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GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

Bu Birleşim üç oturum yapan Grene! Kurul
da ; 

Başkan; 1974 malî yılı Bütçesinin Türk Mil
letine mutlu neticeler getirmesi dileğinde bu
lundu. 

1974 malî yılı Bütçe Kanunu tasarısının tü
mü üzerindeki görüşmelere Maliye Bakanı De
niz Baykal'ın takdim konuşmasıyle başlanıldı; 
gruplar ve şahıslar adına yapılan konuşmalara 
hir süre devam olundu. 

İstem üzerine yapılan yoklama sonucunda 
Genel Kurulda çoğunluğun olmadığı anlaşıldı
ğından ; 

3 . 5 . 1974 Cuma günü saat 9,30'da topla
nılmak üzere Birleşime saat 22,45'te son verildi. 

Başkan 
Tekin Anburun 

Konya 

'Başkan 
Başkanvekili 

Necip Mirkelâmoğlu 

Kâtip 
Bingöl 

Osman Nuri Canpolat Arif Hikmet Yurtsever 

Kâtip 
Burdur 

Ekrem Kobay 

SORULAR 

Yazılı soru 
1. — Cumhuriyet. Senatosu Kontenjan Üye

si Fethi Çelikbaş'ın, 1983 - 1973 senelerinde de
niz yoluyle taşman ithalât ve ihracat malları

mızın miktarı ve Türk Ticaret Filosundaki ge
lişmeye dair yazılı soru önergesi, Ulaştırma Ba
kanlığına gönderilmiştir. (7/221) 

II. — (JELEN KÂĞITLAR 

Tasarı 
1. —• 21 Haziran 1927 tarihli ve 1111 sayılı 

Askerlik Kanununun 59 ncu maddesinin değiş
tirilmesi hakkında Kanun tasarısının Millet 

Meclisince kabul olunan metni (M. Meclisi : 
1/47; C. Senatosu : 1/263) (Millî Savunma Ko
misyonuna) (Müddet : 10 gün) 

»e-« 

BİRİNCİ OTURUM 

Açılma Saati : 9,40 

BAŞKAN : Tekin Ariburun 

KÂTİPLER : Ekrem Kafoay (Burdur), Arif Hikmet Yurtsever (Bingöl) 

BAŞKAN — 53 ncü Birleşimi açıyorum. Mü 
zakerelere devam edilecektir. 

MUSTAFA DELİVELİ (Hatay) — Sayın 
Başkan, ekseriyet yok; gözünüzün önünde. Lüt
fen yoklama yapılsın. 

HAYDAR TUNÇKANAT (Tabiî üye) — Sa
yın Başkan, şimdiye kadar bütçe müzakerelerinde 

usuldür; sabahleyin böyle açılır ve böyle devam 
eder. Yeni bir uygulama mı ortaya çıkıyor? 

SUPHİ KARAMAN (Tabiî Üye) — Sayın 
Başkan, 10 senedir böyle devam ediyor. 

BAŞKAN — Müsaade buyurun efendim. 
MEHMET SIRRI TURANLI (Adıyaman) — 

Tüzük var. Tüzük... 
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HAYDAR TUNÇKANAT (Tabiî Üye) — 
Şimdi mi aklınıza geliyor, beyefendi! 

MUSTAFA DELİVELİ (Hatay) — Senin mi 
aklına geliyor 

MEHMET SIRRI TURANLI (Adıyaman) — 
Seni ne alâkadar ediyor? 

HAYDAR TUNÇKANAT (Tabiî Üye) — Ne 
olacak, ne olacak? 

BAŞKAN — Rica ederim, müsaade buyurun 
efendim. 

Senatodaki sayın arkadaşlarımdan istirham 
ederim, eğer böyle konuşulursa hakikaten muza-

III. — BAŞKANLIK DİVANININ GE 

1. — Vazife ile yurt dışına giden Devlet 
Bakanı Orhan Eyüboğlu'na Millî Eğitim Bakanı 
Mustafa Üstiindağnı vekillik etmesinin uygun gö
rülmüş olduğuna dair Cumhurbaşkanlığı tez
keresi. (3/460) 

BAŞKAN — Bir tezkere \ ar, okutuyorum. 
Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

Vazife ile yurt dışına giden Devlet Bakanı 

IV. - GÖRÜ! 

1. — 1974 yılı Bütçe Kanunu tasarısı ve Büt
çe Karma Komisyonu raporu Millet Meclisi : 
(1/65); Cumhuriyet Senatosu : (1/243) (S. Sa
yısı : 332) (1) 

BAŞKAN — Bütçenin tümü üzerindeki mü
zakerelere devam etmekteyiz. 

Şahısları adına konuşacak arkadaşlarımızdan 
sıra Sayın Mustafa Tığlı'daclır. 

Buyurun, Sayın Tığlı. 

