunların kanunî teminat altına alına
rak ancalk zaruri istihlâkların dışında elden 
çıfeanlnıamaları hususumda gayret göstermele
rini rica ederiz. Zira zamanla kıymetleri 
çok artan ve bilhassa İstanbul'daki dağı
nık ve küçük gayrimenkullerin elden çı
karılmaması içim gerekirse kanun tasarı
ları veya teklifleri getirilerek bunların teminat 
altınla alınmasını Gruıpum aıdıma temenni ediyo
rum. 

Vakıflar Genel Müdürlüğünün çok faydalı 
çalışmaları arasımda mevcut vaJkıf gayrimenkul-
lerin envanter çalışmaları da yapılmış ve halen 
19 997 parça gayrimenkul tesbüt elilmlişken, en
vanter çalışmaları neticesinde 36 840 parça gay
rimenkulun bulunidıuğu anlaşılmış ve bunların 
bir kisımının hemüz tesibit edilemiyerek aranmak 
durumu gibi bir çalışmıaya girilmiştir. 

Ben bu çalışmayı çok faydalı bir faaliyet 
olarak kabul ediyorum, inşallah vakfın hiz
metine yeni bir hamle ile sahip çıkılır ve böyle
ce zayi edilen vakfın da meydana çıkarılarak 
hizmete hazır edilmesi imkânı temin edilmiş 
olur. 
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Vakıflar Genel Müdürlüğünün sosyal hiz-
mıetleri basında fakir öğrendiler için ortk, ve 
yüksıek öğtfençi yurtlarınım sayusımım 45 den 48 
e çıkarılmiıaisını faydalı bir faaliyet olarak kay
detmek isiteriim. Bütün bu yurtlardalkl taleltoe 
sayışımın 4 700 den 5 650 ye çıkarılmış olması
nı bir senelik müddet iöeriisinldeM faydalı bir 
çalışmanın ifadesi olarak kalbul ediyorum. 

Valde Sultan Vakıf Gureba Hastanesinin 
inşasına hız verilmesi, bu büyük ve kıymetli 
eiserim kısa zamanda taimıamHamlmaJsı için yapı
lan çalışmaları faydalı bir faaliyet olarak kay-
deitimıek isterim. 

Halen imaretlerinin dördü istanbul'da olup, 
bunların sayılarının 35 den 36 ya çıkarılmasını, 
14 150 vatandaşın istifadesine sunulmuş olma
sını takdirle karşılarız. 

Ayrıca, fakir öğremcilere yemek verilmesi 
hususundaki taitosisatım M milyondan 2,5 mil
yona çıkarılması da faydalı hizmetler meyanın-
dadır. 

öğrencilere verilen burslarım geçen seneye 
nisbetle 62 dem 100 e çıkarılmasını, bu seme 
100 öğrenciye burs verilmiş olmasını faydalı 
faaliyet olarak kaydetmek isterim. 

Yalnız, âbide, mabet ve eski eserlerin res
torasyonu meselesinde Vakıflar Genel Müdür
lüğünün çalışma hızı yavaştır. Bu hızla giderse 
bu çalışmalar belki 20 sene sürecektir. Bu müd
det içerisinde Vakıflar bu kıymetli eserlerinin 
büsbütün zayi olması gibi tehlike ile karşı kar
şıyadır. Hazinenin yardımını biraz daha artıra
rak bu çalışmaların hızlandırılmasında fayda 
mülâhaza ediyoruz. 

Yine. Dördüncü Murat'ın Validesi Nur Ba-
nu Sultan'm Vakıf Taşdelen Menba Suyunu 
kiradan kurtarmak suretiyle 3,5 milyon liralık 
bir yatırım ile bizzat Vakıflar Genel Müdürlü
ğü tarafından işletilmesi faydalı bir çalışma ol
muş. aynı zamanda İstanbullulara kaliteli su 
içme imkânı da temin edilmiştir. 

Bu arada Taksim Otelinin inşaatının devam 
etmesi ve Vakıfların burada hissedar olarak bir 
eser kazandırmasmdaki çalışmalarını da fayda
lı hizmet olarak yadetmek istiyorum. 

Yalnız bu arada bir hususu işaret etmeden 
geçemiyeceğim. Hazine arazisindeki, hali ara
zideki gecekondu faaliyetinin vakıf emvalinde 
de süratle geliştiği, istanbul ve onun gibi bü

yük şehir çevrelerinde görülmektedir. Gönül 
ister ki, Vâkıflar Genel Müdürlüğü Hazine ve 
diğer şahıs mallarında gösterilen hassasiyet de
recesindeki bir hassasiyetle bu işin de üzerinde 
dursun ve rasgele tapu tevzii yerine, bu va
kıf mallarının vakıf gayesi istikametinde de
ğerlendirilmesi çalışmalarına girsin. Bunu 
grupum adma temenni ediyorum. 

Geçen seneye nispetle Vakıflar Genel Mü
dürlüğü Bütçesinin gelirlerinin kiralar ve hâsı
lat olarak artmış olması, onun yanında harca
maların, cari harcamaların yükselmiş olması, 
yatırımların geçen seneye nispetle az farkla ar
tırılması bu faydalı çalışmaların daha faal ha
le gelmesini mümkün kılacak tarzda Hazine 
yardımlarının diğer katmalar yanında daha az 
olması veya aynı rakam üzerinde muhafaza 
edilmiş elması dikkatimizden kaçmamıştır. 
Sayın Erim Hükümetinden ve onun kıymetli 
bakanından istirhamımız, bütçenin tümü üze
rinden % 10 gibi bir tasarrufa gidilirken, Va
kıflar Genel Müdü/.'îüğü Bütçesine % 10 nis-
betinde bir ilâvenin yapılmasıdır. Bu sayede 
bu kıymetli eserlerin muhafazası yolunda fay
dalı çalışmaların yapılabilmesi mümkün olur. 
Vakıflar Genel Müdürlüğü Bütçesinin memle
ketimize, milletimize uğurlu ve hayırlı olmasını 
Cenabı Hak'dan niyaz eder, vakıf hukukunun 
vakfiyename istikametinde, vakıf yapan fert
lerin arzularına uygun olarak değerlendirilme
sini temenni ederek, hepinizi saygı ile selâmla
rım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Ömer Ucuzal, buyuru
nuz. 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Sayın Baş
kan, değerli arkadaşlarım; 

Sabahın bu ilk saatinde meydana gelen du
rum karşısında sadece konuşmamı şöylece özet
leyip huzurunuzdan ayrılacağım. 

Vakıflar Genel Müdürlüğünün ve gerekse 
Vakıflar Bankası Genel Müdürlüğünün kendi
lerine verilen görevi, emanetin kutsiyetine ina
narak büyük bir gayret içerisinde götürdükle
rine şahidiz. Bu bakımdan her iki Genel Müdü
re de ve teşkilâtlarında çalışan arkadaşlarımı
za da candan teşekkürlerimi arz eder, saygılar 
sunarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim, efendim. 
Sayın Cemal Tarlan?.. Yok. 
Sayın isa Hisan Bingöl, buyurunuz. 
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İ. HİSAN BİNGÖL (Muş) — Sayın Başkan, 
muhterem arkadaşlar; 

Bir istirhamımı teyidedebilmek için huzu
runuzu işgal ettim. Mevzuu pek fazla uzatmak 
arzusunda değilim. 

Vakıflar Genel Müdürlüğünün vakfın hu
susiyetini de nazarı itibara alarak gayesine uy
gun çalışmalarını minnetle karşılıyorum. 

Vakıflar idaresi, Türkiye'de orta öğretim ve 
yüksek öğretim sahasındaki gençlerinin eğiti
mini sağlayabilmek için yurdun muhtelif yerle
rinde vakıf müesseseleri ve yurtlar tesisi sure
tiyle memleket gençliğine fikrî sahada da fev
kalâde büyük hizmetler etmektedir ve vakfın 
en ciddî gayelerinden birisin de tahakkuk et
tirmektedir. 

Bendenizin istirhamım, vakfın bu yönde 
tahsis edilmiş gayelerinden birisinin, geri kal
mış bir -bölge olan il seçim çevremde de tahak
kuk etmesi temennisi ve dileğinden ibarettir. 

Vakıflar Genel Müdürlüğünün hizmetlerini 
şükranla karşılıyorum. 7 - 8 seneden beri bu ko
nuda kendilerinin de arzu etmiş olmalarına rağ
men imkânsızlıklarla karşı karşıya bulunma
mızdan ötürü bâzı hizmetlerin yapılabilmesi 
mümkün olmamıştır. Bahis konusu yurdun tesis 
edilebilmesi için bâzı imkânsızlıklarımız mev
cut. Ancak, bütün bunlara rağmen muhitin bir 
hususiyetini de nazarı itibara almak suretiyle 
biraz daha fedakârlık etmeleri ve buraya ışık 
tutmaları istirhamında bulunacağım. 

İsteğimin hususiyeti şu: Köylerde, kentler
de, kasabalarda okuyan kimseler bilâhara belir
li il merkezlerine gelmekteler; ama bunlar bu
ralarda barınma imkânı bulamamaktadırlar. 
Millî Eğitim Bakanlığının, kurduğu bir müesse
sede yatılı olarak talebeleri barındırma imkân
ları mevcuttur. Fakat, her talebeyi buraya inti
kal ettirmek mümkün olmuyor. Bekâr talebele
rin kasabalarda barındırılması imkânı mevcut 
değildir. Mahallin örf ve âdeti ve devam eden 
ananesi bakımından bir imkânsızlık da mev
cuttur. Onun için kötü şartlar içinde otel kö
şelerinde, han odalarında bilgi almak, kültürü
nü artırmak için çalışan gençlere, Vakıflar Ge
nel Müdürlüğünün ve dolayısiyle çok değerli 
Vekilimizin ilgi ve alâkalarım istirham etmek 
üzere huzurunuza geldim. Büyük ilgi göstere
cekleri ümit ve inancındayım. Bu vesileyle de 

gayemiz tahakkuk ederse, Vakıfların da haki
katen çok hayırlı bir is görecekleri inancın
dayım. 

Bu teşebbüsleriyle beraber 1972 için karar
laştırdıkları gayretlerinin ve teşebbüslerinin 
milletimiz için, memleketimiz için ve kendileri 
için hayırlı olması temennisiyle saygılar sunar, 
teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 
Sayın Kürümoğlu ikinci kez söz mü istedi

niz? 
ORHAN KÜRÜMOĞLU (Bitlis) — Hayır 

Başkanım, sağolun. 
BAŞKAN — Başka söz istiyen sayın üye. 

Yok? Sayın Devlet Bakanı ilyas Karaöz, buyu
runuz efendim. 

DEVLET BAKANI İLYAS KARAÖZ (Muğ
la) — Sayın Bakan, Cumhuriyet Senatosunun 
değerli üyeleri; 

Vakıflar Genel Müdürlüğü bütçesiyle ilgili 
olmak üzere beyanda bulunan arkadaşlarıma 
cevap vermeden önce, bu genel müdürlüğün 
faaliyetleri hakkında kısaca malûmat arz etmek 
istiyorum. 

Vakıflar Genel Müdürlüğünün 1972 yılı büt
çesinin gelir ve gider toplamları 101 161 069 li
ra olup, 1971 yılı bütçesine nazaran 12 960 867 
lira kadar bir fazlalık arz etmektedir. 1965 yı
lında 50 milyon lira olan Vakıflar Genel Müdür
lüğü bütçesi, altı yıl içerisinde % 100 e yakm 
bir gelişme kaydetmiştir. Gelir kısmının 
72 700 070 lirası, Genel Müdürlüğün özel kay
naklarından, 19 461 000 lirası da Hazine yar
dımı suretiyle temin edilmektedir. Hazine yardı
mı âbide ve 7044 sayılı Kanunla devir alman 
eski eserlerin onarım, etüt ve proje, teknik per
sonel ve kamulaştırılması için konulan ödenek
lerin karşılığıdır. 

Değerli senatörler; malûm olduğu üzere va
kıf, ferdin şahsi mülkünü kendi arzu ve irade
siyle şahıs mülkiyetinden çıkarıp, hayır maksa-
diyle ve ebedî olarak insanların menfaatine tah
sis etmesidir. İslâm hukuku vakfı, bir aynı Al
lah'ın mülkü olmak ve menfaati halka ait bulun
mak üzere hapis ve tevkif etmektir, şeklinde ta
rif etmiştir. Bu felsefe ile vücut bulan ve bu 
gaye ile tahakkuk eden vakıf, bilhassa Osmanlı 
Devleti zamanında büyük inkişafa mazhar ol
muş, dinî, sosyal ve kültürel hizmetleriyle idare 

— 229 — 



C. Senatosu B : 26 

tarihimizde bir kısım âmme hizmetlerini gören 
ve en büyük sanat eserlerini yaratan müessese 
haline gelmiştir. 

Değerli senatörler, Vakıflar Genel Müdürlü
ğü çalışmaları, son Beş Yıllık Plân devresinde 
büyük gelişme kaydetmiştir, Yalnız, yatırım
larda Birinci Plân devresinin 129 068 014 lira 
yatırımına mukabil, İkinci Plân döneminde 
253 785 000 lira tutarında yatırım yapılmıştır. 

Değerli arkadaşlarım; değerli arkadaşım 
Fehmi Alpaslan «Vakfın temel ilkesi sosyal ada
let olduğuna göre, sosyal hizmetleri az gelişmiş 
bölgelere kaydırmalıdır.» buyurdular. Evet, sos
yal hizmetleri az gelişmiş bölgelere kaydırmak 
için yeni çalışmalara girişmiş bulunuyoruz. Bil
hassa öğrenci yurtları konusunda bu mevzuyu 
dikkatle takibetmekteyiz. Bir misal olarak bu 
sene Hakkâri'de bir yurt açılması iein teşebbüse 
geçilmiş bulunmaktadır. 

Sayın Ağanoğlu arkadaşım, «Osmanlı Dev
letinin son yıllarında birtakım eski eser satılmış
tır, bunlar geriye alınmalıdır.» buyurdular. Hâ
dise doğrudur, Süleymaniye Külliyesinin, hama
mının alınması incelenmektedir. Nuru Osmaniye 
Camimin altındaki dükkânlar için çalışmaları
mız devam, etmektedir. 

Değerli arkadaşlarım; Vakıf Gureba Hasta
nesinin birinci kısım inşaatı bitmiştir. İkinci kı
sım. inşaatı için 1972 yılı bütçesine 10 milyon li
ra para konulmuş bulunmaktadır, ikinci kısım 
inşaatı 1972 yılı içerisinde ihale edilecektir. Eski 
bina Sayın Ağanoğlu arkadaşımızın temenni
si istikametinde düşkünler yurdu olarak, huzur 
evi olarak yeniden restore edilmek, tamir edil
mek suretiyle halkımızın hizmetine arz edilecek
tir. 

Türbelerin harabolduğu, tahribedildiği yo
lundaki beyanlar doğrudur. 1971 senesinde pro
grama alman bir kısım türbe tamir edilmek su
retiyle ihya edilmiştir. 

Sayın Yılmaztürk arkadaşım, arsaların satıl
maması, daha doğrusu vakıf mallarının satılma
ması talebinde bulundular. 

Değerli arkadaşlarım; Vakıflar idaresi bir 
kısım mallarını satmıştır, bunlar rantabilitesi 
düşük olan ve işletme kabiliyetini kaybetmiş 
olan mallardır; değerli mallarını satmaya teşeb
büs etmemektedir, sureti katiyede hu yola da 
gitnüyecektir, 
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Tarihî eserlerin restorasyonu iyin her sene 
bütçeye konulan 15 ilâ 20 milyonluk ödenek 
bütçenin makro dengesine göre tesbit edilmek
tedir. Millî gelirimiz arttıkça, bütçe imkânları
mız müsait bulundukça bu âbidelerin tamiri yö
nündeki çalışmalarımıza da hız vereceğiz, bütçe
den aldığımız tahsisatlar nisbetinde bu faaliyet
lerimize yeni bir istikamet vermeye çalışıyoruz. 

Değerli arkadaşlarım; eski eserlerin tamiri 
ve ıslahı için bugün 600 milyon liraya ihtiyaç 
bulunmaktadır. Bugüne kadar bu mevzuda sarf 
edilen para miktarı 250 milyon liraya baliğ ol
muş bulunmaktadır. Gecekondu önleme bölgele
ri için Vakıflar İdaresinin elinde bulunan ar
salar yeni bir uygulamaya tabi tutulmuş bulun
maktadır. Bunun misalini Zeytinbumu bölgesin
de gösterebiliriz; diğer taraftan da Beykoz'da 
ve Ok Meydanı'nda da aynı disiplinli çalışmalar 
yapılmaktadır. 

Muş Senatörü arkadaşım Sayın Bingöl, Do
ğu.'nun bir vilâyeti olan Muş'ta bir talebe yur
dunun inşa edilmesi talebinde bulundular. Hak
lıdırlar. 

Değerli arkadaşlarım; Millî Eğitim Bakanlı
ğının bu vilâyette kurulmuş bir yurdu bulun
maktadır, fakat Millî Eğitim Bakanlığımız bu 
yurdu gerektiği şekilde çalıştıramamaktadır. Ev
velâ Millî Eğitim Bakanlığiyle temas yapmak su
retiyle bu yurdun işletilmesinin Vakıflar İdare
sine devredilmesi talebinde bulunacağız. Bu ta
hakkuk etmediği takdirde, Muş Vilâyetine 1973 
yılında bir talebe yurdu yapılması için gerekli 
tetkiklerimize başlıyacağız, ümidederîm ki, 1973 
yılı programında Muş Vilâyetine bir talebe yur
du yapmaya muvaffak olacağız. 

Değerli arkadaşlarım; sözlerime burada son 
verirken, Vakıflar bütçesi münasebetiyle dilek 
ve temennilerde bulunan arkadaşlarıma teşek
kür ederim; kendileri bize ışık tutmuşlardır, di
lek ve temennileri yerine getirilecektir. 

Hepinizi saygılarla selâmlarını efendim. (Al
kışlar.) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 
Vakıflar Genel Müdürlüğü bütçesinin tümü 

üzerindeki müzakereler sona ermiştir. Katma 
bütçe olması nedeniyle maddelere geçilmesi hu
susunu oylarınıza arz edeceğim. Kabul edenler.,. 
Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Birinci maddeyi okutuyorum, 
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Vakıflar Genel Müdürlüğü 1972 yılı 
Bütçe Kanunu Tasarısı 

Madde 1. — Vakıflar G-enel Müdürlüğünün 
cari harcamaları için (A/ l ) işaretli cetvelde gös
terildiği üzere (54 390 604) lira, 3'atırım harca
maları için (Â/2) işaretli cetvelde gösterildiği 
üzere (32 925 000) lira, sermaye teşkili ve trans
fer harcamaları için de (A/3) işaretli cetvelde 
gösterildiği üzere (13 845 465) lira ki, toplam 
olarak (101 161 069) lira ödenek verilmiştir. 

BAŞKAN — Cetvelleri okutuyorum. 

(A/1) Cari harcamalar 

Bölüm 

12.000 

13.000 

14.000 

15.000 

16.000 

Lira 

21.000 

22.000 

23.000 

(A/3) 

32.000 

Personel giderleri 33 287 895 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Yönetim giderleri 1 347 502 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Hizmet giderleri 15 148 204 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Kurum giderleri 3 292 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler.,. Kabul edilmiştir. 
Çeşitli giderler 1 315 003 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

(A/2) Yatırım harcamaları 

Etüt ve proje giderleri 200 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Yapı, tesis ve büyük onarım 
giderleri 32 275 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Makina, teçhizat ve taşıt alım
ları ve onarımları 450 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Sermaye teşkili ve transfer harcamaları 

Kabulaştırma ve satmalma-
lar 1 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler,.. Kabul edilmiştir. 

Bölüm Lira 

34.000 1 005 001 

35.000 

36.000 

Malî transferler 
BAŞKAN — Kabul edenter... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Sosyal transferler 12 591 590 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Borç ödemeleri 248 873 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

1 nci maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

2 nci maddeyi okutuyorum. 

Madde 2. — Vakıflar Genel Müdürlüğünün 
gelirleri bağlı (B) işaretli cetvelde gösterildiği 
üzere (101 161 069) lira olarak tahmin edilmiş
tir. 

BAŞKAN — (B) Cetvelini okutuyorum. 