MUSTAFA TIĞLI (Sakarya) — Sayın Baş
kan, sayın senatörler; 

Muhterem Maliye Bakanının, Devletin bir se
nelik ekonomik ve malî politikasını dile getiren 
1974 Bütçesini fevkalâde müeddep bir üslup içe
risinde takdim ettikten sonra, bence bir sürpriz 
teşkil eden bazı konular hakkında ve özellikle ka
muoyunu oluşturmuş bulunan ve bütün millî 
dikkatleri üzerine toplamış bulunan sömürü dü
zeni, sermayenin sömürmesi, aracı ve tefeci gibi 

(1) 332 S. Sayılı basmayazı 2 . 5 . 1974 ta
rihli 52 nci Birleşim tutanağına eklidir. 

kereleri keserim. Bundan sonra en ufak bir mü
samaha dahi olmadan hareket etmek mecburiye
tinde kalırız. 

Başkanlık buradaki durumu biliyor, evvelki 
durumları da biliyor. Müsaade buyurun, müza
kereleri usulüna uygun olarak götürelim. Eğer, 
gruplar bütçe müzakerelerinin de evvelki usul
lerin dışında hareket etmeyi icap ettireceğine ka
rar verirlerse, lütfen bana haber versinler, ona 
göre hareket edelim. Yoksa, bu kadar senelik tea
mül neyse onu yapacağız efendim. («Bravo» ses
leri) 

NEL KURULA SUNUŞLARI 

Orhan Eyüboğluiıun dönüşüne kadar Devlet 
Bakanlığına, Millî Eğitim Bakanı Mustafa Üs-
tündağ'm vekillik etmesinin, Başbakanın teklifi 
üzerine uygun görülmüş olduğunu arz ederim. 

Fahri S. Korutürk 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN — Bilgilerinize arz edilmiştir. 

âfetlerin nasıl bir malî tedbir veya kanunî ted
birle önleneceği hususunda bir bilgi vermemiş 
bulunmasını ben şahsen sürpriz olarak mütalaa 
ettim; fakat bunu müteakip sayın grup başkan
larının uzun süre devam eden konuşmaları mese
leyi bu mecraya sokmuş, sosyal adalet ilkesi üze
rinde derin münakaşalar cereyan etmek suretiy
le Sayın Bakanın belki de grupuna bıraktığı bir 
husus böylece dile getirilmiş oldu. 

Sayın senatörler; her şeyden evvel «Anaya
samız bir devrim Anayasası olarak Türkiye'ye 
ne getirmiştir? Türkiye nasıl bir iktisadî ve 
sosyal nizam içerisinde sevk ve idare edilecek
tir?» meselesinin şimdiye kadar hiçbir hükü
met tarafından ele alınmamış olmasının yarattı
ğı bir buhranla Türkiye karşı karşıyadır. 

Ben hiçbir hükümet ve iktidar ve hatta mu
halefet grupu görmedim ki, «Anayasanın 36 ncı 
maddesi neyi getirmiştir, bu maddeyi nasıl yo
rumlayacağız ve nasıl uygulayacağız?» diye bir 
tedbir almak veya getirmek şöyle dursun, bir fi
kir dahi ortaya sürememiş veya sürmek isteme
miştir. işte, memleketin bütün meselesi, Anaya-

IÜLEN İŞLER 
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saya lâyık olduğu anlamı verip, uygulamaya 
geçmemekten doğmaktadır. Benim şahsî kanaatim 
budur. 

Sosyal adalet ilkesi, Anayasanın 10 nen, 2 
nci ve başlangıç maddelerinde temel ilke olarak 
kabul edilmiş ve bu ilkenin tahakkuku için ayrı
ca Anayasa 41 nci maddeyi vazetmiştir. 

Sosyal adalet nasıl şeydir, ne yapalım ki, sos
yal adaleti getirmiş olalım mevzuunu esasında 
Anayasa halletmiştir. Anayasanın 41 nci maddesi 
aynen şöyle : 

«İktisadî ve sosyal hayat, adalete, tanı çalış
ma esasına ve herkes için insanlık haysiyetine ya
raşır bir yaşayış seviyesi sağlanması amacına gö
re düzenlenir.» 

Anayasanın 41 nci maddesinin hükmü bu. 
Demek ki, vazı-i kanun Anayasayı tedvin etti
ği zaman mevcut nizamdan memnun değildir. 
şikâyetçidir. Benim yasama meclislerim sosyal 
ve iktisadî hayatı öylesine yeniden tanzim ede
cek ki, bu nizam bütün Türk Milletinin insan
lık haysiyetine yarışır şekilde yaşamasını sağla
yacak ve bunu sağlamak için de tam çalışma esa
sını esas alacaktır, diyor. Anayasa sosyal adale
tin şartını ortaya koymuş ve bununla diyor ki, 
artık sermaye sömürü yoluna gitmeyecektir, 
emeksiz kazanç yolları kapanacaktır ve böylece 
çalışan çalıştığı nispette kazanacak ve sermaye
nin haksız ve emeksiz kazanç kapıları kapana
caktır, dolayısıyle sermaye emeğe dönecek, is
tihsale dönecek, sermaye sadece bu yoldan ka
zanç sağlayacak, bu itibarla özel teşebbüs ser
best olacaktır, vatandaşın zaruretini sömürme-
yecektir. Bir emeksiz kazanç bir emekli kazanç 
tarihi mücadelesini Anayasa böylesine halletme 
iddiasıyla ortaya çıkmış bulunmaktadır. 

Tarihin derinliklerine gittiğimiz zaman bu 
mücadele insanoğlunun bencil tabiatı yalnız onun 
emeğini değil, kendisini dahi istismar ederek gel
miştir. Bütün cinsel uzuvlarını iptal ederek in
sanoğlunu köle halinde yüzbinlerce sene diğer 
bir insanoğlu esir olarak kullana gelmiştir. 

Bütün semavî dinler, özellikle islâmiyet 
emekten başka kazanç yolu açmamış bulunmasına 
rağmen, «Sizin için çalışmaktan başka çıkar yol 
yoktur» demiş olmasına rağmen, «Siz ancak ken
di emeğinizin mahsulünü yiyeceksiniz ve bunun
la ölüneceksiniz» demiş olmasına rağmen, insan
oğlunun bencil tabiatı bu ilâhi emirlerin külfet 

tahmil eden, feragat emreden hükümlerini maa
lesef kaale almamıştır. Emek, karşısında daima 
emeksiz kazancı bulmuş ve emeksiz kazanç daima 
hakim gelmiştir; fakat ne vakit insanoğlu çoğal
mış, dünya artık ona dar gelir vaziyete gelmiş, 
o zaman emeksiz kazanç karşısında emeği -bul
muştur. 

İşte bu gerçeği gören Anayasa, emeksiz ka
zanç yollarım kapamak için 41 nci maddeyi ge
tirmiştir. «Türk iktisadî hayatı ve nizamı tam 
çalışma esasına göre ayarlanacaktır» diyen 41 
nci maddenin davası budur. 

Anayasamız, bu yüksek davayı tahakkuk zım
nında bir de 36 ııcı maddeyi getirmiştir. 

Ben bunu Sayın Melen Hükümetinden de 
sordum. «36 nci madde hakkında ne düşünüyor
dunuz, kanaatiniz, kararınız nedir? Yoksa bun
lar birer haşiv maddesi midir? 14 seneden beri 
yerinde durur.» dedim. 

36 nci madde nedir?,. 
«Herkes, mülkiyet ve miras halklarına sa

hiptir. 
Bu halklar, ancak kanın yararı amaciyle. ka

rın nla sini rlanabilir. 
Mülkiyet hakkının kullanılması toplum yara

rına aykırı olamaz.» 
Bu, bir mülkün kamulaştırılması hükmü de

ğildir; o, 38 nc-i maddede geçmektedir. 
Bir hak kamu yararına takyit edilecek ve 

kamu zararına istimali de nıeneclilmiş olacak. 
Hangi iktisadî ve ticarî muamelelerimizde han
gi mülkiyet hakkının kamu yararına kısıtlanma
sı ve kamu zararına kullanılmasının önlenmesi 
gerekmiştir ? Bunu, Iııcoır iktidar, hiçbir mu
halefet partisi grupları ele almamıştır. Bütün 
buhran bura dan doğmaktadır. 

Demdk ki. Anayasa meunlekette bir ağrı, bir 
sancı hissediyor. Öyle haklar vardır ki, bu hak
lar kamu zararına çalışmaktadır; kamuyu izrar 
etmektedir, emeği sömürnıcıkredir. Öyle haklar 
vardır ki, kısıtlanması lâzım gelir, diyor. 

Meselâ, son çıkan Bakanlar Kurulu Karar
namesi ikinci bir araba alma imkânını ortadan 
ikaldınyor. Murat marka ikinci bir araba ala
mazsınız. Aldığın arabayı da iki sene kullan
maya nıeebu rsunuz. 

Benim ikinci, üçüueü, beşinci aıaba almamı 
önlemiş, «Senin çifter, çifter araba kullanmanı 
kamu yararına .saymıyorum, aldığın arabayı da 
iki sene kullanacaksın» divor. 
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Bu, kamu yararına düşünülen bir husus; ama 
acaba Devletin, milletin iktisadî meselelerinde, 
temel nizamında bu 36 ncı madde bir haşiv mi
dir? Parlamento bunu halledecektir. 41 
nci madde bir haşiv midir? Parlamento 
bunu halledecektir. Bunu halletmedik
ten sonra, Sayın .Maliye Bakanı, millî 
gelirin ne kadar artacağını iddia ederse etsin, 
fent başına düşen millî gelir ne kadar yüksel
miş olursa olsun, millî gelirin kaymağını bir 
zümre yiyecektir, ayranı millete kalacaktır. Eş
yanın talbiaıtı neyse, iktisadın tabiatı da budur. 

Nasıl bir sosyal adalet fikriyle vatandaşın 
millî gelirden hissesini, âdilâne nispette hakkı
nı alabilmesi temin edilecektir. Metot nedir? 

Millî geliri 300 milyar liraya çıkardın, fer
den ferda bir nispeti âdilâne içerisinde vatan
daş bu millî gelirden nasıl hissesini alacaktır? 
Metodu nedir? Bunun metodu yoktur. 