B CETVELİ 

62.000 Vakıf malları gelirleri 65 857 085 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

72.000 Özel gelirler 35 303 984 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

2 nci maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 3. — Vakıflar Genel Müdürlüğünce 
1972 bütçe yılında elde edilecek gelir çeşitlerin
den her birinin dayandığı hükümler, bağlı (C) 
işaretli cetvelde gösterilmiştir. Bu cetvelde ya
zılı gelirin tarih ve tahsiline 1972 bütçe yılında 
da devam olunur. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen sa
yın üye?.. Yok, Maddeyi oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

4 ncü maddeyi okutuyorum. 
Madde 4. — Genel Bütçe Kanununun 15 nci 

maddesi hükmü, Vakıflar Genel Müdürlüğüne 
bağlı döner sermayeli kuruluşlar hakkında da 
uygulanır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen sa
yın üye?.. Yok, Maddeyi oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edil
miştir. 
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5 nci maddeyi okutuyorum. 
Madde 5. — Yapılacak inşaatla ilgili olarak 

kamulaştırılacak veya satınalınacak arsa için 
(Kamulaştırma ve satınalmalar) bölümüne ko
nulan ödenek yetmediği takdirde, Bütçe Kanu
nuna bağlı (A/2) işaretli cetvelin (Yapı, tesis 
ve büyük onarım giderleri) bölümüne dâhil ter
tiplerden (A/3) işaretli cetvelin (Kamulaştır
ma ve satınalmalar) bölümüne aktarma yapma
ya Maliye Bakanı yetkilidir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen sa
yın üye?.. Yok. Maddeyi oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Madde 6. — (B) işaretli cetvelin 72.100 ncü 
madde dışındaki diğer tertipler de yıl içinde 
husule gelecek gelir fazlalarını lüzumunda (A/l) 
işaretli cetvelin 14.121, 14.122, 14.520 ve 14.562 
nci maddelerine ödenek kaydetmeye Maliye Ba
kanı yetkilidir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen sa
yın üye?.. Yok. Maddeyi oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Madde 7. — Gider bölümlerinden yapılacak 
harcamalara ait formül, bağlı (R) işaretli cet
velde gösterilmiştir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen sa
yın üye?.. Yok. Maddeyi oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Madde 8. — 1972 bütçe yılı içinde kapatıl
mak üzere, Başbakanlığın onayı ile (500 000) 
liraya 'kadar kısa süreli avans almaya ve hesap
lar açtırmaya Genel Müdürlük salahiyetlidir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen sa
yın üye?.. Yok. Maddeyi oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Madde 9. — 657 sayılı Devlet Memurları 
Kanunu ile bu kanuna ek ve değişiklik hüküm
leri getiren kanunların uygulanmasından do-
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ğan istihkaklar için bütçeye konulan ödenekler 
yetmediği takdirde, (B) işaretli cetvelin yıl 
içinde gerçekleşecek gelir fazlalarını karşılık 
göstermek suretiyle (A/l) ve (A/3) işaretli 
cetvellerin ilgili tertiplerindeki ödenek miktar
larını artırmaya Maliye Bakanı yetkilidir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen sa
yın üye?.. Yok, Maddeyi oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Madde 10. — (B) işaretli cetvelin 72.400 
ncü maddesinde husule gelecek gelir fazlasın
dan 1262 sayılı Kanunun ek 2 nci maddesi gere
ğince açılan özel fona yatırılmak üzere (A/3) 
işaretli cetvelin 34.670 nci maddesine ödenek 
kaydetmeye Maliye Bakanı yetkilidir, 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen sa
yın üye?.. Yok, Maddeyi oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Madde 11. — Bu kanun 1 Mart 1972 tari
hinde yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen sa
yın üye?.. Yok, Maddeyi oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Madde 12. — Bu kanunu Başbakan ve Ma
liye Bakanı yürütür. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen sa
yın üye?.. Yok. Maddeyi oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Tasarının tümü üzerinde lehte, aleyhte söz 
istiyen sayın üye?.. Yok. Tasan açık oylarınıza 
sunulacaktır. 

Vakıflar Genel Müdürlüğü bütçesi hayırlı 
olsun. 

Sayın arkadaşlarım; 2 Şubat 1972 gün prog
ramı bu suretle gerçekleşmiştir. 26 nci Birleşi
mi, bugün saat 9,30 da toplanılmak üzere kapa
tıyorum. Teşekkür ederim efendim. 

Kapanma saati : 00,35 
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VAKIFLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 1972 YILI BÜTÇE KANUNU GEREKÇES 

— GENEL AÇIKLAMA — 

Vakıflar Genel Müdürlüğünün T972 yılı Bütçe kanunu tasarısı düzenlenerek ekleriyle birlikte sunulmuştu 
1968 - 1'970 yılLarınm tahsilat seyri ile inşaları bu yıl tamamlanacak akaarlardain 1072 yılında elde edileceğ 

latlar göz önünde buılundurulmalk suretiyle düzenlenmiş bulunatt işlbıı bütçenin gelir ve gider toplamı (92 161 07 
1971 yılı Bütçesine nazaran ('12 960 897) lira bir fazlalık arz etmektedir. 

— GELİR BÜTÇESİ — 

(92 161 070) lira olaralk teklif edilen 1972 yılı gelir bütçesinin (72 700 070) lirası, Vakıflar Genel Müdürlü 
(19 4)61 000) lirası da Hazine yardımından karşılanacaktır. Hazine yardımı; eski eserlerin etüt ve proje giderleri 

kudretsiz mülhak vakıflara ait âibidevî eski 'eserler onarıımlan ve bu onanım işlerinde çalışacak Devlet mıeimurl 
leri ve Devlet memurları geçici görev yollukları, emekli keseneği ve % 1 ek karşılıkları, âlbidıe ve eslki eserlerin 
leri, dernekfler ve köyler tarafından inşa veya tamir ettirilecek hayrata yardım tertiplerine konulan ödenekler 

Işhu bütçe tasarıten 1OT1 yıılı Bütçesi ile karşılaştırıldıkta görüleceği üzere gelir kısmı (25 006 337) lira fazla 
noksan ve fazlanın sdbepleri ve her .maddeye konulan gelirin tahmininde dayanılan esaslar, maddelere göre aşağ 

Bölüm Madde Gelirin çeşidi 1971 'yılı Bütçe taıhmiıni 1972 yılı için 

<62.000 62.121 îearei vahide 315 '554 '237 48 '9 

Bu gelir, vakıf akaıarlarm kiralarından temin edilmektedir. Aşağuda yazılı üç yı'lİDk tahsilat miktarı ile ayrı 
ve gerekse 1970 - 1971 yıllarında inşasına 'başlanmış olup da 1972 yılı içinde hizmete girecek olan tstamlbul, An 
Erzurum ve Sivas hö'lgele rinde yaptırılmakta olan işlhanı, oitel ve dükkân gilbi tesislerimizin getireceği kiralarla 
şınmaz mallarımızdan malhallî rayice göre düşük görülen kiraların yeniden teislbit neticesi elde edilecek kira m 
lo geçen yıla, nazaran ('13 044 34)8) lira fazlasiyle (48 50'8 5185) lira taihmin edilmiş ve üç yıllık talhsilât seyri aşa 

Senesi B'ültçe ta'hmiuleri Yılı içinde yapılan tahsilat 

19(68 24 1290 000 31 001 239 
Wm 39 000 000 36 '876 779 
1970 '35 !564 287 43 '606 825 

Vakıfla- G. Md. Bütçesi (S. Sayısı : 24) 
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Bölüm Madde Gelirin geşidd 1971 yılı Bütçe tahmini 1972 yılı için 

'62.000 62.U23 İcarei müeccele 15 000 
12762 sayılı Vakıflar Kanunu mucibince tasfiyeye tâbi tutulan ieareteynli gayrimenkullerin 10 yıl ve 4755 sa 

bu süre de 13.12.1965 tarihimde sona ermekle bir yıllık icarelerinkı 20 misli bir tâviz karşılığında bütün iearelty 
nunun 29 ncu maddesi gereğince kendiliğinden mutasarrıfıarının mülkiyetine geçmiş ve vakfın hakkı ivaza inMl 
Ibu ivaz karşılığında birinci sırada ipoıtek sayılmıştır. Bu duruma göre artık, icare alınması bahis konusu değilse d 
yazılı üç yıllılk taJhsilât seyrine göre ('5 000) lira tahmin ve teklif edilmiştir. 

Senesi (Bütçe ta'hminleri Yılı içinde yapılan ıtaftısilâıt 

1968 20 000 '13 620 
1969 15 000 .8 219 
1970 15 000 4 829 

Bölüm Madde Gelirin çeşidi 1971 yılı Bütçe taihmini 1972 yılı için 

'62.1000 '62.123 Mulkaitaıa, 5 000 

ilcareteynli gayrimenkuller gilbi mukaltaalı topraklar da tasfiyeye talbi oluıp bu kaibîl gayrimenkullerde icare 
lar dairesinde kendiliğinden mutasarnflaırının mülkiyetine geçmiş olduğumdan artıfk mukataa alınmadığı ve ilgi 
devam etmekte olan baikaya tahsilatından 03 5O0) lira kadar bir gelir sağlanabileceği anlaşılmakla (buna göre ta 
aşağıda ıgösitıerilmiştir. 

Senesi (Bütçe tahminleri Yılı/ içinde yapılan taıhsilât 

1968 '5 000 7 327 
19'69 5 OOO 12 733 
1970 '5 000 :3 279 

Bölüm Madde Gelirin çeşidi 1971 yılı 'Bütçe taihmini 1972 yılı için 

'62.000 '62J141 Zeytinlik hâsılata 500 000 '6 
Bu g>eür işletme bölgeleri haricinde bulunan Izımir, Haltay, Manisa ve Muğla vilâyetleri dâhilind'eki zeyttatılik 

rinden alman malûmata nazaran 1972 yılında (600 000) lira hasılait sağlanabileceği taihım&n edilmiş vo 3 yıllı 
tir. 

Vakıflar G. Md. Bütçesi (S. .Sayısı : 24) 
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Senesi iBültlçe tahminleri Yılı içinde yapılan tahsilat 

Bölüm Madde 

1968 
1969 
1970 

Gelirin çeşidi 

208 000 
300 '000 
'500 000 

1 

'602 487 
!335 519 
550 698 

ll97ll yılı Bütçe talimimi 1972 yılı için t 

62.000 '62J142 Arazi ve incirlikler hasılatı 000 000 '600 

(Bu gelir, serbest .kira rejimine talbi (bulunan bağ, bostan ve tarla gibi gayrimienkullerle Aydın'daki incirlik ve 
edilnrelktedir. ilgili valkılflar idaresimdea1 alımam malûmata nazaran 1972 yıllında (!0OO 000) liraya kadar bir hasılat s 
tar telklif edilmiş ve üç yıllık tahsilat seyri aşağıda gösterilmiştir. 

Senesi [Bütçe talhminleri Yılı içinde yapı bun taıhsilât 

Bölüm 

[02.000 

Madde 

'02.143 

1968 410 000 
1969 450 000 
1970 '600 000 

Gelirin çeşidi 

Zeytinlikler işlenmeleri hâsılatı 
ve kârı 

597 078 
!6!26 1060 
5515 ©60 

1971 yılı Bütçe tahmini 

600 000 

19712 yılı için t 

!2 000 

(Bu gelir, 3913 sayılı Kamun1 uyarımca Ayvalık ve Aydında kurulmuş olaın vakıf zeytinlikler işletmeleri tarafınd 
ya Şulbat sonuna kadar devaım ettiği cihetle, bu yılın kira ve kârı erlteisi yıl bütçesine irat kaydedilmektedir. Bu 
19I7İ2 yılı Bütçesine irat kaydediüeeektir. Sözü geçen işletmelerde istihsal olunan zeyltin yağlarından halen elde bul 
içinde satılmasiyie .Genel MüdlürMiğlün her iki işletmeden elde edeceği hâsılat ve kârlarla, işletmelerim geçen yılla 
yeu borçlarımdan toplam (2 000 000) lira sağlanabileceği tammiin edilmelkle mu milktar teklif edilmiş ve üç yıllık taıh 

Senesi Bütçe tahminleri Yılı) içinde yapılan taihsilât 

1908 
1969 
1970 

1 000 000 
600 000 
f60O 000 

59 5515 
3 713 İİ82 
1 438 168 

Vakıflar G. Md. Bütçesi ( S -Sayısı : 24) 



— 7 — 

Bölüm Madde Gelirin çeşidi 1971 yılı Bütçe tahmini 19712 yılı için 

'62.000 '62Jİ441 Valkıf Memba Sulan işletmesi 
hasılattı ve kârı 300 000 5 

lİsıtanlbul'daki Vakııf Taşdeflien ve Karakulak Memjba Suları, 3913 saydı Kanun gereğince 1 . 3 . Q967 'tarih 
19'7İ2 yılında ('500' 000) lira kâr ve hasılat elde edileceği anlaşılmakla bu miktar tahmin ve teklif olunmuştur. 

Bölüm Mailde Gelirin çeşidi 1971' yalı Bütçe ıtahmini T97İ2 yılı için 

•62.000 62.145 Diğer hasılatlar 3 '800 000 8 0 
Bu gelir, mülhak vakıfların, Vakıflar idarelerince tahsili olunan icare ve mufcataaları ile emaneten veya ni 

olunanların lıer türlü gelirlerinden alınımalkta olan c/c 10 ida're ve tahsil gelirlerinden, münhal tevliyetler ücreti 
mazbut vakııflar arasına alınan mülhak vakıfların birikmiş gelliir fazlalarımdan, 1050 •sayılı Muhas'ebei Umuimiye 
bince zamanaşımına uğrryan paralardan, eskimiş veya yıkıntı bedellerincUen, ida're lehine hü'kımolunan alacak fa 
dadından terelMvübetmie'ktedir. Bu hasılaltıa !bir ölçüye dayanılarak tahmin edilmesi mlümkün değilse de aşağıda 
idarelerinden alınan malûm ata göre (8000000) lira kadar tahsilat yapılabileceği tahmin olunmakla bu miktar te 

Senesi Bütçe (tahminleri1 Yılr içinde (yapılan tahsilâıt 

1968 2 200 000 4 1390 137 
19'69' 2 500 000 -6 m2 406 
1970 !3 800 000 7 $46 552 

Bölüm Madde Gelirin çeşidi 1971 yılı Bütçe tahmini 1972 yılı için 

(Ü2.000 '62J3I21 T. Vakıflar Bankası tcmıettnleri 3 '800 000 '2 9 
6219 sayılı Kanun gereğince 1954 yılında kurulmuş olan T. Vakıflar Bankasının (50 0O0 000) lira sermayes 

lüğüne ait bulunmaktadır. Bankallair Genel Kurul toplantıları ertesi yılın Marft ayı içinde yapılmakta olduğund 
irat kaydedilmektedir. Bu cümleden olarak 1972 yılı Bütçesine irat kaydı lâzımıgelen 1971 yılı temdtitüünün (2 
min edilmekle aynen teklif edilmiş ve 3 yıllık tahsitâjt seyri aşağıda gösiterilmişıtir. 

Senesi IBültçe tahminleri Yılı/ içinde yapılan (tahsilat 

mm 
1970 
'1971 

3 500 000 
3 '800 000 
3 «800 000 

3 1874 89$ ÇimS temıetltüfü)1 

13 1870 ®5(4 (lWW ». )' 
12 <9!49 770 (1$70 » ): 

Vakıflar G. Md. Bütçesi (S. Sayısı : 24) 
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Bölüm Madde Gelirin çeşidi 1971 yılı Bütçe tahmini 19712 yılı için ta 

«2.000 6 2 . M Akaar ve toprak satış -bedeli 
faizi 1 500 000 !2 600 

'Getirdikleri gelir ve bulundukları mıevki itibariyle elde tutulmalarımda fayda görülmiyetı akaar ve topraklar, 27 
112 nci maddesi uyarımca satılarak elde edilen satış bedelleri, yeni akaarlar inşasına sarf edilinceye kadar Vukufl 
% 9 vadeli faizle tenımdye edilmektedir, inşaata tahsis edilen bu paralar toptan değil, istihkak tahakkuk ettikçe 
ve üzerice yeni satış bedelleri gelmektedir. Yatırım programının tam mânasıyle tatlbikini sağlıyabilmek maksadiy 
satıhlarından bankaya yatırılacak paradan 1072 yılında ancak (2 500 000) lira faiz alınabileceği talhmin edilmekle 
gösterilmiştir. 

Senesi Bütçe tahminleri Yılı içhıde yapılan tahsilat. 

1908 993 !087 1 457 991 
1969 1 '500 000 2 '594 138' 
1970 1 500 000 S 526 545 

Bıölümı Madde Gelirin çeşidi 1971 yuh Bü tçe t ahmin i 1972 yılı için ta 

62.000 '62.1323 Tâviz bedel i faizi 150 000 150 

Icare teynl i gayrimıenkullerle m u k a t a a b t o p r a k l a r d a n 2702 sayılı K a n u n u n 27 ve 28 tı'ci maddeler i mucibince eld 
kaynağ ı o larak b a n k a d a tenınuiye edildiği gibi yeni inşaata talhsis ve sarf edilmelktedir. S/on senelerde yapı lan t ak ip 
ve tahs i la t ı raislbeten a r t t ığ ı anlaş ı lmakla (150 000) l i ra faiz elde edilebileceği u m u l d u ğ u n d a n b u m i k t a r teklif edilmi 
ğıda gösteri lmiştir . 

Senesi Bültçe tahminle r i Yılı* içinde yapı lan t ahs i l a t 

1908 115 000 151 973 
1-969! 150 000 172 ®57 
1970 150 000 166 268 

Vakı f la r G. Md. Bütçesi (S. Sayısı : 24) 
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Bölüm Madde Gelirin çeşidi 1971 yılı Bütçe tahmini 1972 yılı için 

72.Û0O 72.100 Hazine yardımı 30 i594 940 19 4 
1972 yılı Bütçeskıe konulan (19 461 000) lira Hazine yardımı, eslki eslerlerin etüt ve proje giderleri ile 7044 

eski eslerler onanımı ve bu onanm işlerinde çalışacalk Devlet memurları (tdkmilk) aylıkları ile işçi ücretleri ve D 
ları, emekli keseneği ve % 1 ek kairşılıklan, işçilerin sigorta prim karşılıkları, âibide ve eski eserlerin kamulaştır 
ler ve köyler tarafından inşa ve tamir etiirilecdk hayrata yardıım tertiplerine konulatı ödeneklerin karşılığını teş 

Bölüm Madde G-elirin çeşidi 1971 yılı Bütçe tahmini T97Î2 yılı için 

72.000 72.400 Geçen yıldan devreden nakit 1 976 959 6 8 

197)1 yılında bütçeden yapılacak tasarruf ile elde edilecek gelir, yıl içerisindeki harcamadan fazla olacağı m 
(6 842 985) lira gilbi nakit devri olacağı tahmin edilmekle bu miktar teklif edilmiştir. 

— GİDER BÜTÇESİ GEREKÇESİ — 

O ARİ HARCAMA L A R 
Bölüm Madde 

12.000 [PERSONEL GİDERLERİ : 
12.110 Devlet memurları aylıkları : 

|6'57 ve 1327 sayılı Devlet Memurları Kanunu gereğince Genel Müdürlükte görevli bulunan (1 7 
(karşılığı olarak (26 970 980) lira ödenek konulmuştur. 

12.250 Yabancı uzmanlarla yardımcıları ücreti : 
Onarılması .gereken eski esterleriın; durumuna gö;ne ne şekilde restore edilmeleri getieıktiğiııe da 
ve rapor verme balkımından dış nuımleiketlcrde tanınmış eski eserler mütahassıslarından geçic 
yabancı uzman ve yardıımc il arına, lüzum hissedildiğinde verilecek ücreti karşılıyacalk ödeneğ 
(1) lira ödenek teklif olunmuştur. 

12.260 Sözleşmeli personel ücreti : 
1972 yılı yatırım ve genel yöuetim;lıe ilgili hizmetlerde lüzumlu halinde istihdaan C'dilecek sözle 
ücretini temin için madde unvanını muhafaza bakımından (1) lira konulmuştur. 

Vakıflar G. Md. Bütçesi (S. Sayısı : 24) 
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12.280 Tarım işçileri ücretleri : 
Vıaikıi! aıkaar gaıyrrimenkıiılileıinin bir kısmını kültür araızisi tenkil etmektedir. 
A) Hatay, İz-m|ir, Muğla, ve Manisa'da, tesbilt edilelbılen (70 000) zeytin ağacı ile humlarım dışında 
(narenciye ağacının, 
:B) Kütahya'da 160 dekarlık vakıf arazisi üzerinde yeni tesis edilen (5) milyon Liiii, (Leğeninde v 
ılıen kabaklıkların, 
C) Gir-esım'da bulunan. 126 parça fındıklık, Adama'da mıeveut narenciye bahçelerinin, 
D) İzmir'de yeni yapılacak z>eytiıiıiliık tesislerini, 
'Gıüibrelemıe, budama, toprak har fiyatı, sulama ve tesislerde vuikua gidecek hastalık ve zararlı ha 
tihdam edilecek zirai işçilerin yevmiye ve ücretleri için (300 000) lira ödenek (konulmuştur. 

12.310 Aile yardımı : 
$57 sayılı Devlet Memurları Kanununun 202 >ııöi maddesi 'geneğinee, 1971 yılının 6 nci ayına kad 
dımı yalmız çocuk ziamımını teşkil ettiğinden gıereık bu miktar ve g'erelks<e 1972 yılınlda ödenecek 
lalnıuaraik (287 520) lira ödenek ikoınnlrajuştur. 

12.320 (Doğum yardımı : 
'657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 207 nci maddesi gereğinde m'emurlara ödenecek doğunu 
nununda tesıblt edilecek miktara ve 1971 yılının ((>) ay içindeki ödeme seyri nazara alınarak buna g 
nulmuştur. 

12.330 Ölüm yardımı : 
ı657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 208 nci mıaddesi gereğince memurlara yapılan öliüım ya 
diye seyrine göre yetmiyecıeği ımıüşahelde edilmekle (20 000) lira ödenek konulmuştur. 

12.340 Tedavi yardımı ve cenaze masrafları : 
ıö57 sayılı Devlet Meımuıilaırı Kanıınıunun 209 ve 210 ncu maddeleri gereğince yalnız 1971 yılında 
yardımı ve cenaze masrafları ödemımiştlir. 1971 yılının altıncı ayı sonuna kadar yapılan ödeme mikt 
içinde hazırlaınıacalk yönıeitmelikte memurun eşleri ve bakmakla yükündü oldukları ana, baba ve 
yandım miktarı nazara alınarak buna gıöre (450 000) lira öden'elk tahımin ve teklif löluramuşjfcur. 

12.350 Yakacak yardımı : 
1057 sayılı Devlelt Memurları Kanununun 21)] ncü maddesi gereğince Devlet Menıur! arıma veriiee 
mıieüikle tâyin ve tesbiti yapılamadığı cihetle esiki hükümlere göre ödenmekte mlan yalkacalk yar 
ılif oluıumuşjtur. 

12.370 Emekli keseneği karşılıkları : 
(5434 sayılı T. C. Em'elkli Sandığı Kanununa elk ve geçici maddeler eklenmesinle ve bu kamumu 

Vakıflar G. Md. Büt'eesi (S. .Bayisi : 24) 



Bölüm Madde — 11 — 

ısına dair olan 1101 sayılı Kanunun eık 4 ncii ınaddesime göre iştirakçilerıden alınmjakta olan % 
% 8 e, kurumlardan alınimalkta olan % 6 nislbetindeki karşılılkiard'a % 14 e çıkarıllmış bulıınmıa 
Bu hükme göre gerek 'kesenek karşılıkları ve gerekse ilk defa hizmete alınan iştirakçilerin 
riş, terfi suretiyle maaş ve ücretl,eni artanların atftivş farkları karşılığının ilgili kuruımıa ödenımesi 
[maddesine konulan (26 970 980) liranın % 14 ü olan (3 775 937) lira tesstoit ve teklif edMimişiti 

12.380 iSosyal Sigortalar Kurumu kesenek ve prim karşıhMan : 
İşbu tertipten bütçenin 12.2*80 nci tarım işçi ücretleri maddesine konan ödenekten yapılan ha 
den kesenek ve prim karşılığı içlin (36 000) lira tesbit ve teklif edilmiştir. 

12.391 Giyecek yardımı : 
6157 sayılı Devlet Memurları Kanununun 211 nci maddesi gereğince hazırlanacak yönetmelikle 
lyandınımı karşılamıak için (201 021) lina ödemek konulmuştur. 

12.410 Fazla çalışma ücreti : 
(657 siayılı Devlet Memurları Kanununun '.1327 sayılı Kanunla değişik 178 nci maddesi gereğince 
cek fazla çalışma ücreti ödeneğinin yılı içinde eklenmesini temin hakımından (1) lira ödenek 

12.440 Ders görevi ücreti : 
Her yıl olduğu gibi bu yıl da Vakıflar (î'enel Müdürlüğü memurlarının meslekî bilgilerini artu 
olan kursta görev alacak (7) öğrelınvane ödenecek ders görevi ücreti olarak (11 200) lira t 

12.571 iş (güçlüğü, iş riski ve teminindeki güçlük zammı : 
•1327 sayılı Kanunun 71 nci mıaddc'siyle 657 sayılı Kamunun VI nci kısmının sonuna eklenen 
nit olunacak memurlara verilecek bahse konu zamlar için (35 056) lira ödenek konulmuştur. 

12.600 Ödül : 
657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 123 ncii maddesi gereğince Devlet memurlarına, haz 
edilecek ödüle ait ödeneğin,, yıl içimde eklenmesini temin bakımından (1) lira ödenek konulm 

12.751 Mahrumiyet yeri ödeneği : 
ı657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 198 nci maddesi gereğince memurlara verilecek öden 
alınacak ek ödeneğin temini bakımından (1) lira ödenek konulmuştur. 

12.811 Sürekli görev yollukları : 
Bu yıl gerek yaş haddinden ve 'gerekse kendi arzulan ile emekliye ayrıiacak memurların fa 
Ibunlai'in yerlerime yeniden yapılacak tâyinler nedeniyle (25 000) lira teslbiıt ve teklif olunmuş 

12.813 Geçici görev yolluğu : 
Merkez ve ta'şrada mevcut vakıf geyrimenküllerin tesl)it ve tescilini temin için vakıf envanter 
dirilmiş memurlarla ayrıca bu işlerde hariçten ve diğer daire ve kurumlardan alınıp ealışturıl 

Vakıflar G. Md. Bütçesi (S. Sayısı : 24) 
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'Her yıl m/esleıkî büigileıini artır m:ak için merkeze çağrılan kursiyeri erin, 
Yatırım, klarnetlerinde çalışanı /tellendik personelin, 
Vakıf gayrimenlkulleırin mahallî rayiçlerine göre emsallerine kıyasla kira bedellerinde vuku/bula 
yoıklamasma gideedk mtenijurların, 
Geçici görev yolluklarında, taşıt ücret ve tarifelerinde ve gerekse idarenin geçen yıla nazaran yön 
gelmesi nedenleriyle (775 875) lira tesbit ve teklif edilmiştir. 

12.816 Yolluk üsarşıihğı verilen tazminat : 
6245 sayılı Harcırah Kanununun 49 ncu maddesi gereğince vakıf zeytinlikleri işletme bölgeleri haric 
ciye bahçelerinde çalışan memurlara aylıklarının % 30 unu geçmemek üzere verilmesi gereken tazm 
edilmiştir. 

12.821 Müfettişler geçici görev yolluğu : 
Genel Bütçe Kanununa bağlı (H) cetvelinde, kadroya göre müfettişlerin harcırah yevmiyeleri (45) 
edilmiştir. 
Bu duruma göre 6760 sayılı Teşkilât Kanununda değişiklik yapılmasına dair olan 1262 .sayılı Kanım 
füllî kadroda görevli bulunan Başkan ve müfettişlerin 1972 yılında tatbik edilecek bir yıllık me 
(45) ve (50) lira üzerinden hesaplanan yevmiye ile yolluk gidenlerine karşılık geçen yıla nazaran v 
lira fazlasiyle (292 500) lira ödenek tesbit ve teklif olunmuştur. 

12.824 Kontrolörler geçici görev yolluğu : 
6760 sayılı Teşkilât Kanununda değişiklik yapılmasına dair olan 1262 sayılı KanunJa alman 2 adet 
6 şar aylık yevmiye ve yol güderleri karşılığı olarak (120 X 45 = 5 400 X 2 = î() 800) lira tesbit, 

12.834 Kurs yolluğu : 
Memurların meslekî bilgilerini artırmak maksadiyle geçen yıl olduğu gibi bu yıl da merkezde açı 
illerden gelecek olan memurların yolluk lan için bu yılda aynen (5 500) lira tesbit ve teklif edilm 

12.841 Tedavi yolluğu : 
1970 yılında tedavi yolluğu olarak fiilen ödenen miktar ile 1971 yılının sarfiyat seyrine göre (2 
cağı ani aşıldığından bu miktar aynen teklif edilmiştir. 

12.853 Yurt dışı geçici görev yolluğu : 
Bu yıl geçici görevle yabancı memleketlere gönderilmesine zaruret görülen memurların yolluk v 
ların karşılığı olarak (30 000) lira teklif olunmuştur. 

Vakıflar G. Md. Bütçesi (S. Sayısı : 24) 
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12.854 Yabancı uzmanlarla yardımcıları yurt dışı geçici görev yolluğu : 
Onarılınıası gereken eski eserlerin durumuna göre ne şekilde restore edilmesi gerektiğine dair ilmî v 
ve rapor vermek üzere dış memleketlerde tanınmış eski eserler (mütehassıslanndan geçici olarak m 
hissedilen yabancıların yolluk ve sair giderlerini kamlıyacak ödeneğin yılı içinde temini ve mad 
dan (1) lira konulmuştur. 

12.871 Yurt dışı staj ve öğrenim yolluğu : 
4489 sayılı Kanunun 1 nci maddecinin (B) fıkrası gereğince bilgi görgü ve ihtisaslarını artırmak ve 
dalanmak suretiyle bu yıl. yurt dışına gönderilmesi düşünülen memurların yolluk ve yevmiyeleri k 
teklif olunmuştur. 

13.000 YÖNETİM GİDERLERİ : 

13.110 Kırtasiye alımları ve giderleri : 
Merkez dâhil, 24 vilâyet bölge müdürlüğünün yıllık kırtasiye ihtiyaçları tam manasıyle 'karşılanam 
kuramlardan ödünç, alınmak suretiyle temin edildiği ve kırtasiye fiyatlarında artış olduğu cihetle 
fazlasıyla (50 000) lira tesbit ve teklif edilmiştir. 

13.120 Basılı kâğıt ve defter alımları ve giderleri : 
Merkez dâhil, 24 vilâyet bölge müdürlüğünün yıllık evrakı matbua ve defter ihtiyacı, Bütçe ve Kes 
ve defterlerde değişiklik ve yen/i numuneler ihdas edilmesi, mevcudu kalmıyaıı'lardan yenisinin gere 
tabı ücretimde fiyat artışı olmakla gecen yıla nazaran (10 000) lira fazlasıyle (.145 000) lira tesb 

13.130 (Döşeme ve demirbaş alımları v e giderleri : 
Gemel Müdürlüğün 24 bölllge müdürlüğünün bir kısmıında mevcut döşemıe ve demirbaşının' no'ksıam 
lanlarımın ise ikull'aînılmiıyaca k dereiaede eskimiş ve oınarılması, ıda müımîkün görülemediğ'imdeın ye 
lınkiaı yürürlüğe giren 12)62 »ayılı Teşkilât Kanunu ile yemi ihdas edinen Vakıflar Müdürlüğ 
•olumam müşa'virlik ve1 şube müdürlük ve bürolarına ailınacak döşeme ve demirbaş içim (37 60 

13.140 Yayın alımları ve gidlerleri : 
Geneli Müdürlüğün! yömeıtim il e ilgili; 
A) Kanun, kitap, dergi, resim ve gikıflük gazete ve sıair lüzumlu yayınların ısati'nalınııa ve ab 
paııeye alınacak 'kitap bedelinin, 
•B) Vakfı tanıtma için her yı'l çıkarılmakta oılam 800ı sayfalık Vakıflar üergisilnin, Vakfın 
Müdürlüğün hizımet ve faaii yetilerimi daha popüler bir hava içerisinde geniş bir kütleye 
defa yayınlanan Vakıflar Bül teminin, 
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C) Yurdumuzda vaikıf yoluyle vücuda getirilmiş âbidelerin tarihî ve mimari özelliklerimi 
olaın ('Türkiye«de Vaikıf âbideler) adlı alfaJbe'tik neşriyatın, 
D)ı Valkfiyelerin mikrofilimler inin çekilmesi için/ alıınıacıak filim bedelinin, karşılanımıası içlin 
olııımmuşjtıur. 

13.150 YaJkacak alımları ve giderleri : 
'Genel Müdürlük ile 24 bölge ve m'üdürlüklerinkı bir yıillık akaryakıt ihtiyacını karşılamıalk 
ııuılmiıışjtur. 

13.190 Diğer alım ve giderleri : 
Madde unvanımın ımuhaf azası bakımından geçen yıl olduğu gibi bu yıl da (.1 ) lira ödenek k 

13.210 ISu giderleri : 
Geneli Müdürlük merkez ve ta§naıda)ki .teşkilâtlının1 "her çeşit su gideri erini kar şılamaık üzere 
zam da nazara allanarak (25 000') lilra (tesbit ve teklif olunımuştur. 

13.220 Temizlik giderleri.: 
Genel Müdürlük raenkezi ile 23 taşra teşkilâtının! temizlik malzemesi alım fiyatlarımda % 50 
ıhade edilmekle buma göre (17 400') lira teslbıilt ve teklif eldillmiş'tir. 

13.230 Aydınlatma giderleri : 
Genel Müdürlük ırmerikezi ile 2 3 taşıra teşkilâtıum. gaz, elektrik ve' benzeri giderleri için (2 
/muşıtur. 

13.290 iDiğer yönetim giderleri : 
Genel yönetimle ilgili giderler kesimine dâhil (13.210 - 13:280') maddelerden sağlanaımııyam, 
Her türllü ilân ücreti, nakliye bedeli, kasa kirası ve aımibalâjlaimıa, kilit temini ücreti, do 
ve tsürahi alımı bedeli, bahçe tafnziimi gibi çeişjitli yönetim hiızımeltleirinirn ifasını ilgilendir 
(12 500) lira tesibit ve teklif olummuştur. 

13.410 Posta . telgraf giderleri : 
PTT İdaresince posta ve telgraf giderlerine % 1Û0 zıaım yapılmış ollmakla, (merkez ve illerd 
Itelgraif giderleri dç'in mıezkûr zam! sebebiyle (75 OOO) lira fa'zlasıyle (195 00*0) lira tesbit ve 

13.420 Telefon (giderleri : 
PTT İdaresince telefon giderlerine! % 100ı zaım yapılmış olmıafclaı ımerkeız' ve illlerdeiki 24 
karşılamak üzere geçen yıla nazaralrı (80 000') lira fazlasıyle (250 000') lira tesbit ve tdklif olu 

13.510 Genel Müdürlük taşıt işletme ve onarma giderleri : 
Madde unvanını ımuhafaaa bakımından (1) lira ödemek konulmıuşitur. 

Vakıflar G. Md. Bütçesi (S. Sayısı : 24) 
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13,520 Hizmet taşıtları işletme ve onarma giderleri : 
Yatırım programına giren mahallerin çoğalmasına paralel olarak iş teslimi, kontrol, muvakkat v 
lerin ve malzeme naklinin çoğalması ve taşıtların, benzin, mazot, yağ ve yedek parça bedellerind 
oranında artış kaydedildiği mûşahade edilmesi ve bu yıl alınacak yeni (5) adet taşıtın giderleri 
nazaran (33 838) lira fazlasıyle (176 000) lira tesbit ve teklif olunmuştur. 

13.610 Kira» bedeli : 
Mevcut teşkilâtımızın kira ile oturmakta oldukları binaların yıllık kirası, mahallerinden alman 
olduğu anlaşılmakla bu miktar teklif olunmuştur. 

14.000 HİZMET GİDERLERİ : 

14,110 Yangından korunma ve sigorta giderleri : 
2762 sayılı Vakıflar Kanununun 15 nci maddesi uyarınca vakıf binalarının yangından doğacak 
le (1 000 000) lira oluncaya kadar bir sigorta fonu tesisi gerekmekte olup bu miktar geçmiş y 
ayrılarak fona yatırılmış bulunmaktadır. 
Ayrıca Ankara'da bulunan Ankara Palas, Antalya'da, turistik otel ile Aydın'daki bal binasının y 
iken mazbut vakıflar mıeyanına alınacak vakıflara ait gayrimenkullerden sigortalı bulunanların 
mum mazbut vakıf malların korunmaları için eksik bulunan gerekli yangın malzemelerinin alınm 
cihazlarının doldurulması gibi giderlerini karşılamak üzere (20 000) lira ödenek konulmuştur. 

14.120 903 sayılı Kanuna dayanılarak çıkarılan Türk Medeni Kanunu hiikümlerine göre kurulan vakıflar 

maddesi gereğince yapılacak ilân gidenleri : 
903 sayılı Kanuna göre yeni kurulacak vakıfların, Vakıflar Genel Müdürlüğünce tesciline dair Re 
delinin, adı geçen kanuna ait tüzüğün 13 neü maddesi gereğince Vakıflar Genel Müdürlüğünce ö 
makla 1972 yılında yapılacak ilân ücretini karşılamak üzere (4 000) lira ödenek tesbit ve teklif e 

14.121 Vakıf malların çeşitli giderleriyle tesbit va satış giderleri1 : 
Vakıf gayrimenkullerinden 1970 yılı sonuna kadaır hizmete girmiş ve 1971 yılı sonuna kadar inşa 
mete girecek vakıf işham, otel ve apartmanların her türlü yönetimi ile ilgili büro ve sair çeşitli 
etmektedir. 
1972 yılı sonuna kadar inşaları ikmal ve hizmpıte girecek olan İstanbul'da Gökçek. Adanan, Ank 
de Salepçioğlu, Antalya, Tokat vakıf iskanları ile Ankara Palas Oteli ve Eskişehir'deki otel ve h 
mi yerlerindeki elektrik, su sarfiyatı, temizlik ve kaloriferli olanların akaryakıt ve sair giderl 
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uygulanmasını sağlamak amaeiyle yapılacak satışlardan mütevellit ilân ücreti, tescil, teebit 
ve aplikasyon işlerinin icab ettirdiği her çeşit giderler ile bu işlerde çalıştırılacakların yevmiy 
lira tesbit ve teklif olunmuştur. 

14122 imaretler giderleri : 
Halen (4) adedi İstanbul'da ve (31) adedi de diğer illerde olmak üzere faaliyette bulunan ( 
yemeği için 155 gün hesabiyle iaşe, yakacak, su, elektrik, ilân, temizlik ve sair çeşitli gider 
teklif olunmuştur. 

14.123 Çeşitli hayır şartlan vte sosyal yardım giderleri : 
Mazbutaya alman vakıfların, vakfiyelerinde yazılı çeşitli hayır şartlarından yerine getiril 
lenlerin gerektirdiği giderlerle, Ankara'da yüksek öğrenim erkek öğrenci yurdunun bulunma 
rinin Ankara'daM mevcut yurtlarda barınmalarını temin bakımından yapacakları yurt masr 
lira ödenek konulmuştur. 

14.124 Vakıf hayratın ve hayrattaki kıymMli eşyanın inceleme ve ayırma giderleri : 
İstanbul'da (Ayasofya) ambarı ile Halıcıoğlıı Medresesinde ve Konya vilâyetinin Beyşehir ka 
bâzı depo ve ambarlarda muhafaza edilmekte olan ve bir kısmı sanat değerini haiz bulunan 
kikten geçirilerek kıymetli olanlarının ayrılıp, kıymetli eşya için tahsis edilen depolara nakli 
Mahfillerinde mevcudolan ecdat yadigârı kıymetli eşyaların devamlı teşhir masrafı ile hayr 
için geçen yıl bütçesine konulan (125 000) lira ihtiyacı karşıladığı anlaşılmakla aynen teklif 

Muhtaç ve körler için tahsis olunan aylık karşılığı ödemeler : 
Muhtacoldukları anlaşılan 700 kör için ayda (75) lira, 650 muhtaç için ayda (60) lira ay 
lira ödenek konulmuştur. 
Tevliyet ve evlâdiyet için tahsis olunan aylık karşılığı ödemeler : 
Bu ödenek, 2762 sayılı Vakıflar Kanununun yürürlüğe girmesinden evvel zaptedilmiş ve ida 
nan vakıfların alâkalılarına o tarihte cari olan hükümlere ve vakfiyelerindeki şarta göre t 
teşkil etmekte olduğundan (28 340) lira ödenek konulmuştur. 
Fer'i hizmetler için tahsis olunan aylık karşılığı ödemeler : 
2762 sayılı Kanunun yürürlüğe girmesinden sonra zaptedilmiş olan vakıflara ait camilerde h 
benzeri bulunmıyan cüzhanlık, devirhanlık ve aşırhanlık gibi fer'i hizmet ifa edenlerin za 
yelerindeki şarta, göre verilmekte olan para, 1971 yılında yapılan tediye ve gerekse 1972 yılı i 
vakfiyelerinde yazılı bahse konu hizmetlerin ifasını karşılamak üzere (10 000) lira tekli t" ol 
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14.12S İntifa halkla suretiyle maktu olarak tahsis edilen aylık karşılığı ödemeler : 
Bu ödenek 2762 sayılı Kanunun yürürlüğe girmesinden sonra zaptedilen ve bundan böyle zapted 
tahsis edilmiş ve edilecek intifa hakkı karşılığını teşkil etmektedir. 
Gerök 1971 yılı içinde ve gerekse 1972 yılı içinde mazbutaya alınan ve alınacak olan vakıf ilgilil 
pet ve esaslara göre Vakıflar Nizamnamesi gereğince tahsis olunan aylık intifa hakkı ihtiyacı k 
nazaran (50 000) lira fazlasiyle (476 000) lina tesbit ve teklif olunmuştur. 

14.129 üVCülShıaJk vakıflara ait cami ve mescit görevlilerine ücret farla karşılığı yapılacak ödemeler : 
Gelirleri müsaidolmıyan mülhak vakıflar tarafından cami ve mescit görevlilerine (405) liradan no 
rının, vakfın gelirleri müsaidoluncaya kadar Genel Müdürlüğümüz bütçesinden yardım suretiyle 
Bu kere müracaatta bulunan cami görevlileri hayat pahalılığı dolayısiyle ve emsallerine göre alm 
dan bahisle artırılmasını istemektedirler. 
Bu itibarla Diyanet İşlerinden aylık alan din görevlilerinin ücretleri, 657 sayılı Devlet Memurla 
dan, mülhak vakıf camilerinde aynı âmme hizmetini ifa etmekte olan cami görevlilerinin ücre 
üzere (405) liradan ödenen ücretlerinin (600) liraya yükseltilmesi zorunlu görülmekle buna göre 
lasiyle (1 341 690) lira tespit ve teklif olunmuştur. 

14.130 MaJhkeme hare ve gederleri : 
Bu tertibe konulan ödenek yılı içinde ihtiyacı karşılamadığından Genel Muhasebe Kanununun 4 
nek alınması mümkün görülmekle gerek bu ve gerekse 1971 yılı sarfiyatı nazara alınarak geçen y 
le (200 000) lira ödenek konulmuştur. 

14.341 3325 sayılı Kanunun 3 nıcü maddesinin gerektirdiği giderler : 
3325 sayılı Kanunun 3 noü maddesi hükmü gereğince madde unvanını muhafaza bakımından (1) 

14.342 7126 sayılı Kanuna dayanılarak çıkarılan tüzüğün 118 ncu maddesinin g^reiktirdiği giderler : 
7126 sayılı Kanuna dayanılarak çıkarılan tüzüğün 119 ncu maddesinin gerektirdiği giderleri ka 
muhafaza bakımından (1) lira ödenek teklif olunmuştur. 

14.410 Aidat : 
657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile işbu yan ödeme kaldırılmış ise de yapılacak yönetmelikler 
bul edildiğinde gereken ödenek konulmak üzere (1) lira teklif olunmuştur. 

14.430 Para taşıma giderleri : 
Geçen yılın sarfiyatı nazara alınarak (1 0O0) lira ödenek konulmuştur. 

14.441 Binia ve arazi vergileri : 
Bina ve arazi vergilerini karşılamak üzere her yıl konulan ödenek ihtiyacı fcarşılıyamadığı cihetl 
48 nci maddesine göre ihtiyaç ek ödenekle temin edildiği cihetle (50 000) lira ödenek konulmu 
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14.442 Bigıer vergi, resim ve harçlar (Bu ödeneği itotiyaç nisbetinde arfarmaya Maliye Bakanı yetk 
Belediye vergi ve reısdımleriyle, tapu hare ve giderlerime karşılık olmak üzere konulan işbu ö 
cek olan gayrimenkullerin bahse m,evzu giderleri ve 1971 yılındaki sarfiyat seyri de nazara 
muştur. 

14.510 Kura giderleri : 
Memurların meslekî bilgilerini artırmak üzere her yıl açılan (5) aylık kursum her türlü g 
çen yıl olduğu gibi bu yıl da (25 000) lira ödenek konulmuştur. 