Şimdi, Türk iejtmıaî ve iktisadî hayatını ele 
alalını. 40 milyon nüfuslu Tunik Milleti. Bunun 
c/c 75'i köylü ve çiftçi ailesi; yani 30 milyon. 
Bu nüfus, İKI sınıf eker, biçer ve elinin emeğiyle 
kazanır; ev kirası vermez, dükkân kirası ver
mez. Geriye kalır, 10 milyon nüfus. 10 milyon 
nüfıfö ne yapar? 10 milyon şehirli halkın 1 mil
yon ailesi kira. ödemekle mükelleftir, buna mah
kûmdur. 1 milyon aile mes'ken kirası öder. 1 mil
yon aileden çok daha fazlası dükkân kirası 
öder. Benim ka>ba hesaplarımla bu kira bedelle
ri toplamı 20 milyar lirayı bulur. Yani mesken-
siz ve dükkânsız vatandaşların emlâk sahipleri
ne bir senede ödedikleri kira tutarı 20 milyar 
liradır. 

Arsa spekülâsyonundan dolayı vatandaşın 
ödemeye mahkûm olduğu para hesapsızdır. Bir 
hesaba göre. Ankara'da son 30 senede 40 mil
yar liralık arsa spekülâsyonu yapılmıştır. 

Ankara şehrini ele alalım. Üç sene evvelki 
istatistiklere göre, 99 000 kira ödeyen aileye 
mukabil, kira ödemeyen 107 000 aile vardır. 
Demek ki, nispet yarı yarıyadır. Bu arz etti
ğim 99 000 aile yalnız mesken kirası verirler, 
dükkân kirası verenler belki bunun 2 - 3 misli
dir. 

Demek ki, zaman içerisinde bir zümre türe
miş ; nasıl Türk köylüsünün toprakları zaman 
içerisinde muayyen ellere geçerek, topraksız 
1 200 000 aile teşekkül edebilmiş, buna muka

bil 10 bin, 20 bin, 30 bin dönüm arazi sahibi 
olan toprak ağaları türeyebilmiş ise, şehrin ik
tisadî ve sosyal bünyesi icalbı olarak ve serma
yenin özgürlüğü sebebiyle meskenli, meskensiz, 
dükkanlı, dükkânsız sınıf teşekkül etmiştir. Bu 
nedir? Bu, sermayenin özgürlüğüdür. 

Sayın senatörler, sermaye özgürlüğünü Ana
yasamız kaldırmıştır. Sermayeyi münhasıran is
tihsal ve imalle mukayyet kılmıştır. Sermaye
nin meşruiyeti bu takdirde mubah olmuştur, 
bu takdirde kabul edilmiştir. Sermaye her şeye 
burnunu sokmayacaktır. Nasıl ki, bir insan bir 
mezarda yatarsa, ihtiyacı kadar bir evde otu
rur. Nasıl iki mezar alamazsa, ihtiyacından faz
la ikinci !bir ev alamaz. Çünkü, kendisinden 
'başka aileler evsizdir. Millî şuur işte budur, Ata
türkçülük budur; imtiyazsız, sınıfsız millet. Ne
den «Atatürkçüyüz» diyorlar? Türk vatandaşı, 
ancak Türk vatandaşının hizmetine koşmakla ge
çinir. Atatürkçülüğün temci felsefeesi budur; 
ama Türk vatandaşı, Türk vatandaşının zarure
tini istismar etmez. 

Bu arz ettiğim gerçekler 14 asır evvel İslâ-
miyette görülmüştür. Hazreti Muhammed'in 
açık ve kesin bir sözüyle «Gayrimenîkıüünüzü 
asla kiraya vermeyiniz, boş bırakınız, fakat ica
ra vermeyiniz» şevklinde tecelli etmiştir. Şayanı 
hayrettir ve kitap da buradadır. Hem de sıayılı 
hadiselerdendir. Faizi meneden, emeksiz kazan
cı meneden bir düşünce, için, elbette faizin tah
ribatından daha çok tahripkâr olan ve aşınma 
ve eskime payı olmayan bir binanın bir taraf
tan kıymet artışı olurken, diğer taraftan mes
kene bihakkın muhtaç ve hattâ insanlık şerefi 
için meskensiz bir aileyi tasavvur etmek, hele 
Atatikikçü bir insan için, hele Türk Milleti için 
meskensiz ailenin meskensiz kalmasına göz yu>m-
manuı haysiyetsizliği elbette tahammül edile
mez. Dava budur. Millet olmak kolay iş değil
dir. Millet olmak kolay hir iş olmadığı için 
Türk Milleti şanlı devletler kurmuş olmasına 
rağmen sayısız devletler yıkmış, ülkesiyle, mil
letiyle paramparça ola ola nihayet bir tek Ana
dolu'ya kalmıştır. Kendimize gelmeye mecburuz. 
Kemdim, için hayırlı ve mubah telâkki ettiğim 
bir varlığı başka vatandaşım için mubah ve ha
yırlı telâkki edemiyorsam, başka bir vatandaşın 
ona mazihar olmasını istemiyorsan, ben gerçek
ten Atatürkçü değilim, milliyetçi sayılmanı. 
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!«Arsalar benim olsun...» 
Neden arsalar senin olsun? 
«Şehrin konutları benim olsun, diğer vatan

daş kira ödesin..» 
Neden, efendim.. Arsalar neden senin ola

cak? Bununla ne hizmet yapmış olacaksın? Bir 
defa eımeik ve hizmet karşılığında geçinmeye 
»mecbursun. Arsa alıp satmak emek midir, hiz
met midir? Sermaye olarak niçin arsanın ger
çek sahibiyle benim arama giriyorsun? Dava bu
dur. Ben gider arsa sahibinden ihtiyacım kadar 
alır, evimi yaptırırım; ama sen «zenginim, 10 mil
yonum, 100 milyonum var» diye şehrin arsalarına 
niye el koyuyorsun? 