14.520 Burs gidıerleri : 
Muhtelif fakültelerde genel müdürlük hesabına okutulan (100) öğrencinin aylık (350) lira 
lık burs ücreti olarak (420 000) lira ayrıca ödenecek sömestr harcı ve sair giderleri için (20 
lira tesbit ve teklif edilmiştir. 

14.550 Staj ve öğrenim giderleri : 
4489 sayılı Kanuna göre staj için yabancı memleketlere gönderilmelerine lüzum hissedilecek 
çeşit giderlerini fearşılıyaeak ödeneğin temini ve madde unvanının muhalazası /bakımından 

14.562 Üniversite ve okullar mıuihîbaç öğrencileri yurtt giderleri : 
Ankara ve Istanbul'daMler yüksek Öğrenim öğrenci yurdu ve diğer il ve ilçelerdeki orta öğ 
1971 yılında açılan orta öğrenei yurtları ile birlikte adedi 48 e yükselen yurda ilâveten 197 
mümekttedir. 
Buna göre 1972 yılında adedi (50) ye yükselecek olan yurtlarda barındırılacak 5 627 öğren 
giyecek giderleri ile açılacak yurtların ilk tesis masraflarını karşılamak üzere (5 636 169) 

14.594 Muhtaç öğrenciler kamp ve dinlenme gMerleril : 
İlkokullarda okutulan öğrencilerden sıhlıatsiz ve cılız çocukların temiz hava ve iyi gıda ala 
maksadiyle her yıl İstanbul'da açılan iki devreli öğrenci kampına alman öğrenci sayısında 
yaç maddelerimde de yükselmeler olduğundan geçen yıl bütçesine konulan (60 000) lira 
aynen teklif olunmuştur. 

14.811 Biiflo giderleri : 
İşletme bölgeleri haricinde bulunan Hatay, İzmir ve Muğla vilâyetleri dâhiKndeki vakfa ait 
ilgili büro giderleri için (6 000) lira ödenek konulmuştur. 

14.818 Taşit işletme ve onarma giderleri : 
İşletme bölgeleri haricinde bulunan Hatay, İzmir ve Muğla vilâyetleri dahilindeki vakfa a 
de kullanılan taşıtların giderleri 13.520 nei tertipten karşılandığından ancak ileride alın 
mak üzere madde unvanını muhafaza bakımımdan (1) lira ödenek konulmuştur. 
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14.815 IGiyim - kuşam ahm ve giderleri: 
Hatay, İzmir ve Muğla vilâyetlerindeki vakfa ait zeytinlik ve narenciye bahçelerinde kullanılan t 
riyle bu yerlerde çalışan işçilerin iş elbiseleri bedellerine karşılık olmak üzere (2 OOO)1 lira öden 

14.816 Malzeme alım ve giderleri : 
Vakıf zeytinlikler işletmesinin haricinde bulunan; 
A) İzmir'de 37 000, Manisa'da 10 000, Hatay'da 23 000 adet olmak üzere cenrau 70 000 zeytin a 
narenciye bahçelerinin, 
B) Kütahya'da 160 dekar arazi üzerinde yeni tesis olunan beş milyon lira değerindeki kavaklığın 
D) Urfa'da mevcut arazi ve bahçelerin, 
lü) Adana'da mevcut arazide yeni narenciye tesisi kurmak için; 
Teknik bakımdan tatbiki gereken; gübrenin, sulamanın, mücadelede kullanılan gerekli ilâcın, (tesi 
tehlik masraflarının karşılanması nedeniyle, (5 000) lira fazlasiyle (95 000) lira tesbit ve teklif e 

14.819 Diğer alım ve giderleri : 
14.811 - 14.816 ncı maddelerden karşılanamıyan vakfa ait zeytinlik ye narenciye bahçelerinin tarım 
giderleri karşılığı olarak (5 000) lira ödenek konulmuştur, 

15.000 KURUM GİDERLERİ : 

15.511 Büro giderleri : 
İstanbul'da (360) yataklı Vakıf Gureba Hastanesinin büro giderlerine karşılık olmak üzere geçen 
ten 1971 yılındaki sarfiyata ve piyasa durumuna göre fiyat farklarından dolayı ihtiyacı karşılam 
lira fazlasiylc (750 000) lira ödenek konulmuştur. 

15.512 Ulaştırma giderleri : 
İstanbul Vakıf Gureba Hastanesinin ulaştırma giderleri, bundan önce bütçenin 15.511 nci (Büro g 
iken, bu tertipte yer alması icabetmekle yeniden açılan işbu maddeye (29 000) lira ödenek konul 

15.513 'Taşıt işletme ve onarma giderleri : 
İstanbul Vakıf Gureba Hastanesinde mevcut motorlu ve motorsuz taşıtların esaslı onarım ve yedek 
giderlerinin fiyatlarında artış olduğu cihetle (15 000) lira tesbit ve teklif edilmiştir. 

15.515 'Griyim - kuşam alım ve giderleri: 
Hastanede mevcut personelin giyim giderleri ile ayrıca hastaların pijama, terlik gibi giyim eşyası 
mesine göre doktor, hemşire ve memurlara verilecek beyaz gömlek bedelini karşılamak üzere geçen 
lira ödenek kâfi gelmekle aynen kabul edilmiştir. 
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16.516 Malzeme alım ve giderleri : 
İstanbul'da 360 yataklı Vakıf Gureba Hastanesinin malzeme alım ve giderleri karşılığı ola 
(460 000) lira ödenek 1971 yılı sarfiyat seyrine ve ıtıbbi malzeme alımlarında artış husule ge 
aksamaması nedeniyle (540 000) lira fazlasiyle (1 000 000)ı lira ödenek tesbit ve teklif edilm 

15.517 Yiyecek alım ve giderleri : 
İstanbul'da Vakıf Gureba Hastanesinde mevcut hasta ve personele verilecek olan iaşe maddel 
ğundan bu durum nazara alınarak 360 hasta yatağı ile 282 mevcut personelin beheri için ( 
leri bedeli olarak (1 400 000) lira tesbit ve teklif olunmuştur. 

15.519 Diğer alım ve giderleri : 
Vakıf Gureba Hastanesinin defin, sivil savunma eğitimi araç ve gereç alımları, hemşire yar 
sabit teknik cihazların bakımı, hastanenin badana, boya ve küçük onarım giderleri, ile (15.5 
lanamıyan sair giderleri için (28 000) lira tesbit ve teklif edilmiştir. 

16.000 ÇEŞİTLİ GİDERLER : 

16.711 (Makam temsil giderleri : 
657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 179 ncu maddesi gereğince Genel Müdürlük maka 
(15 000) lira ödenek konulmuştur. 

16.712 Görevsel temsil giderleri : 
Genel Müdürlük makamının görevsel temsil giderlerinin miktar ve mahiyeti tâyin ve tesbit ed 
mesini temin bakımından (1) lira ödenek teklif edilmiştir. 

16.720 Ağırlama giderleri : 
Vakıfları ilgilendiren çeşitli mevzular üzerinde yerli ve yabancı ilim adamları, heyetler, toplant 
ilgili olarak yapılan ağırlama giderini temin bakımından madde unvanının muhafazası için (1 

16.811 Bina onarımı : 
Vakıf akarların pekçoğu harap bir durumda bulunmaları hasebiyle bunların küçük tamirleri 
rımların yapılmasına sebebiyet verildiği ve bunun önüne geçilmesini ve dolayısiyle kira gelir 
geçen yıl konulan Ödenek ihtiyaca kâfi geldiği anlaşılmakla (900 000) lira aynen teklif olunm 
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16.812 Hayrat onanım : 
Yurdumuzda pekçok çeşitli hayratın devamlı küçük onarımları için halen elde mevcudolup 
olan âcil hayrat onarımlarımız meveudolmakla beraber aynı zamanda da idaremize kira sağ 
kervansaray gibi kıymetli eserlerin onarımları bu yıl ele alınması icabetmekle bütçe mülâhazasiy 
muştur. 

16.620 MaMna ve teçhizat onarımı : 
Merkez ve istanbul'da mevcut marangoz atölyelerindeki makinalarm onarım ve yedek parça t 
nın muhafazası için (1) lira teklif edilmiştir. 

YATIRIM HARCAMALARI 
:m.000 ETÜT YE PROJE GİDERLERİ: 

21.611 Etüt ve 'proje giderleri ': 
[Başbakanlık Dervfet Plânlama Dairesine sunulan 1972 yılıma adtt yaitırım programında yer ala 
devralınan ve kudretsiz mülhak vaikıf projelenin gerefctıirdiiğd her çeşit giderleri karşılamaJk üzere 
lalınaralk (200 000) lira teklif olunmuştur. 

:22.000 YAPI TElStS (VE BÜYÜK ONARIM G4DERLERÎ : 

22.621 Âbideler ile 71044 sayılı (Kanunla devralınan ve kudretsiz mülhak vakıflara ait âbidevi eski e 
(Başbakanlık Devlet Plânlama Teşkilâtınım tasvifbine sunulan 1972 yılı programında yer ala 
devralman ve 'kudretisk mülhak vakıflara ait âbidevi esM eserler onarım ve restorasyonları iç 
nulmuştur. 

22.625 İşçi ücretleri : 
!Â!bilde ve eski eserlerin onarım ve restorasyonlarcnm balkım ve ımuhaf aiza&ında, âcil küçük on 
lan daimî kurşun ve ınnarangoz atölyesinde çalıştınlimiakta olam usta ve işçilerim yıllık ücretler 
lira ödendk konuknulştur. 

22.7'21 Yapı, fbina ve ihayrat onarımı giderleri : 
Yurdumuzun ıher yerinde ve ekserisi şehirlerilmizin en ıgüzide mahallerinde bulunan eödat ya 
larım yıllardan beri, akaar kiralarının oüziyetine hinaen fazla gelir sağlanamaması dolayısayle 
cak her yıl 'bütçesinde ayrılan cüzi ödenekle ayakta kalalbiRımelerini teminen en ımülbrem ufak 
(bu da haraîbiyetten kurtarılmalarını önlilyemediği gibi idareye daha fazla maisraf tahmiline m 
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Bu itibarla 197)2 yılımda yapılacak olan ve Devlet Plânlama Dairesinin tasvibine sunulan prog 
onarımları ile tmaızbut hayratım onarımları için igeçen yıl 'konulan ödeneğin kâfi gelmediği anlaşı 
lira fazlasıiyle (15 550 000) lira 'ödenek konulmuşta". 

22.725 işjçi ücretleri : 
Vakıf gayrim'enkullerin 'bakım, muhafaza ve âcil -.onarımlarını yapmak üzere kurulan daimî ona 
yesinde içahştırılmakta olan usta ve işçilerin yıllıık ücretlerini karşılamak için (2 000 000) lir 

23.000 MAKİNA - TEÇHİZAT VE TAŞIT ALIMLARI VE ONARIMLARI • 

23J622 Taşıt alımları : 
.'Devlet 'Plânlaman] n tasdikine sunulan 1972 yılı programında yer alan 22.721 nci yapı, 'bina ve 
imlan (9 ,840 000) liranın harcanmasında, ekserisi Ankara ve İstanlbul'da ve bir kısmı diğer ille 
onarımlarımın takip ve kontrolünde ve mevcut onarım ekiplerinin, onarım, mahallerinin çok uzak 
(malzeme nakli, özel nakil vasıtalarıyla yapılması iham, fazla masraflı olduğu ve lıom de ikmıtnol 
ışalhade edilmiş olduğundan bu mallızurları .bertaraf etmek için mevcut taşıt, ihtiyacı karşılayama 
samadan yapılmasını sağlamak üzere (i5) adet taşıt alınması için (400 000) lira ödenek konulnnu 

23.623 MaMna rve teçhizat alımları : ^ 
IMerlkez <ve İstan/bul Vakıflar Başmüdürlüğünde kurulan balkım, ve onarım, şubesinde çalışan de 
yapılan onarımlarla ilgili .malzemelerin hazırlanması için kurulan marangoz atelyeisinde ıkullanıl 
nato, tazyik pompası, şalouma takımı, kumpas, ayarlı analhtar, kutibağacuk anaihtar, torna tezgâh 
hiza't alımları ile yılı içerisinde alınacak sair lüzumlu malzemeler için (5 000) lira tespit ve teklif 

SERMAYE TEŞKİLİ VE TRANSFER HARCAMALARI 

32.000 KAMULAŞTIRMA VE SATINALMALAR : 

32.160 Âibide ve «ski eserlerle ilgili feamulaştırma ve satınalmalar : 
Bütçe ımlülâh aza siyle madde unvanını muhafaza Ibakimıridan (İ) lira ödenek konulmuştur. 

34.000 MALÎ TRANSFERLER : 
34.250 580 .sayılı (Kanunim 13 ncü maddesine ıglöre millî (prodüktivite merkezine ödenecek aidat : 

580 sayılı Kanunun 13 ncü maddesi gereğince Millî Prodüktivite Merkezine ödenecek aidat için 

Vakıflar a Md. Bütçesi (S. Sayısı : 24) 



Bölüm Madde 
— 23 — 

34.670 1262 sayılı Kanunun ek 2 nci maddesi gereğince sözel fona yapılacak ödeme : 
Vakıflar Genel Müdürlüğü vazife ve teşkilâtı hakkındaki 67>60 sayılı Kanunun ıbâzı madclele 
."bir fıkra ve ek maddelerle geçici 'maddeler eklenmesine dair olan 1262 sayılı Kanunum ek 2 
dürlüğün en son yıla ait Kesinhesabı sonucu hâsıl «olan gelir fazlasından doğam paranın özel 
(bağlanmış bulunmaktadır. 
İBu hüküm ıgereğince işbu tertibe eklenecek ödeneği temim 'bakımımdan (1) lira ödenek teklif 

34.811 633 sayılı Kanunun 30 ncu maddesi gereğince Hazineye (ödenecek karşılık : 
(Diyanet İşlerine devredilen (2388) cami ve mescidin bir yıllıik aydınlatma, ısıtma ve 'balom g 
lira ödenek tespit ve teklif edilmiştir. 

35.000 SOSYAL TRANSFERLER : 

35.210 % 1 ek karşılıkları : 
.5434 sayılı T. C. Emekli Sandığı Kanununun 14 ncü maddesinin (F) fıkrası, (55) nci maddeye 
aylıkları ile 66 nci maddenin '(Ç) fıkrasına göre bağlanaca.k dul ve; yetim aylıkları için (31 

35.220 EmeMi ikramiyesi: 
(Bu iödeneğî ihtiyaç nislbetinde artırmaya Maliye 'Bakanı yetkilidir.) 
ı5434 sayılı T. C. Emekli Sandığı Kanununun 89 ncu maddesi hükmüne göre (39 mcu madd 
lan ödemeler dâhil) fiilî hizmet ımüddetleri (25 - 30) seneyi doldurmuş, olanlardan emeklilikl 
yaşını dolduranlardan emekliye ayrılacaklara ödenecek ikramiye için (300 000) lira ödenek te 

35.230 (Sandık yönetim Igiderleri : 
5434 sayılı T. C. Emekli Sandığı Kanununun 28 nci maddesi gereğince sandığa ödenecek y 
Kamunun 14 ncü maddesinin (D) fıkrası gereğince Kuruma verilmesi icaıbeden sandık yönet 
(157 835) lira ödenek konulmuştur. 

35.240 Diğer ödemeler : 

5434 'Sayılı T. C. Emekli Sandığı Kanununun geçici 19 ncu maddesine göre Vakıflar Genel M 
|% 15 nisbeitinde tedbit olunan borçla faizi, aynı Kanunun geçici 20 nci maddesi gereğince ted 
lacak aynı 'mahiyetteki ödemelerle ayrıca 6122 sayılı Kanunla tadil edilen 5434 sayılı Kanunu 
emekliye ayrılacakların 55 ten eksik her yaş yılı için emekli keseneğine esas olan aıylılk veya 
musibetinde Emekli Sandığına ödenmesi gereken paralar da bu tertipten ödenmesi icaıbetmekle b 
linde Emekli Sandığına (ödenmesi icabetmekle buma göre (20 000) lira ödenek konulmuşitur. 
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35.310 Emekli, dul ve yetim aylıkları : 
(Bu ödeneği alhtîyaç nislbetinde artırmaya Maliye Bakanı yetkilidir.) 
15434 sayılı Kanuna eik ve geçici maddeler eklenmesine ve bu Kanunun bâzı hükümlerinin kalldır 
Kanunlarla emekli dul ve yetimlerin aylıklarına zaım yapılmış, olduğundan bu 'husus naızara 
dul ve yetıim aylıklarının yıllık tutara için (1 464 021,72) lira, 1101, 669 sayılı kanunlarla ya 
7184 sayılı Kanun gereğince verilmesi! icabeden ölüm tazminatı ile evlenecek kız çocuklarına ve 
lığı olarak (732 010,86) lira ve son çıkan 1425 sayılı Kanunla yapılacak zammı karşılamak üz 
(2 500 000) lira teklif olunmuş tur. 

35.686 Valktiflar J^aımmıaanıesdıniim 52 mcA maldldesi gîereğince mlülııaJk vakıflara ytapıladak: ödemeler : 
Vakıflar Nizamnamesinin 52 nci maddesi gereğince gelirleri sabit ve muayyen olmayan mülh 
görevlilerinin aylık ücretleriyle mezkûr hayratın aydınlatma, ısıtma ve temizlik giderlerine yap 
ra teklif edilmiştir. 

35.687 Kudretsiz hayratım imar ve ihya/sına yardaım : 
GelM müsaidolmıyan mülhak vakıflara ait cami ve mescitlerin tamirlerine yapılacak yardı 
tir. 

35.710 Vakıflar Memurları Yardımlaşma ve Birıilkjtliraıııe ıSanldığıınla yardım (memur Ve miüsltlaihidemlieırıiın 
Devlet Memurları Kanununuını öngördüğü yönetmelikle tespit edilecek esaslara göre ödenecek 
lira ödenek konulmuştur. 

35.720 Bernelk ve benzeri kuruluşlarla1 jyarldıtmJliar : 
Dernek ve benzeri kuruluşlara Hazinece 1972 yılında yapılacak yardımlar için verilecek ödeneğ 
(1) lira konulmuştur. 

35.770 iKoırunmaya muhtaç gacuMlar baJkfkaıDdialkiii 6972 ısaynilı Kanunun 25 nci mıaddeslniın (Ç) fıkrası 
yandım : 
Korunmaya muhtaç çocuklar hakkındaki 6972 sayılı Kanunun 25 inci madde siktin (Ç) fıkras 
yardım için (200 000) lira ödenek konulmuştur. 

BORÇ ÖDEMELERİ : 
Kamu iktisadi teşebbüslerinle geçen yılai 'borçları : 
Kamu iktisadî teşebbüslerine, ödenek kifayetsizliği dolayısıyle yılı içinde ügdH tertiplerden öd 
(20 000) lira ödenek konulmuştur. 
Diğter gıdçıem yıllar borçlan : 
Diğer geçen yıllarda tahakkuk ettiği halde ödenemiyen borçların tasfiyesini temin ilcin (84 411 

36.000 
36.310 

36.320 
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İlâma bağlı borçlar : 
(Bu ödemeği ihtiyaç nöbetinde artırma/ya Maliye Bakanı yettküidir.) 
Gerek geçen yıllardan ve gerekse bu. yıl içinde zuhuru muhtemel ilâma bağlı borçları karşılam 
dedeki yetkiye istinaden yılı içlinde temini mümkün olmakla (40 462) Mira teklif olunmuştur. 

36.600 Gerutveıriilıeıeek paralar : 
Eazla veya mükerrer olarak tahsil olunan ve dolayısıyle cari yıl bütçesine irat kaydolunan par 
(kaibîl alacakların sahiplerin'© ret ve iadesi, işbu bölüme konulan ödeneğin kâfi' gelmemesi halin 
nun 48 inci maddesi gereğince ek ödenek alınmak suretiyle ihtiyaç karşılanmakta olduğu cihet 
muştur, 

36.800 Miz, alcyö gftMerİ : 
İMa'aş ve ücret ile sair mukannen masraf lam. karşılıyacak kasa mevcudunun bulunmaması ha 
ği yetkiye dayanılarak Genci Müdürlükçe açılacak kısa süneli avanstan doğacak faiz, ve sıair 
lira tespit ve teklif edilmiştir. 
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Rapor 

Bütçe Karma Komisyonu sayın Başkanlığına 

Vakıflar 'Genel Müdürlüğünüm 1972 yılı 'Bütçe kanun tasarısı tarafınızdan tetkik edilmiştir. 
Vakıflar Genel Müdürlüğü 1972 Bütçesinin gelir ve gider toplamı (92 161 070) lira olup 1971 yılı Bütçesine na 

lık arz etmektedir. Antıış (oranı ise % 14 dür. 
1972 yılı Gelir (Bütçesinin (72 700 070) IHram Genel Müdürlüğün kendi kaynaklarından (19 461 000) lirası da 

mektedir. 
Genel Müdürlüğün kemdi kaymaklaraıdam elde edilen (72 700 070) liralık geiirin müfredatı özet olarak şöyledir 

Gelirin cinsi Lira 

Kiralardan 48 607 085 
Hasılattan 11 700 000 
Temettü ve faizlerden 5 550 000 
Geçen yıldan devreden nakit 6 842 985 

72 700 070 

Genel MüdürDüğün kemdi kaynaklarımdan elde edilen (72 700 070) liralık 'gelir, 1971 yılına nazaran (24 094 83 
1972 Bütçesinin (92 161 070) liralık gelirine tekabül eden gider bütçesindeki harcamalar ise şöyledir : 

Harcamaların cinsi Lira 

Cari harcamalar 54 390 604 
Yatırım harcamaları 32 925 000 
•Sermaye teşkili ve transfer har
camaları 4 845 466 

92 161 070 

Gelir ve gider rakamlarına böylece işaret ettikten sioınra 1972 Bütçe tasarısı ile ilgili görüş kanaat ve temenniler 
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Hizmetin niteliği ve yerine getirme şekli : 
Vakıf, insanilik için yüz yıllar boyu yaşamış ve insan hayatının günlük olayları ile sıkı ilişkiler tourmuış, insan 

yaşayışı üzerinde derin etkiler yapmış bir özel hukuk varlığıdır. Bu nedenle vakıf hizmetlerini geliştirmek yönü 
lar harcanmış, bumun sonucu olarak son yıllarda belirgin ilerlemeler kaydedilmiştir. 