Dava budur, bunun mücadelesini yapmak lâ
zımdır. Senede 15 - 20 milyar lira olarak ödenen 
dükkân ve mesken kirası haksız ve emeksiz ka
zancın ta kendisinden başka bir şey değildir. İk
tidarlar bu zihniyete sahip olmadıkça, millî ge
liri ne kadar artırırlarsa artırsınlar, o gelirin 
kaymağı bir zümre tarafından yenecek ve ayra
nı millete kalacaktır; başka çare yoktur. 

Ben soluğuma, çocuğuma tavsiye etmişimdir. 
Çocuklarımın her birisine yüksekitahsil yaptır
dım. «Allah benim kursağıma bir lokma ekmeği 
kira parasından nasip etmedi, size de etmeyecek. 
•Hamallık yapacaksınız, manavlık yapacaksınız; 
fakat gayrimenkul kirasına tenezzül etmeyeciek-
siniz» diye bir vasiyetim de olmuştur. 

•Sayın senatörler şimdi, sosyal adalet esasında 
ıbir sosyal muadelet meselesidir. Herşeyde sos
yal muadelet aramak ne mümkündür, ne de lâ
zımdır. Anayasa bu gerçeği de kabul ediyor; 
ama temel ihtiyaç maddelerinde sosyal muadelet 
bir şartı mutlaktır. 

Hayat için temel ihtiyaç maddesi nedir ? Mes
ken, «Dünyada mekân, ahirette iman» diye ifa
de edilir, mekân, mesken; bundan fariğ olan bir 
tek aile tasavvur olunamaz. Bir gün, üç gün aç 
kalınır; fakat bir gün açıkta kalınamaz. Bina
enaleyh, bu bir istismar konusu olamaz. Serve
tin, sermayenin kazanç aracılığını yapamaz. 
Servet sermaye meskene dokunamaz. Bir insa
nın 10 milyon olur, 10 - 20 tane fabrikası 
olur; fakat ihtiyacından fazla meskeni olamaz;. 
'Gerçek Atatürkçülük budur. Milyonlar kazanır, 
yüzlerce dönüm zeytin bahçeleri yapar, fındık 
bahçeleri yapar, armut bahçeleri yapar, elma 
bahçeleri yapar harıl harıl imal, istihsal eder ka

zanır helâl; ama ikinci evi olamaz. Bütün va
tandaşlar meskene başını sokmadıkça ikinci eve 
sahip olamaz. Zaten bütün vatandaşlar mesken 
sahibi olsaydı o fazla mesken sahipleri «Aman 
devletim şu fazla evlerimi elimden al vergisini 
ödeyeıniyorum» diye devlete yalvarırdı. Niçin 
fazla mesken sahibi olmuştur. Meskensizin zaru
retini istismar etmek için. Dava budur. 

Temel ihtiyaç maddesi; işyeri, hizmet yeri. 
Her esnaf, her sanatkâr, her tüccar, her mes
lek adamı bir yerde çalışacaktır. Mesken ka
dar mühimdir. Binaenaleyh, bu da sermayenin 
kazanç vasıtası olamaz. Kazancına mevzu ola
maz. Temel ihtiyaç gıda maddesi nedir? Yağ, 
pirinç; bunlar sermayenin istismar konusu ola
maz. Bu da ofisler kurularak devlet bunu da ser
mayenin istismarına vesile olamaz. Bakınız Hacı
dır, adı Demirdir, genç yaşında Hacca gitmiştir 
sakal da bırakmıştır. Gazetelerin açıkça beyan
larına göre, namaz kılmadığı bir gün olmamıştır; 
ama insanoğlunun bencil tabiatı demir tüccarı 
olmasına rağmen, Ramazan Arefesi günü onu 
100 bin kilo şeker stoku yaptırmıştır. İnsanoğlu 
budur. Daha bugünkü gazeteleri okuyunuz, 30 
ton şeker stoku yapılmıştır yazıyor. İstismar bu
dur. Devlet işte bunu önleyecektir. 