Dinî, sosyal ve kültürel amaçlarla doğan vakıflarımızn kamu yönetimi tarihimizde bir kısım kamu hizmetle 
lerini yaratmış olması nedeniyle önemi aşikârdır. Türk Milletinin medenî ruhuna, yardım ve şefkat hislerine, sa 
vakfın bugün devamı önemi taşıdığı şüphesizdir. 

Türk Medeniyet tarihi yaratan Vakıflarımızın ve onun eşsiz eserlerinin korunması ve .geliştirilmesi teşkilât o 
des bir .görevdir. Bu nedenle Vakıflarımızın, günün ekonomik ve hulkukî problemleri de göz önüne alınarak asıl r 
ması gerekmektedir. 

Bu müessesenin mazideki medeniyetimiz üzerindeki önemli tesirini ve şümulünü anlatmak için 
ıaüşahdde!lenini nakil eıtlmek yetecektir. Mouro-jad'Ohsson ve M. Gatteschi XVIII. ve XIX. asırlarda Osmanlı İmpa 
tin büyük bir kısmını Vakıfların teşkil ettiğini söyler. Zeys, Cezayir'delki araziden yarısını; P. Bonnard da Tunu 
olduğunu nakleder. Bunun gibi. Mısır, Fas, Iran. Hindistan, 'Türkistan gibi İslâm kültürüniün asırlarca hâkim ol 
him bir yer tuttuğu katiyetle söyleneibillir. Bunlara ilâveten bugün de Türkiye'nin hemen hı.-' köşesinde vakıf 
mek Vakıf müessesesinin İslâm dünyasında nie mu azzam bir rol oynadığını göstermeye kâfidir. 

Gerçekten üçbin küsur seneden beri devam ede gelen ve asırlarca bir ikisini âmme hizmetlerini gören ve daha 
let ve/karşılıklı sevgi ve hürmet hislerini telkin eden bu tarihî kuruluş, bilhassa Osmanlı İmparatorluğu zamanınd 
leri ile toplumun sosyal, ekonomik ve kültürel hayatına en geniş ölçüde katkıda bulunmuştur. 

Türk sosyal hayatında Islâmdan önce de tabiatiyle o devrin hukukî esasları dairesinde vakfın tatbikatı olduğ 
sesesi asıl büyük tekâmüle, slosyal hayatta yardımlaşma ve danıışmaya çok önem veren İslâm Dininin zuhurundan s 
İslâm Hukukunun en çok işlenmiş ve geliştirilmiş bölümlerinden biri vakıflardır. 

Vakıf, (Fertlerin menkul veya (gayrimenkul bir kıymeti - haricî hiçbir tesir, mecburiyet ve mükellefiyet olmak 
başeretleriyle şahsi mülkiyetinden çıkarıp hayır ve hasenat kastiyle, yine kendileri tarafından tâyin olunan, şa 
olarak tahsis eylemesi şeklinde tarif edilmektedir. Ferdin mülkiyetinden çıkarılan ve binnetice mülkiyet hakkım 
ğı bütün hak ve menfaatler (toplum yararma terk ve tahsis edilen bu mallar vakfın teessüsü ile beraber şahsiyet 
(Mala şahsiyet izafe edilmesi) şeklinde ifade ve tavsif edilmesi kabildir. 

Değişik psibo - sosyal şartlar altında vücut bulan vakıfların her biıi müstalkil birer hükmi şa hsiyeti haiz olu 
olan: vakfiyelerinde yazılı esaslar dairesinde idare edilmektedir. Ve yine vakfı vücuda getiren kimse tarafımdan 
tarfından da murkabe edilmektedir. 

Her vaikfm mdkıamiztm.asınidıa 'başlnıcta 'dört unsur göze çarpar: 
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1. Bayır işlerine, ânım'eaıin istifadesinle ayrılmış olan binaıliar vıe âmimenin foıydiattanaıcağı hayri vio (sosyal hizmetı 
rî cihetler, hayır şart ve hizmetleri). 

'2. Bu binaların idare ve idamesi ve hizmetlerin ifası için gerekli masrafları karşulayan gelir kaynaklan! (E 
lât vakfiye aJdı verilen çjatnlı ve çatısız gayrimenkul ımallari' ile vakıf paralıar ve bunların dışında 'kalan diğer gelir 

3. Vakfın1 iidlare uzvu '(Mütevelli) ve büyük vakıflarda mütevellinin 'dmrinldeki diğer hiızımıeıt erbabı. 
4. Vakfın murakabe uzvu (Nlâzrr). 
Bir vakfın tesisinde bu dört diibetin mıuıülâka açıklanimasu gerekir. Vakfiyelere derci lâzaımigelen bir nokta da şar 

halinde vakfın 'gelirinin nereye sarf ediileıceğidftr. Buna da (Nihai şart) denilmekte1 olup vakfiyelerinde (İntihaî şart 
lar da ('o vajkıf hasılalümın fakirlere harcanması) eski vakıf hukuku ile kabul edilmiş biı- prensiptir. 

Yurdumuzda yüzyıllar boyunca kurulmuş vakıflar, 'hayır şart ve hizmetleri il'e sosyal, ekonomik ve kültürel saha 
diği gibi gelir kaymağı olan imalıların idare ve işletmesi de ekonomik hayatta gıenıiş ölçüde tesirini göstermiştir 

Vücuda ;geıtirilmiş oılan vakıflarla 'göırülmiiş olan hizmetleri -
Eğötökn, öğretijm, (Halk eğitim ve moral eğitim dâhil) sanat ve kültür sıhhi ve bedii ihtiyaçların karşıllanması 

metler (Hayatı korumak, kurlt'arımJak, yükseltmek, güzelleştirmek, sıosyal bünyeyi gelişltirmek ve sarsıntılardan koru 
yardımlaşma, ve dayanışıma tezahürleri) ulaştırma hizmetleri, iktisadi tesis ve hizmetler, millî savunana hiznıietleri, ku 
sı, haıremıeyn vakıfları, vueuhu bir vakıfları:., gibi müteferrik hizmetler, diyani hizımelıler, olmak üzere başjlıca o 

İlk bakıışıta dağınık sabalara yayılmış ve birbirinden ayrı mahiyette 'karakter arz eder gibi görülen bu hizmetler 
ulaşmak isteği ve bu gayenin de insan şahsiyetinin ve «şahsiyetine» ayrılmaz, bir unsuru «lan «hayatım korunması, 
sanüarın hayatta fcarşjıla!şabilee<&ilieri maddi ve mânevi zorlukları, ıstırap ve sefaletlerin dmdirilimesi, hayatın 
tinin vikayesi, içtimai (her türlü [tehlike ve sarsıntılardan korunimaisı... oldiuğu görülür'. îşte bu ımtaJksatla vakıf 
miazıgâhljar, mıelktepiler, kütüphaneler, detfgâhllar, darüşjşifa ve hastaneler, alevleri, kervansaraylar, çeşmeler, su yolilıa 
ideniz fenerleri, kale "ve ilsıtifcamHjar, spor saha ve tesisleri, mesireler, dlul vıe yetim evleri, ehıziıtme ve büyütme yuva 
yüksek dağlaında ve ıgeçjitlerde cankürtakan istasyonları im ©şaibesinde bamnıaüdıar... ve bunlar gibi niice hayrat bina 
ların önemli bir kısmı zamanla mimari ve tarihî yüksek değerler ifctisabederek birer «anıt» hailine gelmiştir. Bun 
sanlığın iftihar eylediği (Medeniyet âbideleri) dir. 

Her vakıf, hükmi şahsîyeitfi. haiz müstakil bir varlıktır. Kendi idare mauvları tarafmldıan vafcfiyesindeki şartlara 
(Murakabe) vazifesi de kendisine tevdi edilmiş dî<n şahıs veya ımıalkam tarafından ifa edilir. 

'Selâtin vakıflarının bir elden idaresi içir birtakım tecrübelerden sonra 1827 yılında kurulmuş 'olan Evkaf Nez 
leri kalmamış vakıfların idaresinin d'e verilmesiyle (Mülhak) ve (Mıaizbut) valkıfllar sistemi doğmuştur ve zaman 

Cumhuriyet Hüküaneıtd1 zamıamnldia vakıf isleri (Seriye ve Evkaf Vekâleti) ne bağlanmış; Seriye Vdkâletinin 19 
BaşbaJkanlığıa bağlı (Vıakıfüiaır Uımıu'm Müdürlüğüne) verilmişitir. 
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Memleketimizde ihalen Vakıflar Genel Müdürlüğünün idare rey®, mıurakalbesi ıailtınd& bulunan vakıflar, vakfiyel 
ve hayır şartları ile taımıamıeın veya küsmen m.eveudiye terini muhafaza eJdeJbil>en vakıflar olup İsi ân t Hukukuna 
deninin yürürlüğe giriş* tarihi olan. 4 Ekini' 19216dan sonraki durumları 2762 sayılı Vakıflar Kanunu ile düzenlemmi 
deni Kanununun bâzı ıniaddeferinin değiştirilmesine dair olan 903 sayılı Kanun gereğince tesis edilen yeni vakıfla 

Vakıflar İdaresi bugün de ımeanJİeketimizd'e öneımli sosyal biametler ifa etımdktedir. Yurtta mecvut ve her biri 
rer şiaheser -olan abide ve esiki >eıserlenl'e, hayratın idarasi, balkım, onanım, muhafaza ve restorasyonu ile vakfiyelerd 
lar, yoksul orta ve yüksek öğrenim öğrencdleırd için yurdun helmen her ilinde açtığı yurtlar ve halkıma, muhtaç öğ 
lar, fakir ve kimsesizler için yurdum birçok ilinde tesis edilen imaretler, İstanbul'da 'bulunıan Vakıf Gfuröba Hastan 
parasın mtuiayene, tetdavi ve amıeÜJİyat hizmetleri, Turna ve mu'hta-çkırıa bağlaman (aylıklar ve bu sosyal hizmetlerin b 
nel Müdürlüğünce yürütülmektedir. 

Genel Müdürlük tabiatiyle vâkıfım i raide ve arzusuna uygun olarak gelir kaynaklanın en iyi şekilde değerlemd 
lardan elde (edilecek Igelir ile hiztmetleri gene en iyi şekilde yapmaik mevkiindedir. 

Bu sebeple Vakıflar Geme! Müdürlüğü Anayasamıizla benimsenlmiş lolan «İnsan halk ve hürriyetleri», «İnsanlık 
oma» ve «Sosyal adalet» ilkelerimin ışığı alfamda daha fazla, gelişme ve hiziMet etme imkânlarına Ikavuşımak gayret 

Gelişen iktisadi durum, sosyal ve kültürel hizmetlerin önem ve mahiyeti göz önüne alınarak Vakıflar Genel 
tahdit edici bâzı mevzuatta değişiklikler temini etmek suretiyle, gelir kaynaklarımı en iyi şekilde değerlendirmek v 
tfDamik şekilde tahakkuk ettirmek bakımından, bugün olduğu gibi Başbakanlığa bağlı bir Genel Müdürlük halimde m 
bir yeni Teşkilât Kanunuma kavuşturulması yerinde mütalâaa edilmijş ve bu kanun 21 . 5 , 1970 tarihinde kabul ed 

Bu kanunla Vakıflar İdaresinin yeterli -çilem atıl arla kuvvetli bir teşekkül haline getinilmesıi, diğer taraftan) vak 
dan mazbut vakıflarım mütevellisi durumunda Vakıflar Gineli Müdürlüğünün bir hükmi şahsiyet olarak yapacağı 
kişiliğinin yararlandığı kanuni olanaklarla donatılması mümkün olmuş ve kanunaın öngördüğü yönetmelik ve diğe 
mJulmuştur. 

Amcak bu kamunla Vaikıfllar Genel Müdürlüğün hizmetlerim yerine •getirilmesi için o günün: ihtiyaçlarına göre te 
rma, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununu uygulamaya koyan 1327 sayılı Kanunun yürürlük tar ihi olanı 1 Kasım 
gibi kısa bir süre içeırisinde gerıekli atanmalar yapılamamış ve söz konusu kanun hükümleri gere ğince Kuruma 126 
lunan kadroların önemli bir kısmı Bakanlar Kurulu emrinde bloke edilmiş ve fakat Genel Müdürlüğün 1327 sayılı 
sonra muhtelif tarihlerde talebettiği hizmetini gereği olan kadrolar verilmediği gibi, emeklilik, istifa veya diğer ned 
uzun bir süre Personel Kanuntuıudaru doğam güçlükler sonucu atama yapılamamış ^olmasından kum m hizmetleri aksam 
katlarla yürütülen milyonlarca liralık, onbinleree dâva takipsiz kalmıştır. 

Bu sebeple sözleşmeli personel istihdamı müessesesinin tekrar ihdasında zaruret görülmektedir. 
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1 - HİZMET GELİŞMESİ r 

1. Sosyal hizmetler : 
Vakfiyelerde öngörülen hayrat şartlaıt'i Vakıflar Geme! Mlulüriüğknün geniş mâaııâda tatbik ettiği sovsy 

miektedir. Bugün Vakıflar Gen!el Müdürlüğünün İm mânada yapınıış okluğu sosyali hizmetler, yoksul öğrenciler 
sessizler için1 tesis edilen imaretler, bakılma -muhtaç çocuklar için* tertiplemen kamplar yüksek tahsil 'iııuhtaıç öğre 
muhtaç aylıkları., fakir hastalar içim hastane hizmetleri, vakfiye şartlarımda mevcut diğer çeşitli hayır hizmiet 

1. Fakir öğrenciler için orta ve yüksek öğrenim yurtları : 
Vakıflar Gemıel Müdürlüğünüm bu hizmetlere gerekli ömtemi vererek her sene gerek yurtların -miktarı gerek 

sağladığı yapılanı incelenmeden anlaşılmaktadır. 
Halen. ınıuhtellif Merimizde 48 adet vakıf öğrenci yurdu vardır. Bu yurtlardan 3 vıdıedi yüiksek öğrenim öğr 

diğeri kız olımak üzere ikisi İstanbul'da ve bir kız Öğrenci vurdu ise Ankara'dadır. 
Bütün) bu yurtlarda baraman öğrenci adedi 5 650 dir. 
1972 yılı bütçesine (1 223 767) ılira fazkısı ile (5 636 196) lira ödenek komilim ustur. 
Vakıflar Gemel Müdürlüğünüm önemli bir hızım, eti olan öğrentei yurtlarının son 1 yirik aç seme içerisinde geniş 

daki ödeneğim 1965 yılında (2 300 000) Mra liken 107.1. yılında (4 412 402) liraya çıkarıldığı ve 1971 de alman ek 
seldiği ve 1965 ten bu yana 14 adet yurdun yeniden açıklığı ve öğrenci adedimin 2 754 temi 5 650 ye çıkarıldığ 

Gecem semeki ödenek ve sarfiyat muvacehesinde bu ödemeğin kâfi golmıiyeceği aşikârdır. Yapılan incelemede 
göre sem esi içinde bu tertibe ödemek aflımması mümkün görülmektedir. Bu formülüm, hizmeti aksatmadan tatbiki 

Zayıf bünyeli bakıma muhtaç ve fakir ilkokul çağındaki çocuklarım her türlü /ihtiyaç! aınniı sağlı yan. ve anıla 
kamp hikmeti için de 1972 bütçesinle yeteri kada r ödemek konulmuştur. Gemel Müdürlüğün fakir çubuklar içim 
lastirdiği ve gerekli tesisi projelendirdiği ayrıca menımıuniyetlıe tesbit edilmiştir. 

2. G-ureba Hastanesi : 
Vakıflar Genel Müdürlüğünüm sosyal himmetlerimin. çolk ömemii bir yönünü teşkil edem Vakıflar Gureba Hast 

de Sultan vak)fı ile tesis edilmiş olup 125 seneden, beri fakir ve garip kimselerin sapılk ya,rdiımına koşmak gibi 
de bulunmuştur. 

Hizmetin ehemmiyetini tebarüz ettirmek bakımından bâzı istatistiki rakaımılaırım belirtil nitesinde fayda mülâh 
Hastamemim muhtelif servislerinde yılda ortaikama (67 400) poliklinik, (4 400) klinik tedavisi ve (2 370) am 

.Mezkûr vakıf arsası üzerime, yine aynı vakfın arazisinin istimlâk bedeli olarak üniversiteden alınmakta ol 
delleriyle 575 yataklı takriben 34 milyon ılira pıroje. değerinde modern, bir hastane inşaatı, İkinci Beş Yııllik pro 
1968 tarihinde temeli atılmıştır. İnşaat devam etmektedir. Bu programım gerçekleştirilmesiyle vakıflar idaresi 
metleri mey anlıma bir yenisini daha ilâve etmiş ol ac aktır. 
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3. İmaretler : 

Muhtelif vakfiye şartlarında öngörülen fakirlere ve kjimsıesizlere muayyen zamanlarda sıcak yemek vermek şart 
lar Genel Müdürlüğü halen dördü istanbul'da ve 32 si diğer vilâyetlerde ollımak üzere 36 adet vakıf imareti hali faaliy 
retlerde 14 150 fakir ve öğrenciye veriilimelktedir. Bu maksatla 1972 bütçesine (2 500 000) lira konulmuş i, ur. 

4. Burslar : 
Vailcıfilar Geııeilı Müdürlüğü tarafından 25 fakir yüksek öğrenim öğrencisine burs verilmekte iken bu miktar 1971 

yılında da 100 öğrenci için ödemek konulmuştur. 
5. Âmâ ve muhtaç aylıkları : 
Vakıflar Genel Müdürlüğünün, sosyal hizmetleri .nreyaannjda yer alan âmâ ve «muhtaç maaşları mevzuunda 1972 

konulmuştur. 
Mezkûr ödenekten (700) âmâya (75) şer lira, (Ö50) muhtaca da (•ÖQ); şair lira aylık ödenecektir. 
n . - Restorasyon inşaat ve onarım hizmetleri : 
1. Âfaicte ve ©sM eser onanımı ve restorasyon u : 
Vakıflar İdaresinin kendi kaynaklarıından temini ettiği gelirle onarumılanna imkân olmayan ve 7044 sayıh Kanun 

nc devredilen eski eserlerin onarımı için 1972 yılı Bütçesinle Hazine yardamı olarak (14 925 000) lira ödenek konul 
1972 yılına ait onarım programı Devitet Plânlama Müsteşarlığının, vizesinden geçmiş ve programa dâhü eserleri 

başlanmıştır. 
Programda 109 adet cami, medrese, han, hamam ve kervansaray restoresi ön-göııüknüşıtür. Onlarım ve restore faal 

y apılm aktadi r. 
Eski .eserleri,. sanat ve tekniğin icaplarına göre restore ettiren Vakıflar (J«ııxvl Müdürlüğü, onları günün ihtiyaç 

yone ederek halkımızın ve insanlığım, hizmetine arz etmektedir. 

Anıtların, korunmaları, onların bir topluım hizmetine verilmelleriyle idaiha kolay sağlanacağı şüphesizdir. 
Restore edilllen camiler, daha iyi bir şekilde ibadete hasreditorken meseleler, kütüphane ve öğrenim yurtları ihtiyacı 

nayiinin oteller ihtiyacına tahsis olunmaktadır. Filhakika restoresi ikmal edilmiş bulunan Kuşadası Öküz Mehm 
durumu ile yabancı turistler için enteresan olanbir otel haline getirilmiş ve dolar üzerinden kiraya verilerek 196 

Ayrıca Edirne Rüstempaşa Kervansarayı, İstanbul Haseki Medresesi,, Aksaray'da Sultan Hanı ve Payas Kerv 
süratle girişilmiş olup bunların da sıra ile otel haline getirilmesi için çalışmalara başlandığı anlaşılmıştır. 1970 s 
kervansarayı ve Haseki Medresesi otel olarak hizmete açılacak hale getirilmiş ise de işletmeci firma Olup Mediterr 
açdış 1972 senesine kalmıştır. 1972 de bu güzel tesislerin de işletmeye açılması gerek turistik yönde gerek eski es 
faydalı olacaktır. 
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2. Akaar ve hayrat onanım : 
Vakıflar Genel Müdürlüğünün kendi gelirinden tefrik edebildiği miktar ile akaar nevinden oları bina ve hayratın 

lan (9 300 000) lira; 1972 yıâl bütçesinde (18 000 000) liraya çıkarılıra ıştır., 
3. — Akaar inşaata : 
Vakıflar Genlel Müdürlüğü, 2762 sayılı Vakıflar Kanununun 12. maddesi'gereğince ümit getirmeyen ve ekle tut 

mayan gayrimenkulleri satarak ıelde odifcn paraları akaar toprak satış bedeli fonu namı altında toplamakta ve 
rinde yeni1 yatırıfmlara gütmekte ve böylece vakfın gelirinin devamın veı artırıllmaisını sağlamaktadır. 

'Bu yatımmjar da bininci beş yıllık ve ikinci beş yıllık olarak plânllanmış ve Devlet Plânlama Teşkilâtı Müsteşa 
ikinci beş yıllık plân devresinde akaar yatırımının daha geniş bir programla ele alındığı memnuniyetle müşahed 

pllân dönemlinde 30 »milyon liralık: harcamaya mukabil İkinci beş yıllık plân dememi için (107 000 000) lira tutarın 
ikinci Beş Yıllık yatırımı programında bulunan ekseriyetini çarşı ve işhanlannın teşkil ettiği 2Ö4 konu proj 

1968 - 1971. yıllan arasında âıhalie edilmişlerdir. Bunlardan 9 u ikmal ediillmilş, 6 sı biıtirilmıek üzeredir. Mütekabil 
mal edilecektir. Ayrıca plân 'harici olarak 10 adet çarşı ikmal inşaatı ile otel tadilâtı ve teslisler 1971 yılında taınıam 
la birlikte Birinci Beş Yıllık plân döneminde inşasına, başlanarak İkinci Beş Yıllık dönemde bitirilmiş bulunan 
cütttur. 

ikinci Beş Yıllık yatırım döneminde bulunan fakat bihassa arsa imar durumları ve tabiiye müşkülâtı yüzünden 
Üçüncü Beş Yıllık plân dönesmindıe gerçeklieşmesi arzulaman 25 konunun da nazırlık ve proje çalışmalarına başlan 

Genel Müdürlüğün bu sahadaki! faaliyetleri idare için devamlı birer ıgelir kaynağı teşkil etmesi aynı zamanda 
nin imarına ve ekonomik kalkınmasına yardımcı olması bakımından olumlu karşılıammıştır. 