Temel ihtiyaç maddelerinin dışında serbest 
teşelbüs, serbest rekabet ne olursa olsun, ben 
ikinci takım elbisemi giymezsem veya dört ay 
sonra yaptırsam ölmem; ama bir gün açıkta kala
mam; ama bir gmı dükkâıısız kalamam; çocu
ğum terzidir, dükkâna mecburdur. Ne yapacak
tır? Herkese bir mezar, her esnafa bir dükkân, 
her aileye bir ev. Soruyorum? Komünizmi ne ka
dar allandırsan pullandırsan gelebilir mi, soku
labilir mi? Vatandaş «serseri ne istiyorsun» de
mez mi ? «Benim evim var, benim dükkânım var, 
benim hürriyetim var sen ne istiyorsun serseri» 
demez mi bir komünist ajanına? Evet, dava bu, 
temel mesele bu; ama ne muhalefet grupları, ne 
iktidar grupları bunun üzerinde durmamış. Ser
maye alabildiğine insafsızlık içerisinde vatanda
şın meskeni gibi, vatandaşın dükkânı gibi hayatî 
ihtiyacına el koymuş. Şehrin dışında Balgat yo
lundaki Allahm devedikeninin dahi yetişmesine 
izin vermediği kıraç toprağın dönümü 400 bin li
radır. Kimden alacaksın? 400 bin lirayı neden ala
caksın ? Kanal mı açtın, yol mu açtın, elektrik mi 
ıgötürdün arsana? Senede bir kilo arpa verir mi? 
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400 bin lirayı kimden alacaksın? Türk vatanda
şından. Neden aijaca'ksıın. E.. Sıkıştım, zarurete 
düşjtüm de ondan alacağım. Gerekçesi bu. Sıkış
tım evsiz kaldım, açıkta kaldım onun için seni 
soyacağım. Gerçek bu. Onun için alaca.k benim 
400 bin liramı. Dönüınıü 4 lira yapmayan, 100 lira 
yapmayan arsayı 4 bin misline satacak, da,ha sık
san 1 milyon. Sıkıştığım nispette, muhtaç kal
dığım nispeitite beni emecek. İşte sermaye, işte 
nizam, işte nizamın bozukluğu. Nizamın bozuk
luğu bu; ama demiyor ki benim nizamını 300 
.dönüm zeytin bahçesi yapamazsın. Yaparsın. Mil
yonlarca ton erik, elma, armut, muz, şeftali ye
tiştiremezsin ; yetiştir. Hattâ Anayasa teşvik ted-
(b iri eri koyuyor, ona yardım elini Devlete uzattı
rıyor. Mesele bu. 

©ütün mesele İsıt işmar kapılarını kapamak, 
sermayeyi imalle, istihsalle mukayyet kılmaktır. 
'Sermayenin hürriyeti bu kadar. Sermayenin hür
riyeti imail ve istihsal yolundadır. Onun dışında 
(benim zarurî ihtiyacımı sermaye vazı-ül-yed ola
maz. İşte Parlamentolarımızın maalesef ele ala
madığı müthiş konu bu ve bütün sıkıntılar bun
dandır ve zannetmiyorum ki millî geliri iki mis
line çıkaracak, 40 bine, 40 milyona taksim edecek 
fert başına düşen T bin lira diyecek, tamam me
sele yok. 7 bin lira düşmez kaymak yine 5 - 10 
kişi tarafından yenir, ayran yine millete kalır. 
Dava budur. 

iSaygılar sunarım sayın senatörler. (C. H. P. 
sıralarından alkışlar). 

©AŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Tığlı. 
©ir önerge var okutuyorum. 
ıCumhuriyet Senatosu Sayın Başkanlığına 
Bütçenin tümü üzerinde yeteri kadar görüşül

müş ve konu aydınlanmıştır. Müzakerelerin ki
fayetini arz ve teklif ederim. 

İçel 
Lütfi Bilgen 

BAŞKAN — Dünden söz istemiş olan; fakat son 
sözü istemiş olan Sayın Sait Naci Erginden gayrı 
6 kişi özel kişisel konuşmalarını yapmış bulun
maktadırlar. Kifayet önergesi verilmiştir. 

Müzakerelerin kifayetini oylarınıza arz edi
yorum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

Tenkitlere cevap vermek üzere Sayın Mali
ye Bakanı Deniz Baytkal, buyurun efendim. 

MALİYE BAKANI DENİZ BAYKAL (An
talya Milletvekili) — Sayın Başkan, sayın sena
törler ; 

• 4974 yılı Bütçe tasarının tümü hakkındaki 
görüşmelerin sonuna gelmiş bulunuyoruz. Bu gö
rüşmeler vesilesiyle Senatomuzun değerli üye
leri, partilerimizin değerli sözcüleri görüşlerini 
ifade ettiler, bütçemiz hakkında, Türkiye'nin 
ie.kono.mik durumu hakkında, dünyadaki iktisa
dî gelişmelerin Türkiye'yi karşı karşıya bıraktı
ğı sorunlar hakkında görüşlerini, düşüncelerini 
ve tekliflerini ifade ettiler. Böyle bir gayretin 
içine girmiş olan bütün sözcü arkadaşlarına min
netle teşekkür etmek isterim. 