Keza aynı Kanunun 10 ncu maddesi gereğince tahsis edildikleri maksada götre kııll anılmaları kanuna veya âmm 
htıtt işe yaramaz bir hale gelen hayrat gayrimenküller, kanunun öngördüğü foranalilteleırle satılarak, bunlardan el 
ve hayrat sataş bedeli namı altında ayrı bir fonda toplanrraaıkftıa, ve bununla memleketimizin. küMinefl. ve sosyal ha 
rat tesitelera yapaljmaktadır. 

19ı68 yılmda temeli atıDan Gfureba Basmahanesi inşaatı, bunların başında gelmekteıdiir. 

m - İdarenin denetimiııe bağlı işletme ve şirketler hizmetleri : 

1. Vakıf zeytinlikler işietmeleri : 
Ayvalık, Antalya ve Aydm havalesinde bulunan geniş çapftaki vakıf zeytkılöfclerin mahsulü, kuraimu 

daha rantalbl ıbür şekilde kıymieitlmdİTİlerek elde edilen en iyi evsaftaki zeytinyağı, sabun ve salamura zey 
mektıödir. İdazrenin mevıcut; zeytinlikleri en fennî usullerle lîmar ve timar ettirdiği ve her iki işletmeyi 196 
m'oidern fabrikalarla teçjhiz ettiği memnunıiyetle müşahede edilmiştir. 
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Antalya'da Vakıf Muratpaşa arazisindeki 22 500 kaidar zeytin ve 12 000 civarındaki narenciye ağacının 
m sağlamak maksadlylo, 1965 yılında Antalya'id a bir fabrika kurulmuş ve bu zeytinlerin işlenmek suretiyle y 
hallinde, halledilmiştir. 

Ayrıca aynı fabrikada halkın zeytinlerinin d e işlenmesi bir hizmet olarak ele alınmıştur. 1967 yılımda bu hizm 
1970 - 1971 kapmanyasmda 8 836 177 Kg. tane zeytin toplanmış ve bundan 1 329 600 Kg. zeytinyağı istihsa 

yağı, sabun ve salamura zeytin üretimini artırmak ve daha fazla vatandaşın istifadesine sunmak üzere çalışmal 
Üç yıldan beri Ankara ve İstanbul'da açılan parakende satış yerleri bir âmme hizmeti olarak büyük ya 

adedinin artırılması cihetine gidilmektedir. 

2. Valklf Taşdelen Memba Suyu işletmesi : 
1960 senesinden bu yana seneliği (150 000) liraya kiraya verilmiş bulunan Vakıf Taşdeleıı Memba Suyu 

esaslara göre işletilmesi ve vakfa verdiği kiranın pek az olması sebepleriyle, suyun modern sıhhi esaslarla 
ğünce işletilmesi /kararlaştırılmıştın1. 

Bu maksatla membaım kaptajı ve tesis yenilenerek ve Avrupa'dan getirilen yıkama, doldurma, kapsülleme c 
çuk milyon liralık bir yatırımla yepyeni ve sıhhi bir tesis elde edilmiş, Vakıf Meımba Suları İşletmeleri kuru 
suyu olan III ncü Murad'm validesi Nur - Banû Valide Sultan tarafından vakfedilen Taşdelen Suyu örnek 
tine sunulmuştur. 

3. T. Vakıflar Bankası T. A. O. 
6219 sayılı Kanunla kurulan Türkiye Vakıflar Bankası T. A. O. lığının (50) milyonluk sermayesi vardır. Bunu 

dürlüğünce taahhüdedilmiş bulunmaktadır. Bu miktarın karşılığı olan (27 500 000) liranın tamamen ödenmiş 

A) Bankadan 1970 yılı temettü olarak (1 4 66 690) lira alınmış ve 1971 yılı bütçesine irat kaydedilmiştir. 
B) Menıl e ketimizin iktisadi ve ticari hayatında, kuruluşundan bu yana daima artan ve olumlu bir tesir 

Bankası hızla gelişmektedir. Filhakika Ekim 1971 sonu itibariyie sermaye ihtiyatlar ve karşılıklardan m 
toplamı (73 495 664,25) liraya, mevduatı, (1 312 369 198,87) lira, clıiğeır fonlar ve imkânlar toplamiyle birlikt 
(1 593 544 247,43) liraya, plasmanları ise (1 185 180 226,48) liraya ulaşmış bulunmaktadır. 

Memleketimize turist akımını hızlandırmak ve döviz gelir]erini artırmak için ihtiyaç duyulan konaklama 
geliştirilmelerine yardımcı olmak maksadiyle özel sektör teşebbüslerinin bilhasısa yeni otel ve diğer turistik 
rın tevsii ve ayrıca işletme kredisi ihtiyaçlarını temine matuf olmak üzere Maliye Bakanlığı, Turizm ve 
kara Misyonu ile T. Vakıflar Bankası arasındaki dörtlü anlaşmalara Banka nezdinde (81,9) milyon lirlık b 
tamıamı ikraz olunmuştur. 
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'Banka 1970 yılında (5 800 8;?2y0'9') lira ısâfd k â r (sağlamıştır. Kârın ödenmiş sermayeye oranı (% 11.72) di 
Bankanun yılbaşındaki şube adedi 141 iken 1971 yıllında yeniden 4 şubenin hizmete girmesiyle şuh e ad 
1972 yılında ise 4 şubenin açılmasının programa bağlanmış okluğu memnunlukla müşahede ve tesbit edi 

4. ITatosim Oteli : 
Vakıflar Genel Müdürlüğü 623 sayılı Kanun ile TaksimAle inşa edilecek otel için kurulan (70 000 000 

(22 ı000 OOÖ) lira ille iştirak etmiş bulunmaktadır. Mezkûr şirkete yine Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sa 
lar Bankası 15 milyon, İş Bankası 10 milyon ve G ünelş Sigorta 1 milyon liira ile iştirak etmektedirler. 7 Kas 
artırılarak (140 OOOı OÛO) na çıkarılmıştır. Yapılan etütlere göre Taksim Oteli 200 milyon 1 İraya mal ola 
atılmış olan otelin inşaatım», iş programına uygun olarak süratle devam edilmekte olduğu memnunlukla öğ 

ISermaye teşkili ve transfer harcamaları : 
1. 1971. yılı Vakıflar (lenel Müdürlüğü bütçesinin (A/3) işaretli cetvelinde yer alan sermaye teşkil 

(15 91:8 361) lira ödenek konulmuş olup, mezkûr ödeneğin, tamamımı, bütçenin tetkikimden de anlaşılacağı 
ve 'köyler tarafından inşa edilecek hayrata yardım: ve Emekli 'Sandığına yapılan ödemeler teşkil ettiği ve 
satlar için geçen yıla nazaran (11 072 895) lira noksanıyle (4 845 466) lira ödenek . onulduğu görül 

2. 1971 yılı harcamaları, hizımet plânına uygun, zamanında ve yerinde kulla nı İm ıştır. 
3. Kuruım ve derneklere yapılan malî yardımlar maksadına uygun bir şekilde yapılmıştır. 
4. — Genel Müdürlüğün geçen yıl borçları ile ilâma bağlı borçları ilcim (Ek ödenek dâhil) 1971 yılı bütçesind 

ölüp bugüne kadar (554 129,—) liramın mevzuata uygun olarak ödendiği görülmüştür. 

Geçen yıl bütçe uygulaması : 
1. — Vakıflar Gfemel Müdûrlüğünfün cari yıl bütçesinıin çeşitli bölümlerimde mıevcult ödemeğin kullanılmasında G 

deısinin (A) fıkrası gereğince Maliye Bakanlığımca Üçüncü Üç Aylık dönem sonunda (A/l,) (A/2,) (A/3,) işarotli c 
bırakılan miktara göre ödemenin yapılmış olduğu, 

2. — Ödenek harcaması ve tevzüinin Bütçe Kanununa uygun yapıldığı, 
3. — ödeneklerin tevzii, Vakıflar Oenel Müdürlüğüne bağlı teşkilâtın vâki ihtiyaç talepleri nazara alınmak su 
4. •—• 1327 Sayılı Kanunum tatbikindeki aksaklıklar yüzünden kadrolarda hizmeti aksatacak açıklar kap at ita 
5. — Bugüne kadar 1050 saydı Mubasebei Umumiye Kanununun 48 nci maddesi gereğince (4 250 004) lira ek ö 

uygun bulunduğu görülnı üştûr. 

Yenıi bütçe teMilfl&riJyde ilgili incelemeler : 
1. — Mulıaseıbei Umumiyenin âmir hükümlerinle ve Beş Yıllık 'pro-g raimi ara göre konan hizmet karşılığı öden 
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2. — İnşaat, onanım ve restorasyon ödeneği muntazam bir plân ve projeye göre ayarlanmış olup âbide ve eski 
ayrıca gayrimenkul Eski Eserler ve Anıtlar Yüksek Kurulunun tasvibinden geçtikten sonra tatbik edilmektedir., 

Bütçe dışı akaar ve toprak satış bedeli özel fonundan yaptırılan yeni afcaar yatırımları da Vakıflar Gendi Müdürl 
Devlet Plânlama Teşkilâtınca kabul edilen programlara göre taitbik edilmektedir. 

ÛDilek ve genel düşünceler : 
1. — Bugün Vakıflar İdaresi vakfiyelerin şartlarını yerine getirebilmielk için bir taraftan vakfiyelerle öngörülen 

çalişırken, diğer taraftan ecdadım çok kıymetli yadigârı olan cami, çeşme, mescit, medrese, han, hamam, türbe, ker 
nin büyük sanat eserlerim orijinal zenginliklerine zarar veıımeden onarmak, balom ve muhafazalarım sağlamak ve 
silillere intikal ettirmek gibi önemli ve kutsal bir vazifeyi başarmaya gayret etmektedir. 

Som yüzyıl içerisinde ihmal edilen bu eserlerin onarım ve restorasyon']arınım aeıiil bir duruma gelirmiş bulunduğ 
günlkü gelirleriyle yerime getirilmesi mümkün olmadığı aşikâr bulunduğundan her sene Devlet Plânlama Teşkilâtın 
zinece Vakıflar Bütçesine yardım yapılmaktadır. 

Eski eser ve âbidelerin tamir ve restorasyonları inin tahminen (600) milyon liraya ihtiyaç olduğu hesaplanmıştır 
miştir) Mevzuun 10 senelik bir plân içerisinde gerçekleştirilmesi için her sene en az (60) milyon lira ayırmak ger 
nece yardım olarak 7044 sayılı Kamuna müsteniden senede vasati (20) milyon lira tefrik olunmaktadır. Bu sene bu m 
rülmüştür. 

Tamire muhtaç eski eserlerin çokluğu tarihimizin istikbale intikalini temin ve halk efkârını ilgilendirmesi ba 
nazaran noksan yapılmasının bu hizmetin ifasını aksatacağı müşahede edülımiştir. 

2. — G'enel Müdürlüğün gerek 1262 sayılı son Kuruluş ve Kadro Kanunuyla ve gerekse 657 ve 1327 sayl Kanunl 
öngörülmüş bulunan hizmotleriye, merkez ve taşra teşkilâtında yeniden kurulması zorunlu bulunan yeni ünitelerinin 
dan 'muhtelif tarihlerde evvelce talebedilmiş olan çeşitli sınıflardan ihtiyaç duyulan kadroların verilmesi ve bu ar 
müessesesinin yeniden ihyasının sağlanmasını zaruri görmelideyiz. 

3. —• Yayın alım ve giderleri bölümüne konulan (275 000) 'llira ödeneğin, Vakıflar Dergisi adı altımda neşııedllm 
anın tercüme, te;'if ve ta.b'ı. 

— Genel yönetimle ilgili, kanun, genel yazılar, resmî ve günlük gazetelerin aboneleri. 
— Mtevcudu kaıllmayan 2 sayılı Vakıflar Dergisinin vâki talebi karşılamak üzere ikinci baskısı. 
— Çok kıymetli âbide ve harM özellikleri haiz eski eserlerden başlamak suretiyle bunların özelliklerini belirte 

silini. 
— Vakıflarda mevcut dokümanları da ihtiva edecek Vakıflar Bülfteni neşri, masraflarına karşılık 'bulunduğu g 

metler içim kâfi değildir. Artırılmasını temenni ederiz. 

Vakıflar G. Md. Bütçesi (S. Sayısı : 24) 



— 36 — 

4. — Vakıflar Genel (Müdürlüğünde mevcut taşıtların bir kaç tanesi hariç, hepsinin çok eski senelerde a'linm 
ğu, hilzmeti ifa etmekten uzak bulundukları anlaşılmıştır. Evvelki sene bütçeye konulan dört vasıta Malzeme Of 
bütçeye konulan beş vasıtanın behemahal tedariki temin edilmelidir. 

5. — AyvaÜık ve Aydın Vakıf Zeytinlikleri işletmelerinde elde «dilen yağların 1968 senesinde Ankara ve İs 
İc doğrudan doğruya tüketiciye satışı teşebbüsünü ineni milliyetle karşnknıkta ve bu mağazaların artırılmasını 

6. — Vakıflar Genel Müdürlüğü sosyal ve kütürel hizmetlerini önemli bir şekilde geliştirme yoluna «irinü 
•a)1 Bezmi Âlem Valide Sultan Vakfından olan Gureua Hastalı an esinin hizmet ka.pasiitesi'iıa artırmak, günün 

yenilenmesini kapasitesini ve fakir vatandaşlarımızın daha iyi şartlar içinde tedavi imkânını teinin ötmek maik 
olan gayrim mkullerinin satışlarından elde edilen para ile yeni bir hastana ne binasının inşasının kararaştırıldı 
sin inşaasmın ilerlediği tespit olunmuştur. 576 yatak, poliklinik, klinik ve ameliyat odaları gibi tesirleriyle Vak 
hastane kazandırmaktadır. Bu teşebbüsü takdir ve minnetle karşılar, hastane binasının kadro ve hizmet ollarak 
bir duruma getirilmesini temenni ederiz. 

h) Vakıf orta ve yüksek öğrenci yurtların nı gerek kadro miktarLarını, gerekse yurt a-dedinin netin Idığı, İ 
1970 de 4, 1971 de 3 yeni yurdun açıldığı memnuniyetle öğrenilmiştir. Vakıfların öğrenci yurt hizmetlerinin he 
memlekete teşmili! en hayırlı hizmeti olacaktır. Bu gelişmenin devamını temenni ederiz. Yurtlar tahsisatı geçe 
raya nazaran 1972 bütçesine (1 380 531) lira noksaniyle, konulmuştur. Bu miktarla vakıfların mevcut yurtların 
ğildir. KaMıki Vakıflar İdaresinin sosyal hizmetleri geliştirmedeki çabasının durak! amam ası .1972 yılında da 
Bütçe Kanununun 6 ne maddesindeki formülün bu gelişmeyi sağlayacak şekilde tatbikini temenni ederiz, 

e) Vakıf ve eski eser mevzuunda tanınmış ilim adamlarının çok kıymetli yazılarım ihtiva eden ve memlek 
yer akın Vakıflar Dergisi için bütçeye bir miktar ödenek konulmuş ilse de bu değerli eserin hile olmazsa senede i 
za 1970 yılında bastırılmış bulunan Vakıflar Bülteninin hiç olmazsa 6 ayda bir çıkardım asını tavsiyeye şayan g 

d)ı Vakıflar Genel 'Müdürlüğünün arşivimde bulunan son derece kıymetli ayrıca birer yazı sanat esıcııi olar 
ranmamasmı ve ıe,u İyi şekilde muhafaza edilmelerini temin maksadiyle alınan mikro - film maki naşının hizm 
müştür. Vakfiyelerin mikro - filim alınmaları işinin süratle neticelendirilmesini temenni etleriz. 

e) Birer sanat Şalıcseri olan vakıf eski eserlerin mevcut fotoğraflarını ve restorasyon sırasında ve restoras 
tasnif, muhafaza ve birer kıymetli doküman olarak geleceğe intikalini sağlamak için kurulan vakıf fotoğraf a 
lirtir. arşivin zengin ve iyi bir şekillide ikmalini temenni ederiz. 

f) Vakıflar Genel Müdürlüğünün dünyada ve Türkiye'de vakıflar hakkında yazılmış, eserleri toplamak içi 
tüphane tesisi kararını 'burada zevkle belirtir, bu kararın gerçekleştilrilmesini gönülden temenni ederiz. 

7. Ferdin vakıf yapma arzusunu kıymetlendirmek ve vakfın tarihî geHişiımihi devam, ettirtmek maksadiyle 19. 
903 sayılı Kanunun öngördüğü tüzüğe göre tescillerine başlanmış olan. yeni vakıfların tescil işlemlerinin biran 
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8. Vakıflar Genel Müdürüğünün İstanbul'da aetığL Türk Yazma Esereri Müzesi ile Yapı Malzemeleri Müze 
galerisini memnuniyetle kaydeder, bu gibi teşebbüslerin geliştirilmesini temenni ederiz. 

9. Vakıflar Genel Müdürlüğünün gerek neşriyat gerek restorasyon lıiznıetleırinde üniversitelerin sanat tar i 
vaınılı ilişki kurmasını temenni ederiz. 

10. 691 sayılı Kanun tatbikatı ile alâkalı olarak, belediyeler, belediyelere bağlı müessese ve kuruluşlardan 
1966 yılından beri taksit ve faizlerinin tahsil edilemediği müşahede edilmiştir. 

Mezkûr kanunun 5 ııei maddesinin (B) fıkrası Hazinece tahkim olunan borçların yirmi yılda ve yirmi eşit t a 
mesini âmirdir. 

Tahkim tarihi olan 1965 malî yılı sonundan itibaren, Hazine kefaletine güren mazbut vakıfların rakabeden 'mü 
vakıfların gelir kaynağını teşkil eden aka ar inşası gibi yatırım i'aafl'iyetl'eriini engellediği cihetle, va lafların sosya 
gelişti r ehlini esi baklanından Bütçe Kanuniyle konulan takyidatm kaldırılarak mezkûr alacakların ödenmesini za 

11. Gelişen iktisadi durum, sosyal ve kültürel hizmetlerin önem ve mahiyeti göz önüne alınarak Vakıflar Gen 
didedici mevzuatta değişiklikler temin etmek suretiyle gelir kaynaklarını en iyi sekilide değerlendirmek ve hiz 
kilde tahakkuk ettirmek için geçen sene kabul edilen 1262 sayılı Teşkilât Kanununun vermiş olduğu imkânla 
gerekli çalışmallara girişildiği memnuniyetle müşahede edilmiştir. 

Netice olarak Vakıflar Genel Müdürlüğünün s m seneler içerisindeki çalışmalarının çok olumlu bulunduğunu, 
şekilde gerçekleşti recıek bir yönde gelişmekte ol tuğunu, hususiye belirtmek isteriz. 

Filhakika Bininci 5 Yıllık Plâna göne 70 -̂ull-yon lira tutarında olan restorasyon faaliyetleri İkinci Beş Yıllık 
keza. birinci dönemde 34 milyon lira olarak gerçekleştirilen akaar yatırımı, ikinci dönemde 107 milyon liraya çık 

'•Sosyal kizmietler % 300 ün üstünde bir gelişme ,ıe kavuşturulmuş bilhassa yeni öğrenci yurtları açılmasına v 
gerekli önem verilmiştir. 

Âbide ve eski esler onarımı sarfiyatı % 70, yeni yatınım! ar % 600 nisbetinde gelişme kaydetmiştir. 
Vakıf Gureba Hastanesinin modern bir binaya kavuşturulması hizmeti ayrı bir önem taşımaktadır. Müzeler v 

ların orijinal durumları muhafaza edilerek modern mânada turistik oteller haline getirilmesi de yeni ve -olumlu 
Bu gayretlerin, aynı hızla devamını gönülden temimini ederiz, 
Vakıflar Genıel Müdürlüğü 1972 yılı bütçe tasarısı üzerindeki görüş, kanaat ve temennilerini, Yüksek Komi 

üe arz ederiz. 
Hagıp Üner İsmail Yeitaiş 

Raportör Raportör 
C. Senatosu Üyesi O. Senatosu Ankara Üyesi 
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Bütçe Karma Komisyonu raporu 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Bütçe Karma Komisyonu 

Esas No. : 1/569 
Karar No. : 155 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

30 . 11 . 1971 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisine snnulup tetkiki hususu Komisyonumuza havale buyurula 
1972 yılı Bütçe kanunu tasarısı), 

İlgili Devlet Bakanı, Vakıflar Genel Müdürü ve Mjıliye Bakanlığı ile Devlet Plânlama Teşkilâtı temsilcilerinin d 
görüşüldü; 

Söz konusu Genel Müdürlüğün 1972 yılı Bütçe kanunu tasarısı ile, (A/ l ) cari harcamalar, (A/2) yatırım harcama 
transfer harcamaları için sırası ile (54 390 604), (32 925 000), (4 845 466) lira, ki toplam olarak (92 161 070) li 
(B) işaretli cetvelde gösterildiği üzere (92 161 070) lira tahmin edilmektedir. 