Bayın senatörler; Meclislerin hukukî statü
lerinin onlara vermiş olduğu görevin dışında bazı 
siyasî görevleri de vardır. Meclisler bir taraf
tan ülkedeki siyasî mücadeleye bir çerçeve teşkil 
ietmeye gayret ederler, ülkedeki siyasî tartışma 
Meclislerin sağladığı olanaklar ile Meclislerin 
düzenlediği çerçeve içinde cereyan eder, bir si
yasî mücadele vesilesi teşkil eder Meclisler böyle 
ibir siyasî görevleri vardır. Bunun dışında Meclis
lerin bir başka siyasî görevleri daha vardır. O 
da memleketin karşı karşıya bulunduğu sorunlar
la ilgili olarak izlenecek politikayı tespit eder
ken katkı yapmalk, görüş söylemek, Hükümetin 
izleyeceği politikanın oluşturulmasına yardımcı 
olmak. Bu iki siyasî görevi birbirinden ayırma
ya imkân yoktur. Her dönemde her Meclis için 
bu iki siyasî görev, iki siyasî fonksiyon aynı za
manda kendisini hissetirir; fakat zaman vardır, 
bu görevlerden bir tanesi önplana geçer. Baka
rız Meclisler bir siyasî mücadele mihveri haline 
gelmişlerdir, partilerarası çekişmenin cereyan 
ettiği organlar durumundadır. Demokraside çok 
talbiîdir, hukukî imkânları vardır, elbette bu şe
kilde de yürütülür; fakat zaman vardır dünya
nın ve Türkiye'nin içine girdiği öyle sıkışık an
lar ortaya çıkar ki, bu anlarda Meclisler birer 
siyasî mücadele vesilesi Olmanın ötesinde Hükü
metin izleyeceği politikanın oluşturulmasına kat
kı yapmak görevini önplana almak mecburiye
tinde kalırlar. Zannediyorum böyle bir zaman 
içinde yaşıyoruz. Gönül arzu eder ki, Meclisleri
miz böyle bir zamanda bütçe vesilesiyle yapıla
cak: olan tartışmayı partilerarası siyasî çekişme
nin bir vesilesi saymanın ötesinde izlenmesi ge
reken politikanın tespiti konusunda görüşlerin 
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ortaya atılmasına vesile verecek bir imikân gibi 
mütalâa etsinler, bu şekilde değerlendirsinler 
ibiz de Hükümet olarak arkadaşlarımızın görüşle
rini dinleyelim, öğrenelim, izleyeceğimiz politi
kayı dalıa sağlam temellerin üzerine dayatmanın 
yollarını (bulalım. 

(Bütiçıe vesilesiyle yapılan tartışmaların önem
li bir kısmı birinci aımaca, yani Hükümetin izle
yeceği politikanın oluşturulmasına katkı amacı
na dönük olmakla bera'ber; üzüntü ile ifade et
mek mecburiyetindeyim ki, Adalet Partisinin sa
yın sözcüsü tarafından yapılmış olan konuşma 
Hükümetinizin, Türkiye'nin bugün karşı kar
şıya bulunduğu konulara nasıl bakması gerekti
ği ile ilgili teklifleri, eleştirileri, düşünceleri ih
tiva eden bir konuşma niteliğinde değildi. Bu ba
lkımdan içinde bulunduğumuz şartların gerektir
diği anlayışa uygun bir konuşma olduğunu ifa
de etmek imkânına maaleısef sahip değilim ve 
bunu üzülerek ifade etmek durumunda 'kalıyo
rum. Çünkü beklerdim ki, şu sırada mieclislerde 
yapılacak olanı bir iktisadî kon'u/lu tarttığıma esas 
itiibariyle karşı karşıya bulunduğumuz iktisadî 
'melsellelerlle iilgil'i olarak aııaimuhalefet partdsıj; 

uin göıüşlferiini, düşümeeOerini, teiklifHer-inli ve 
eleştirilerini dile getirecek bir konuşana, ma
hiyetinde olsun. 

Tahmin ediyorum şu sırada dünya nı<n pek 
çuk parlâmentosunda bu konular tartışılıyor. 
Bütçe vesilesiyle tartışılıyor, antienflâsyoııist 
programların oluşturulması vesilesiyle tartı
şılıyor, a'hnaeak çeşitli kararların oluşturul
ması amacı itle tartışıhfyor, Parlamentomuz ikti
sadî konuların en ciddî şeki'ıde ele alınacağı 
bir vesile ile bugün karşı karşıyadır. Bütçeyi 
tartışıyoruz. 

Bütçe çok özel bir iktisadî ortamda hasır
la nlmıış t IT. Bu balomdan içinde bulunduğumuz 
iktisadî ortamın gereklerinin de tartışım asına 
vesile olacak bir c'ımkân gibi değerıleındirileb'rir 
idi. Tahmin ediyorum şimdi dünyanın pek çok 
parlamentosunda bu konular tartışırınken., üze
rinde asit durulan konular, gizlenmesi gereken 
para politikası, kredi politikaisı nedir, ne olma
lıdır', 'enflâsyona karşı mücadele hangi yont enl
iler öııplanıa ailm'ma'ıdıır, toplu sözl'eş'miell'eıi'le ge
tirilmesi gereken ücret artışları konusunda 
hangi ortak 'noktalar gözö nünde tutuîîmialıidır, 
borçlanma politikası ne olmalıdır"? Buna ben

zer konular idi. Bizim de bu 'konularda eleşti
riye ihtiyacımız var, görüşe ihtiyacımız var, tek
life ih tliy a cimiz var. Anamıuha'lıefet partisi bu 
teklifjleri yapması gereken, Anayasa gereğin
ce yapması gereken, halika karşı siyasî sorum
luluğu gereğim ee yapması gereken bir durum
dadır. 