Vakıflar Genel'Müdürlüğü 1972 yılı Bütçe kanunu tasarısı üzerinde gerekli incelemeleri yapmakla görevlendirilen 
rapor muhtevasının Komisyon üyelerinin ıttılaına arzını nıütaakıp söz alan sayın üyeler kişisel görüşlerini açılıya 
medeniyetimiz üzerinde önemli tesir ve katkısını ifade ile hizmetin niteliği ve yerine getirme şekli, son yıllarda ger 
âbide ve eski eserlerin onarım ve restorasyonunda gösterilen başarılı çalışına ve sonuçlan üzerinde durmuşlardır. 

Eski eser ve âbidelerin tamir ve restorasyonu için 600 milyon liraya -ihtiyaç, olduğu, konunun 30 senelik bir plâ 
mesini temin en her yıl bütçesine bu maksatla en az 60 milyon lira konulması gereğine karşılık bu sene 15 ınilyon li 
edildiğimden bahsile her geçen yılın, bu kıymetli eserlerimizin istikbale intikalini güçleştirdiği hususunu önemle be 

Sayın üyelerin kişisel görüşlerinde ifade ettikleri tenkid ve temenniler, ilgili Devlet Bakanı tarafından cevaplan 
lara müstenit yıllık mukayeseli bilgi sunmuş ve mütaakiben maddelerin görüşülmesine geçilerek, 

'Tasarının 1 nci maddesi, maddeye bağ"!ı (A / l ) , (A/2) işaretli cetveller tarasıtlaki şekilleriyle aynen kabul edilere 
Maddeye bağlı (A/3) işaretli «Sermaye teşkili ve 'transfer harcamaları» cetveli is'e cetvelin bölüm 35.000, 35.72 

luşlara yardımlar) maddesine, bu yılki bütçede ödenek konulmadığı, hal böyle iken, dernek ve köy idareleri tarafı 
camilere her yıl Vakıflar Bütçesi ile tefrik olunan ödenekle bu yapım işine yardımda bulunulduğu, örneğin, 1971 yıl 
pıldığı maddeye (9 000 000) lira konulduğu, dolayısiyle bu yılki bütçeye de bir miktar ödenek konulması gerekçes 
Bütçe kanunu tasarısının bölüm 35.000, 35.822 nci (Dernek, birlik, kurum, kuruluş ve benzeri teşekküllere yard 
cak (8 999 999) liralık ödeneğin ilâvesi nedeniyle tasarının 1 neti maddesine bağlı (A/3) işaretli cetvelde gösterile 
(13 845 465) lira ve 3 nci ımaddede gösterilen toplam (92 3 61 070) lira da, (101 361 069) lira olarak değiştirilerek 
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Tasarının 2 nci maddesi, yukarda konuluş gerekçesi arz ve izah olunan (8 999 999) liralık ilâve dolayısiyle 
muhafaza nedenliyle maddeye bağlı (B) işaretli cetvelin 72.000 noi (Özel gelirler) matlaplı bölümün 72.100 n 
ayın miktar yani (8 999 999) lira ilâve suretiyle 'maddedeki tahminî gelir miktarı olan (92 161 070) liranın 
retiyle değiştirilerek kabul edilmiş, 

Tasarının mütebaki 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ve 12 nci maddeleri bağlı cetvelleriyle beraber aynen kabul edil 
Genel Kurulun tasvibine sunulmak üzere Yüksek Başkanlığa arz olunur. 

öözcü 
Ankara 

M. K. Yılmaz 
Ankara 
T. Toker 
Denizli 
II. Oral 

İçel 
C. Okyayuz 

Konya 
.V. Kalaycıoğlu 

Niğdo 
N. Çerezci 
Tabiî İlye 

K. Karavelioğlu 

Katıp 
Malatya 

- A. Karaaslan 
Ankara 

M. Ulusoy 
Diyarbakır 

S. Savcı 
İzmir 

K. önder 

Konya 
7i. Müderrisoğlu 

Niğdo 
İV. Kodamanoğlu 

Trabzon 
A. Ş. Ağanoğlu 

Afyon 
II. Hamam 

Anka 
1. Ye 

Erzur 
R. Gin 

İzmi 
A. N. 

Kütah 
1. E. E 

Ord 
7>. S. B 

Trabz 
E. Dik 

Başkan 
Balıkesir 

C. Bilgehan 
Amasya 

S. Aygiin 
Bolu 

II. İ. Cop 
Giresun 

M. E. Turgutalp 
Kayseri 

M. Yüceler 
İmzada bulunamadı 

Manisa 
M. Erten 

Sivas 
A. Durakoğlu 

Başkan vekili 
Edirne 

N. Ergeneli 
Ankara 

Y. Köker 
C. S. Ü. 
R. Üner 
Hatay 

77". Özkan 

Kocaeli! 
L. Tokoğlu 

Manisa 
77. Okçu 

Sivas 
E. Kangal 
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Vakıflar Genel Müdürlüğü 1972 yılı bütçe kanunu tasarısı 

MADDE 1. — Vakıflar Genel Müdürlüğünün cari harcamaları 
içim (A/l) işaretli cetvelde gösterildiği üzere (54 390 604) lira, yatırım 
harcamaları için (A/2) işaretli cetvelde gösterildiği üzere (32 925 000) 
lira, sermaye teşkili ve transfer harcamaları için de (A/3) işaretli cet
velde gösterildiği üzere (4 845 466) lira ki, toplam olarak (92 161 070) 
lira ödenek verilmiştir. 

MADDE 2. — Vakıflar Geme/l Müdürlüğünün gelirleri bağlı (E) 
işaretli cetvelde gösterildiği üzerle (92 161 070) lira olarak tahmin 
edilmiştir. 

MADDE 3. — Vakıflar Geınel Müdürlüğünce 1972 bütçe yılında 
elde edilecek gelir çeşitlerinden her birinin dayandığı hükümler, bağlı 
(C) işareli cetvelde gösterilmiştir. Bu cetvelde yazılı gelirin tarh ve tah
siline 1972 bütçe yılında da devam olunur. 

MADDE 4. — Genel Bütçe Kanununun 15 nci maddesi hükmü, 
Vakıflar Genel Müdürlüğüne bağlı döner sermayeli kuruluşlar hakkım
da da uygulanır. 

MADDE 5. — Yapılacak inşaatla ilgili olarak kamulaştırılacak 
veya satınalmacak arsa için (kamulaştırma ve satımalmıalar) bölümüne 
konulan ödenek yetmediği takdirde, Bütçe Kanununa bağlı (A/2) işa
retli cetveılin (yapı, tesis ve büyük onarım giderleri) bölümüne dâhil 
tertiplerden (A/3) işaretli cetvelin (kamulaştırma ve satımalmalar) 
bölümüne aktarma yapmaya Maliye Bakanı yetkilidir. 

MADDE 6. — (E) işaretli cetvelin 72.100 ncü madde dışındaki 
diğer tertipler de yıl içinde husule gelecek geılr fazlalarını lüzumunda 
(A/l) işaretli cetvelin 14.121, 14.122, 14.520 ve 14.562 nci maddelerine 
ödemek kaydetmeye MaiMye Bakam yetkilidir. 

Vakıflar G. Md. 

BÜTÇE KARMA KOMİSYO 

Vakıflar Genel Müdürlüğü 1972 

MADDE 1. — Vakıflar Genel Müd 
(A/l) işaretli cetvelde gösterildiği üzer 
camaları için (A/2) işaretli cetvelde 
lira, sermaye teşkili ve transfer harcam 
velde gösterildiği üzere (13 845 465) lir 
lira ödenek verilmiştir. 

MADDE 2. — Vakıflar Genel Mü 
işaretli cetvelde gösterildiği üzere (1 
edilmiştir. 

MADDE 3. — Tasarının 3 ncü ma 

MADDE 4. — Tasarının 4 ncü ma 

MADDE 5. — Tasarının 5 nci ma 

MADDE 6. — Tasarının 6 nci mad 
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Hükümetin teklifi 

MADDE 7. — Gider bölümlerinden yapılacak 
formül, bağlı (R) işaretli cetvelde gösterilmiştir. 

harcamalara ait 

MADDE 8. — 1972 bütçe yılı içinde kapatılmak üzere, Başbakan
lığım oaayi. ne (oCO 000) liraya kadar fcısa süreli avans almaya ve hesaplar 
açtırmaya Genel Müdürlük salahiyetlidir. 

MADDE 9. — 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile bu kanuna 
€İk ve değişiklik -hükümleri getiren kanunların uygulanmasından doğan 
istihkaklar için bütçeye konulan ödemekler yetmediği takdirde, (B) 
işaretli cetveldi yıl i^nae gerç's'kieseceu gelir fazlalarını kargılık g'jı-
termek suretiyle (A/ l ) ive (A/3) işaretli cetvellerin ilgili tertiplerindeki 
ödenelk nil:kiıarla,nnı artırmaya Maliye Bakanı yeitkilidir. 

MADDE 10. — (B) işaretli cetvelin 72.400 neü maddesinde husu
le gelecek gelir fazlasından 1262 sayılı Kanunun ek 2 nci maddesi ge
reğince açılan özel fona yatırılmak üzere (A/3) işaretli cetvelim 34.670 
nci maddesine ödenek kaydetmeye Maliye Bakanı yetkilidir. 

MADDE 11. — Bu kanun 1 Mart 1972 tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 12. — Bu kanunu Başbakan ve Matiyıe Bakam yürütür. 

Başıbalkan 
.V. Erim 

İçişleri Bakanı 
H. Ömeroğlu 

Sağ. ve Sos. Yar. Bakanı 
T. Akyol 

Enerji ve Ta. Kay. Bakanı Turizm ve Ta. Bakanı 
N. Devres E. Y. Akçal 

Devlet Bakanı 
Başbakan Yardımcısı 

S. Koça§ 
Dışişleri B<akanı V. 

S. Koça§ 
Güm. ve Te. Bakanı V. 

Ö. Derbil 

Devlet Bakanı 
Başbakan Yardımcısı 

A. Karaosmanoğlu 
Maliye Balkanı 
8. N. Ergin 

Tarımı Bakanı 
M. O. Dikmen 

İmıar ve Tsikân Bakanı 
8. Babüroğlu 

Bütçe Karma Komisy 

MADDE 7. — Tasarının 7 nci m 

MADDE 8. — Tasarının 8 nci m 

MADDE 9. — Tasarının 9 ncu m 

MADDE 10. — Tasarının 10 ncu 

MADDE 11. — Tasarının 11 nci 

MADDE 12. — Tasarının 12 nci 

Devlet Bakanı 
M. Özgün eş 

Millî Eğit. Bakamı 
§. Orel 

Ulaştırma Balkanı 
C. Karaka§ 

Köy İşleri Bakanı 
C. Aykan 

Adalet Ba 
İ. Ara 

Bayındırlık 
M. Öztek 

Çalışma Ba 
A. Sa 

Orman Ba 
S. İna 

Kültür Bakanı 
T. Halman 
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(A/l) CARİ HARCAMALAR 

Bölüm Madde 

12.000 

12.11.0 

12.250 
12.260 

12.280 

12.310 
12.320 
12.330 
12.340 
12.350 
12.370 
12.380 

12.391 
0 

ödeneğin çeşidi 

PERSONEL GİDERLERİ 

DEVLET MEMURLARI AYLIKLARI 
Devlet memurları aylıkları 

ÜCRETLER Kesim toplamı 

GEÇİCİ HİZMETLİLER ÜCRETİ 
Yabancı uzmanlarla yardımcıları ücreti 
Sözleşmeli personel ücretleri 
(Geçici hizmetliler ücreti toplamı : 2) 
İŞÇİ ÜCRETLERİ 
Tarım işçi ücretleri 
SOSYAL YARDIMLAR Kesim toplamı 

Aile yardımı 
Doğum, yardımı 
Ölüm yardımı 
Tedavi yardımı ve cenaze masrafları 
Yakacak yardımı 
Emekli keseneği karşılıkları 
Sosyal Sigortalar Kurumu kesenek ve 
prim karşılıkları 
Giyecek yardımı 
Yiyecek yardımı 

1971 ödeneğ'i 
Madde Bölüm toplamı 

Lira 

1-6 '725 1394 

300 002 

.1 
1 

300 000 
3 039 083 

144 000 
14 000 
16 000 

400 000 
3 000 

2 425 182 

37 499 
1 
1 

Lira 

21 232 260 

Hükümetçeı 
Madde B 

Lira 

m 9'70 980 

300 002 

1 
1 

300 000 
4 798 478 

'287 520 
25 000 
'20 000 

450 000 
3 000 

3 775 987 

816 000 
201 031 

19 
'üstlenilen 
ölüm topl 

Lira 

33 287 8 

Vaikıflar G. Md. Bütçesi ('S. Sayısı : 24) 
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1971 ödeneği Hükümetçe istemen 
Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm t 

Bölüm Madde Ödeneğin çeşidi Lira Lira Lira Lir 

EK ÇALIŞMA KARŞILIKLARI 
Kesim toplamı 2 11 201 

ÖDÜLLER 
12.600 Ödül 

ÖDENEKLER 
12.751 Mahrumiyet yeri ödeneği 

YOLLUKLAR Kesim toplamı 1 167 176 

12.410 Fazla çalışma ücreti 1 1 
12.440 Ders görevi ücreti 1 11 200 

TAZMİNATLAR 
12.571 îş güçlüğü, iş riski ve teminindeki güçlük 

zammı 1! !3'5 066 

7 — Yurt içi yollukları 
YÖNETİM YOLLUKLARI 

12.811 Sürekli görev yollukları 25 000 
12.813 Geçici görev yolluğu 775 875 
12.816 Yolluk karşılığı verilen tazminat 10 000 

DENETİM YOLLUKLAR 
12.821 Müfettişler geçici görev yolluğu 290 200 
12.824 Kontrolörler geçici görev yolluğu 8 100 

ÖĞRETIM YOLLUKLARI 
12.834 Kurs yolluğu 5 500 5 500 

1 

1 

1 172 176 

05 000 
775 875 
10 000 

2912 500 
10 80O 

Vaikıflar G. Md. Bütçesi (S. Sayısı : 24) 
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Bölüm Madde Ödeneğin çeşidi 

DİĞER YOLLUKLARI 
12.841 Tedavi yolluğu 

(Yurt içi yollukları toplamı : 1 122 175) 
II - Yurt dışı yollukları 

YÖNETİM YOLLUKLARI 
12.853 Yurt dışı geçici görev yolluğu 
12.854 Yabancı uzmanlarla yardımcıları yurt dışı 

geçici görev yolluğu 

ÖĞRETİM YOLLUKLARI 
12.871 Yurt dışı staj ve öğrenim yolluğu 

(Yurt dışı yollukları toplamı : 50 001) 

13.000 YÖNETİM GÎDERLERÎ 

GENE I i YÖNETİMLE İLGİLİ ALIM
LAR Kesim toplamı 

13.110 Kırtasiye alımları ve giderleri 
13.120 Basılı kâğıt ve defter alımları ve gider

leri 
13.130 Döşeme ve demirbaş alımları ve gider

leri 
13.140 Yayın alımları ve giderleri 
13.150 Yakacak alımları ve giderleri 

0 Hizmetli giyim alımları ve giderleri 
13.190 Diğer alım ve giderleri 

1971 ödeneği: 
Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira 

2 500 

30 000 

20 000 

454 602 

47 000 

1135 

37 
200 
35 

ooo 

600 
000 
000 
1 
1 

1 060 805 

19 
'Hü'küaııetço İlstleınien 
Madde Bolüm topl 

Lira Lira 

2 500 

30 OOO 

20 000 

542 601 

'50 000 

145 

13'7 
275 
35 

000 

600 
ooo 
000' 

1 347 5 

Vakıflar ü. Md. Bütçesi (S. Sayısı : 24; 
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Bölüm Madde ödeneğin çeşidi 

1971 ödeneği 
Madde Bölüm toplamı 

Lira Lira 

19 
'Hükümetçe üsteımen 
Madde Bölüm topl 

Lira Lira 

14.000 

GENEL YÖNETİMLE İLGİLİ GİDER
LER Kesim toplamı 

13.210 Su giderleri 
13.220 Temizlik giderleri 
13.230 Aydınlatma giderleri 
13.290 Diğer yönetim giderleri 

ULAŞTIRMA GİDERLERİ 
'Kesim toplamı 

13.410 Posta - telgraf giderleri 
13.420 Telefon giderleri 

TAŞIT İŞLETME VE ONARMA Gİ
DERLERİ Kesim toplamı 

13.510 Genel Müdürlük taşıt işletme ve onarma 
giderleri 

13.520 Hizmet taşıtları işletme vo onarma gider
leri 

KİRA GİDERLERİ 
13.610 Kira bedeli 

HİZMET GtDERIERt 

65 040 

20 O00 
15 
20 
10 

040 
000 
000 

290 000 

120 000 
170 000 

142 163 

74 900 

445 000 

im ooo 

250 000 

176 001 

',25 OOO 
17 400 
!20 OOO 
12 500 

142 '163 

109 000 

12 636 845 

11716 OOO 

109 OOO 

15 148 2 

Vakıflar G. Md. Bütçesi (S. Sayısı : 24) 
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Bölüm Madde ödeneğin çeşidi 

GENEL YÖNETİMLE İLGİLİ HİZMET 
GİDERLERİ Kesim toplamı 

14.110 Yangından korunma ve sigorta giderleri 

VAKIFLARIN VAKFİYELERİNDEKİ 
ŞARTLARIN İCABETTİRDİÖİ HER 
TÜRLÜ ÖDEMELERLE YAKFI YAŞAT
MA VE YÖNETİM GİDERLERİ 

14.120 903 sayılı Kanuna dayanılarak çıkarılan 
Türk Medeni Kanunu hükümlerine göre 
kurulan vakıflar hakkındaki tüzüğün 
13 ncü maddesi gereğince yapılacak ilân 
giderleri 

14.121 Vakıf malların çeşitli giderleriyle tesbit 
ve satış giderleri 

14.122 İmaretler giderleri 
14.123 Çeşitli hayır şartları ve sosyal yardım gi

derleri 
14.124 Vakıf hayratın ve hayrattaki kıymetli eş

yanın inceleme ve ayırma giderleri 
14.125 Muhtaç ve körler için tahsis olunan aylık 

karşılığı ödemeler 
14.126 Tevliyet ve evlâdiyet için tahsis olunan 

aylık karşılığı ödemeler 
14.127 Fer'i hizmetler için tahsis olunan aylık 

karşılığı ödemeler 

1971 ödeneği; 'Hükümetçe .îlstenien 
Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm t 

Lira Lira Lira Lir 

7 028 340 

15 000' 

6 O00 

2 000 0O0 
2 000 000 

150 000 

125 000 

1 098 000 

28 3140 

10 000 

8 353 030 

20 000 

4 000 

2 500 000 
2 500 000 

a'50 000 

125 000 

1 0Ö8 000 

(28 340 

10 000 

Valkıflar G. Md. Bütçesi (S. Sayısı : 24) 
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Bölüm Madde ödeneğin çeşidi 

14.128 intifa hakkı suretiyle maktu olarak tah
sis edilen aylık kargılığı ödemeler 

14.129 Mülhak vakıflara ait cami ve mescit gö
revlilerine ücret farkı kargılığı yapılacak 
ödemeler 
(Vakfı yaşatma ve yönetim giderleri top

lamı : 8 233 030) 
14.130 Mahkeme hare ve giderleri 

GÜVENLİK GİDERLERİ Kesim toplamı 

14.341 3325 sayılı Kanunun 3 ncü maddesinin 
gerektirdiği giderler 

14.342 7126 sayılı Kanuna dayanılarak çıkarılan 
Tüzüğün 119 ncu maddesinin gerektirdiği 
giderler 
MALÎ HİZMETLERLE İLGİLİ GİDER
LER Kesim toplamı 

14.410 Aidat 
14.430 Para taşıma giderleri 

VERGİ, RESİM VE HARÇLAR 
14.441 Bina ve arazi vergileri 
14.442 Diğer vergi, resim ve harçlar 

(Bu ödeneği ihtiyaç nisbetinde artırmaya 
Maliye Bakanı yetkilidir.) 
(Vergi, resim ve harçlar toplamı : 525 000) 

1971 ödeneğî 
Madde Bölüm toplamı 

Lira Lira 

420 000 

1 070 000 

100 OOO 
2 

736 000 

10 
1 

250 
475 

OOO 
OOO 

000 
000 

19 
Hükümetçe lilstfeınien 
Madde Bölüm topl 
Lira Lira 

476 OOO 

1 34)1 690 

,100 000 
2 

526 001 

1 
1 000 

50 000 
475 OOO 

Vakıflar G. Md. Bütçesi (S. Sayısı : 24) 



Bölüm \lndde ödeneğin çeşidi 

EĞİTİM VE ARAŞTIRMA GI DERLERİ 
Kesim toplamı 

14.510 Kurs giderleri 
14.520 Burs giderleri 
14.550 Staj ve öğrenim giderleri 
14.562 Üniversite ve okullar muhtaç öğrencileri 

yurt giderleri 
14.594 Muhtaç öğrenciler kamp ve dinlenme gi

derleri 

TARIM HİZMETLERİ GİDERLERİ 
Kesim toplamı 

TARIM İŞLERİ GİDERLERİ 
14.811 Büro giderleri 
14.813 Taşıt işletme ve onarma giderleri 
14.815 Giyim - kuşam alım ve giderleri 
14.816 Malzeme alım ve giderleri 
14.819 Diğer alım ve giderler 

15.000 KURUM GİDERLERİ 

YATAKLI TEDAVİ KURUMLARI Gİ
DERLERİ Kesim toplamı 

VAKIF GUREBA HASTANESİ GİDER
LERİ 

15.511 Büro giderleri 
15.512 Ulaştırma giderleri 

Vakıflar 
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1971 ödeneği Hükümetçe iilstenlem 
Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm t 

Lira Lira Lira Lir 

4 763 653 

25 000 
'27,1 250 

1 

4 412 402 

60 000 

6 161 170 

25 000 
440 000' 

1 

5 .636 109 

•60 000 

103 850 108 001 

6 000 
850 

2 000 
90 000 
5 OOO 

1 836 900 

1 836 900 

465 000 

G. Md. Bütçesi ('S. Sayısı : 

>6 OOO 
1 

2 OOO 
ı95 000' 
5 000 

3 292 000 

750 000 
'29 000 

24) 

3 29 

file:///lndde


Bölüm Madde ödeneğin çeşidi 

15.518 
15.515 
15.516 
15.517 
15.519 

Taşıt işletme ve onarma giderleri 
Giyim - kuşam alım ve giderleri 
Malzeme alım ve giderleri 
Yiyecek alım ve giderleri 
Diğer alım ve giderler 

16.000 ÇEŞİTLİ GİDERLER 

TEMSİL, AĞIRLAMA VE TÖREN Gİ
DERLERİ Kesim toplamı 

16.711 Makam temsil giderleri 
16.712 Görevsel temsil giderleri 
16.720 Ağırlama giderleri 

BAKİM VE KÜÇÜK ONARİM GİDER
LERİ Kesim toplamı 

BİNA VE HAYRAT ONARİMİ 
16.811 Bina onarımı 
16.812 Hayrat onanını 
16.820 Makina ve teçhizat onarımı 

12.000 PERSONEL GİDERLERİ 
Bölümü toplamı 

13.000 YÖNETİM GİDERLERİ Bölümü toplamı 
14.000 HİZMET GİDERLERİ Bölümü toplamı 
15.000 KURUM GİDERLERİ Bölümü toplamı 
16.000 ÇEŞİTLİ GİDERLER Bölümü toplamı 

CARİ HARCAMALAR TOPLAMI 
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1971 ödeneği Hükümetçe istemen 
Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm topla 

Lira Lira Lira Lira 

11 '900 
70 000 

460 000 
800 000 
30 000 

15 001 

15 000 
1 

1 300 001 

900 000 
400 000 

£ 

G. Md. Bütçesi 

1 315 002 

' 

21 232 260 
1 060 803 
12 036 845 
1 «06 900 
1 315 002 

38 081 812 

i ('S. Sayısı : 

1!5 000 
70 '000 

1 000 000 
1 400 000 

28 000 

15 002 

15 000 
1 
1. 

1 300 001 

900 000 
400 '000 

, 1 

24) 

, 

1 315 00 

m 287 ws 
1 347 50 

15 448 20 
•3 292 000 
1 315 001 

54 390 604 
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Bölüm Madde Ödeneğin çeşidi 

(A/2) YATIRIM HARCAMALARI 

1971 ödeneği 
Madde Bölüm toplamı 

Lira Lira 

Hükümetçe (üstlenile 
Madde Bölüm t 
Lira Li 

21.000 

22.000 

23.000 

ETÜT VE PROJE GİDERLERİ 

HİZMETLER SEKTÖRÜ 
21.611 Etüt ve proje giderleri 

YAPI, TESİS VE BÜYÜK ONARIM Gİ
DERLERİ 

180 000 20 

TI-R.İZM KHKTÖRf: 

USD 000 

Kesim toplamı 15 820 000 

22.621. Âbideler ile 7044 sayılı Kanunla devralı
nan ve kudretsiz mülhak vakıflara, ait âbi
de ve eski eserler onarımı 14 (120 000 

22.625 İşçi ücretleri 1 200 000 
HİZMETLER SEKTöftr Kesim toplamı 8 800 000 

22.721 Yapı, bina ve hayrat onarımı giderleri 7 200 000 
22.725 İşçi ücretleri ! 000 000 

MAKİNA, TEÇHİZAT VE TAŞIT ALIM
LARI VE ONARIMLARI 

HİZMETLER SEKTÖRÜ Kesim toplamı 400 000 

23.622 Taşıt alımları 350 000 
23.623 Makina ve teçhizat alımları 50 000 

24 620 000 

400 000 

200 000 

14 725 000 

13 425 000 
1 300 000 

17 550 000 

.15 550 000 
2 000 000 

450 000 

400 000 
50 000 

32 

45 

Vaikıflar (I. Md. Bütçesi (S. Sayısı : 24; 
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Bölüm Madde 

21.000 

22.000 

23.000 

Ödeneğin çeşidi 

ETÜT VE PROJE GİDERLERİ 
Bölümü toplamı 

YAPI, TESİS VE BÜYÜK ONARIM Gİ
DERLERİ Bölümü toplamı 
MAKİNA, TEÇHİZAT VE TAŞIT ALIM
LARI VE ONARIMLARI Bölümü toplamı 

YATIRIM HARCAMALARI TOPLAMI 

1971 ödeneği 
Madde Bölüm toplamı 

Lira Lira 

180 000 

24 620 000 

400 000 

25 200 000 

1 
Hükümetçe âlsıteaDeuı 
Madde Bölüm top 
Lira Lira 

200 

IJ2 275 

450 

32 925 

Vatkıfiar G. Md. Bütçesi (S. Sayısı : 24) 
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(A/3) SERMAYE TEŞKİLİ VE TRANSFER HARCAMALARI 

Bölüm Madde Ödeneğin çeşidi 

32.000 

34.000 

/ - Sermaye teşkili 

KAMULAŞTIRMA VE SATINALMALAR 

32.160 Âbide ve eski eserlerle ilgili kamulaştırma 
ve satmalmalar 

II - Transferler 

MALÎ TRANSFERLER 

BAĞIMSIZ BÜTÇELİ İDARELURE 
ÖDEMELER 

34.250 580 sayılı Kanunun 13 ııcü maddesine gö
re millî prodüktivite merkezine ödenecek 
aidat 

1971 ödeneğî 
Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira 

1 000 000 

000 000 

1 005 001 

5 000 

1 
Hükümetçe ifetemteın 

Madde Bölüm top 
Lira Lira 

1 005 

5 000 

Valkıflar (i. Md. Bütçesi (S. Sayısı : 24) 
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Bölüm Madde Ödeneğin çeşidi 

35.000 

FONLARA KATILMA YE ÖDKMULER 

34.670 1262 sayılı Kaımnun ek 2 ııei maddesi ge
reğince özel fona yapılacak ödeme 

HAZİNEYE YAPİLACAK ÖDEMELER 
34.811 633 sayılı Kanunun 30 ncu maddesi gere

ğince Hazineye ödenecek karşılık 

SOSYAL TRANSFERLER 

EMEKI;1 SANI)İĞİXA ÖDEMULER 
Kesim toplamı 

35.210 <% 1 ek karşılıkları 
35.220 Emekli ikramiyesi 

(Bu ödeneği ihtiyaç nisbctinde artırmaya 
Maliye Bakanı yetkilidir.) 

3").230 Sandık yönetim giderleri 
35.240 Diğer ödemeler 

KMKKLt AYLIKLARI VH DİĞER BUN-
ZERİ ÖDEMELER 

35.310 Kmekli dul ve yetim aylıkları 

(Bu ödeneği ihtiyaç nisbctinde artırmaya 
Maliye Bakanı yetkilidir.) 

1971 ödeneği: 
Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira 

2 000 000 

1 
'Hükümetçe iisıtıaman 

Madde Bölüm top 
Lira Lira 

2 500 000 

1 000 000 

2 495 359 

KİT 254 
L 

2 308 104 
20 000 

13 723 360 

1 000 000 

788 840 

311 005 
300 000 

157 835 
20 000 

3 591 

Yakıtlar (i. Md. Bütçesi (S. Sayısı : 24) 
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Bölüm Madde Ödeneğin çeşidi 

36.000 

ÖDÜL, İKRAMİYE, MÜKÂFAT VE 
YARDIMLAR Kesim toplamı 

35.686 Vakıflar Nizamnamesinin 52 nci maddesi 
gereğince mülhak vakıflara yapılacak 
ödemeler 

85.687 Kudretsiz hayratın imar ve ihyasına yar
dım 
DERNEK, BİRLİK, KURUM, KURU
LUŞ, .SANDIK VE BENZERİ TEŞEK
KÜLLERE YARDIMLAR Kesim toplamı 

35.710 Vakıflar Memurları Yardımlaşma ve Bi
riktirme Sandığına yardım (Memur ve 
müstahdemlerin öğle yemeği giderleri 
için) 

35.720 Dernek ve benzeri kuruluşlara yardımlar 

35.770 Korunmaya muhtaç çocuklar hakkındaki 
6972 sayılı Kanunun 25 nci maddesinin 
(Ç) fıkrası gereğince birliklere yapılacak 
yardım 
BORÇ ÖDEMEİLERİ 

GEÇEN YILLAR BORÇLARI 
Kesim toplamı 

1971 ödeneği 
Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira 

28 000 

18 000 

10 000 

9 200 001 

9 000 000 

1 
Hükümetçe fetienien 

Madde Bölüm top 
Lira Lira 

05 000 

28 000 

.18 000 

10 000 

274 751 

74 750 

1 

200 OO'O 200 000 
190 000 248 

106 m. 

Vaikıflar G. Md. Bütçesi (8. Sayısı : 24; 



Bölüm Madde Ödeneğin çeşidi 

32.000 

34.000 
35.000 

36.000 

3(5.310 Kamu İktisadi Teşebbüslerine geren yıl
lar borçları 

3(5.320 Diğer geçen yıllar borçları 
3(5.400 İlâma bağlı borçlar 

(Bu ödeneği ihtiyaç nisbetinde artırmaya 
Maliye Bakam yetkilidir.) 

3(5.(500 Geliverilecek paralar 

30.800 Faiz, acyo giderleri 

KAMULAŞTIRMA VE SAT1NALMA-
LAR Bölümü tupiamı 
MALÎ TRANSFERLER Bölümü toplamı 
SOSYAL TRANSFERLER 

Bölümü toplamı 
BORÇ ÖDEMELERİ Bölümü toplamı 

SERMAYE TEŞKİLİ VE TEANSFEE 
HARCAMALARI TOPLAMI 
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1971 ödeneği 
Madde Bölüm toplamı 

Lira Lira 

i1.-) 000 
50 000 
23 000 

100 000 

2 000 

197 
Hükümetçe îsıtieaı'en 

Madde Bölüm topla 
Lira Lira 

20 000 
m 4ia 
40 4JÖ2 

100 000 

i 000 000 
1 000 004. 

13 rm !3i6o 
190 000 

15 918 301 

2 000 

1 005 00 

3 '591 '59 
248 «7 

4 845 46 

Vaikıflar G. Aid. Bütçesi (S. Sayısı : 24; 



B — CETVELİ 

Bölüm Madde 

62.000 

(52.121 
62.122 
62.123 

Gelirin eesidi 

B/2 —• Vergi dışı gelirler 

VAKIF MALLARI GELİRLERİ 

TAŞINMAZ MALLAK İDARE GİSLİK
LERİ Kesim toplamı 

KİRALAR 
İearei vahide 
İearei müeccele 
Mukataa 
TAŞINIR MALLAR 
HASILATLARI 

GELİRLERİ VE 
Kesim toplamı 

02.141 Zeytinlikler hasılatı 
62.142 Arazi ve incirlikler hasılatı 
62.143 Zeytinlikler işletmeleri lıasıl atı ve kârı 
62.144 Vakıf Memba Suları İsletmesi hasılatı 

ve kârı 
62.145 Diğer hâsılatlar 

TEMETTÜ VE FAİZLER Kesim toplamı 

62.321 Türkiye Vakıflar Bankası iemcttüleri 
62.322 Akar, ve toprak satış bedeli faizi 
62.323 Tâviz bedeli faizi 

1971 yılı tahminleri 
Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira 

Hükümetçe tahmin e 
Madde Bölüm t 
Lira Li 

46 824 237 69 85 

35 574 237 

35 554 237 
15 (HM 
5 000 

5 800 000 

500 000 
000 000 
(İ00 000 

3,00 000 
3, 800 00O 
5 450 000 

3 800 000 
1 500 000 
150 000 

48 607 085 

48 598 585 
5 000 
3 500 

11 700 000 

600 000 
600 000 

2 000 000 

500 000 
8 000 000 
5 550 000 

2 900 000 
2 500 000 
.150 000 
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Bölüm Madde Gelirin çeşidi 

72.000 

B/3 —• Özel geliri er 

ÖZEL GELİRLER 

197 
1971 yılı tahminleri Hükümetçe tahmin edilen 

Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm topla 
Lira Lira Lira Lira 

32 375 936 26 303 98 

72.100 Hazine yardımı 

72.400 Geçen yıldan devreden nakit 

62.000 VAKİF MALLAR I G BLİR L UR İ 
Bölümü toplamı 

72.000 ÖZEL GELİRLER Bölümü toplamı 

GENEL TOPLAM 

:;() .194 940 

780 996 

19 461 000 

6 842 985 

46 824 237 
32 375 936 

79 200 173 

65 857 0 
26 303 9 

92 161 0 
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(C) CETVELİ 
Vergilerin, resimlerin ve başka gelirlerin 

dayanak la r ı 

Oesidi Tar ih i Nıını a rası Ö z e t i 

K a n u n 

yönetmel ik 

26 . ö . 1927 

13 . 7 . 1967 

21 . 5 . 1970 

23 . 2 . 1971 

'050 

» 
» 

Nizamname 
Kanun 

>̂  
» 
» 
» 
» 
»! 

5 
20 
17 
23 

28 
1 

21 
•18 
27 

5 

6 
4 
7 
8 

(i 
7 
7 
1 
5 
'6 

1935 
1930 
1936 
.1.940 

1952 
1953 
1953 
1954 
1955 
1965 

2762 
2950 

•— 
3913 

59'82 
6092 
6183 
6219 
6570 

623 

903 

1262 

Muhalsebei U'muımiye K.anununım '93 neti maddesi, (Köhne eşıya v 
borçlan faizi, m aşari İl muhakeme ist i rdadı , münhal tevliyetler m 
a lman Vakıfların mahallî sarfı kalmıyan müte rak im para lar ı ve s 
Vakıf lar Kanununun 13 ve 32 nei .maddesi, 
Vakıf malların taks i t le satılması ve kiraya verilmesi hakkındaki 
Ya'kıflar K a n u n u n u n 52 nei maddesi . 
Vakıf memba suları ile orman ve zeytinliklerin işletilmesi hakk ın 
desi. 
Vakıflar Kanununun 27 nei mıaddesine 1 fıkra eklenmesi hakk ınd 
Vakıf zeytinlik, fındıklık, narenciye ve meyva l ık l a rm satış şekli h 
Âmme alacaklarının tahsil i usulü hakk ında Kanun. 
Türkiye 'Vakıflar l>ankaısı T. A. O. lığı Kanununun 6 ve 9 nen m 
(Jayrimenkfil 'kiraları hakk ında Kanun. 
İs tanbul 'da Taksi m.'d e yapı lacak oteli inşa edecek ve işletecek An 
Alüdü Huğunun kat ı lmasına d a i r Kanun. 
T ü r k Kanunı ı Medenisinin bir inci kitabının ikinci 'babı üçüncü fas 
bâzı ımadde ve f ıkra lar eklenmesi, 'bâzı vakıfların vergi muafiy 
k ındaki K a n u n u n 78 ne i maddesi . 
Vakıflar (Jeııel MüUürluğü Vazife Teşkilâtı hakkındaki Kanunun 
sine ve bu Kanuna ıbir fıkra ve ek maddelerle geçici maddeler 
3 ncü maddesi . 
1262 ısa yılı K a n u n u n uygulanmasını gösteril ' V önetmeliğin 2 nei 
e) bendi hükmü. 
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(R) CETVELİ 

1972 yılı Genel Bütçe Kanununa Ibağlı (R) işaretli cetveldeki harcama formülleri bu foütçe için de uygulanır. 6 
nunun 146 ve 178 nci madde hükümleri saklıdır. 

Yayın alımları ve giderleri : 
Eski eser ve Vakıflarla ilgili resim, fotoğraf ve 'malzeme bedelleriyle bunların muhafazaları, vakfiyelerin ter 

bu işler için hariçten çalıştırılacak menini' olmıyanların «gündelikleri ile komisyon huzur ücretleri Ki. 140 ncı ma 
Kesim : Vakıfların vakfiyelerindeki şartların icabettirdiği her türlü ödemelerle vakfı yaşatma vo yönetim gide 
Vakıf malların çeşitli (giderleriyle tesbit ve satış giderleri : 
'Mazibut vakıf malların her türlü yönetimi ile ilgili buna giderleri, bunların ınalha İle rinde veya kayıtları üzerin 

riyle ilgili giderler ve bilirkişi ücretleri, bu işler için hariçten (çalıştırılacak kimselerin gündelikleri, komisyonlar 
lan Kurumuna ödenecek prim ve kesenek karşılıkları .14. Ii21 nci maddeden ödenir. 657 «ayılı Kanunun 146 ncı m 

İmaretler giderleri : 
Komisyonlarm memur mlmıyan üyelerinin huzur ücreti, ilân bedeli, öğrencilerin iaşe giderleriyle açıla'cak imare 

güderleri 14.122 nci maddeden ödenir. 
Çeşitli hayır şartları ve sosyal yardım giderleri : 
Zaptedil'miş vakıfların vakfiyelerinde yazılı hayır santiarından Genel .Müdürlükçe ifası uygun 'görülenlerin ge 

Yenicami imamlarının ısükna üedeli, ma'hya kurma, ücret ve malzeme bedeli, ilân ve komisyonların huzur ücreti, (l 
mu Yüksek Öğrenci Yurtlarında okutulacak fakir öğrencilerin yurt giderlerine yapılacak yardımlar 14.1(2:> ncü ma 

Vakıf Ihayratm ve hayrattaki kıymetli eşyanın inceleme ve ayırma giderleri : 
Hayratın, hayrattaki kıymetli eşyanın ha'kım, taşıma, teslbit, teşhir ve tescili ile ilgili giderleri ve hariçten .bu 

ücret ve teberrükâtdepolarında çalıştırılacakların gündelikleri. Sosyal Sigortalar Kurumuna ödenecek prim ve 
maddeden ödenil'. 

Muhtaç ve körler için tahsis olunan aylık karşılığı ödemeler : 
Geçimini te'min edecek geliri ve kanunen iaşesiyle mükellef kimsesi olmıyan ve bir iş göremiyecek kadar yaşlı 

ğu anlatılan (650) muhtaca ayda ('60) şar lina, (700) küre ayda (75) şer lira aylık tahsisi suretiyle yapılacak ödem 
Tevliyet ve evlâdiyet için tahsis olunan aylık karşılığı ödemeler : 
2702 isayılı Yakıtlar Kanununun neşrinden evvel zaptedil'miş veya idareleri mazlıutiyet altına alınmış »olan va 

o tarihte cari olan vakfiye 'hükümlerine göne tahsis edilmiş bulunan aylık karşılığı ödemeler 14.126 ncı maddeden 

Vakıflar (i. Mel. Bütçesi (S. Sayısı : 24) 
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Fer'i hizmetler için tahsis olunan aylık karşılığı ödemeler : 
27fi2 sayılı Vakıflar Kanunıunun yürürlüğe girmesinden sonra zaptedilmiş vakıflara ait cami ve 'mescitlerde 

benzeri Ibulunımıyan eüzhanlık, devirhanlık ve aşiıhanlık gibi fer'i hizmet ifa, edenlerin zahit sırasında ve va 
edilmiş bulunan aylı'k karşılığı ödeme'ler 14.127 ııci maddeden ö'deııir. 

İntifa hakkı suretiyle maktu olarak tahsis edilen aylık karşılığı ödemeler : 
Zıapledilen vakıfların, vakfiyelorin'de yazılı şarta ve intifa Hakkı Nizamnamesindeki esaslara «öre vakıflar 

cek olan aylık karşılığı ö'demeler 14.128 nci maddeden ödenir. 
Mülhak vakıflara ait cami ve mescit görevlilerine ücret farkı karşılığı yapılacak yardım : 
Gol i Heri müsaildolmıyan vakıflara ait cami ve mescit görevlilerine vakfm'dan tahsis ve ödenen aylık ücre 

aylık ücret farkları 14.129 nen 'maddeden ö'deııir. 
Üniversite ve okullar muhtaç öğrencileri yurt giderleri : 
Üniversite ve okullar muhtaç öğrencileri yurtlarının, büro giderleri ile öğrencilerin .»iyecek, yiyecek, yaka 

rinin gerektirdiği giderler ve hu konu ile ilgili komisyon huzur ücreti ile yurtların ilk tesis ve küçük onarım g 
237 sayılı Kanun gereğince satmalına3ak taşıtlar : 

Bölüm Madde 

2:iJ()0'() 2;Uii22l Taşıt alından 

Adet; Taşıtın cinsi Nerede kullanılacağı 

ö Kaptıkaçtı - 4 X 2 liölgelerdeki eski eser ve bina onarı 
yönetim hirarretlerinde 

Geriverilecek paralar : 
'Mahlûl ihbariyeleri, mazbut vakıflar aracına alınan, vakıflai'in ilgililerine bağlanacak intifa haklarının bir 

bel eli iye ve köyler ihtiyar heyetlerine verilmek için. ayrılan ve ayrılacak oilan hisseler :>().(>()'(.) ncü maddeden 

Vakıflar G. ALİ. Bütçesi (S. Sayısı : 24) 



— 61 — 

T — CETVELİ 

237 sayılı Kanuna g'öro kullanılmakta olan taşıtlara ait cetvel hazırlama örneğ 

T) Cetveli 
sıra No. 

13 
11 
11 

5 
5 
5 
5 
6 
6 
6 

28 
28 
20 

Adet 

5 
3 
1 
1 
1 
1 
1 
5 
5 
5 
1 
1 
1 

(T) Cetvelindeki 
cinsi 

Arazi Pick - Up 
» » 
» » 

Station Wagon 
»l » 
»' » 
»' » 

Arazi binek 
» » 
» » 

Cenaze arabası 
» » 

Kamyon 

Modeli ve 

İnter 
Dodge 

»ı 
Chevrolet 
Pleymuth 

» 
» 

Jeep 
» 
» 

Ford 
Dodge 
Austin 

markası 

1971 
1968 
1966 
1956 
1962 
1967 
1970 
1967 
1968 
1969 
.1958 
1967 
1968 

Kullanıldığı yer ve 

Bölgelerdeki eski eser ve bi 
yönetim hizmetlerinde 

31 Adet 

—*^mt>&-
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