Vergi politikası konusundaki göıniştleıri ne
dir, bütçe vesilesiyle bunları dinlemek ister
dik. Kredi politÜikası konusunda ki görüşleri 
nedir, likidite sıkıntısı konusundaki görüışilıeri! 
nedir, topl'u sözleşmelerle getirilecek ücret, ar
tışları konusundaki görüşleri nedir, taîban fi
yatlar konusunda izlemekte, olduğumuz poili-
tüka hakkındaki görüşleri nedir, eleştirileri 
nedir? Buniarı dinlenuek isterdik. 

Üzüntü ile ifade eldeyim, bu konuda hüçbir 
görüşü öğrenmek imkânını bulamadık. Buna 
karşılık işbaşındaki Hükümet kuvve'tili midir, 
zayıf mıdur; jjtibariı mıdıır, itibarsız mıdır? Hü-
kümettie kararnameler naisı'l çıkıyor, ikim han
gisini imzaladı İsim imzalamadı, kim istifa teh
didi ile kararname çıkarıyor? Bunları 'bütçe 
vesilesiyle Adalet Partilisi Grupu .sözcüsü arka-
daşıımızm ağzından enflasyon sorunu lilie kal
kınma sorunuyie, istihdam sorunuyile en ciddî 
ölçü içünde karşı karşıya bu^unlduğumuz, •bü
tün dünyanın en ciddî ölçü içinde karşı karşi)-
ya bulunduğu şu günlerde Parlanıentionmı •ellili
deki ikti adî konuları en yüksek seviyede tar
tışma imkânanı 'bu ölçüler içinde kullandığını 
üzüntüyle gördük. Kulağını dayamış koımşusu,'-
nun kapısına kavga var mı yok mu, ne zaman 
birbiri e ıun e girecekler, ne c/aca'k? Bunun he-
sa'bı içindeler. Evde kalmış bir kız psikolojisi 
ilçin'd'e acaba. ne za.maın hu mutlu evlilik sona 
••eilecek benim için bir imkân çıkar mu, ne ola
bilir bunun düşünceleri yürütül'üjyor. 

İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Sa
yın Bakamı yakışmıyor «Evde •kalmış kız» sö
zü. 

BAŞKAN — Rica ederim. 
•.MALÎYE BAKANI DENİZ BAYKAL (De

vamla) — Değerli arkadaşlarım; anaoıuhale-
fet partisinin ekonomik konulardaki teshille
ri, eleştiride ri, teklifleri yenine, bir ölçüde üzün
tü ile ifade ediyorum, özür düeyerefe ifade' edi-
vorum sıvası dedikoduları bu kürsüden dinlemek 
•mecburiyetinde kaldık. 
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Hükümet kuvvetli mi, zayıf mı, 7 oyla gü
venoyu alınmış, 6 ayla giivcMoyıı alınmış onun 
için Hükümet kuvvetli değilmiş, koalisyon hükü
metlerin mahiyetinde daima her an çözülme teh
likesi olurmuş, hu da. koalisyon hükümeti imiş, 
onun için bu da çözülebilirmiş. Bunu ifade edi
yorlarmış. Tekrar tekrar ifade ediyorlar, zevkle 
ümitle ifade ekliyorlar. 

Arkadaşlar; hu Koalisyon hangi şartlar altın
da kuruldu, nasıl kuruldu? Hepinizin yakından 
izlediğiniz bir tablodur. Seçimlerden sonra Hü
kümeti kurmak imkânı kalmadı. Bugünkü Ana-
muhalefet Fantisi Lideri, milletin kendisine mu
halefet görevini verdiğini ifade etti ve Hüküme
te katılmak istemediğini 'belirtti. Buna rağmen, 
yapılan çeşitli temaslar sonunda Adalet Partisi
nin içinde, başında bulunduğu bir koalisyonu ger
çekleştirmek imkânının 'bulunmadığı anlaşıldı. 
Aylar geçiyor Türkiye ciddî iktisadî 'kararlar al
mak mecburiyeti içinde bulunuyor ve partiler bir 
Hükümet kurmak konusunda gerekli anlayışı, ge
rekli yaklaşımı göstermek İmkânını bulamıyor
lar. Böyle <bir ortanı içinde tam vatanseverce duy
gular altında Cumhuriyet Halk Partisiyle Millî 
Selâmet Partisi Türkiye'nin karşı karşıya bulun
duğu güçlükleri öngörerek, onun gereklerini yap
mayı kendi kendisine kabul ederek harekete geç
ti ve Koalisyonu kurdu, Hükümeti teşkil etti. 
100 günden heri de Hükümetimiz işbaşındadır. 

Bu Hükümet buraya güvenoyu alarak gelmiş
tir. 6 veya 7 oy ile güvenoyu almıştır. Bir Hü
kümetin kuvvetinin aldığı güvenoyu sayısı ile 
ölçüldüğüne ilk defa şahit oluyorum. Biz 12 
Marttan önee ne hükümetler gördük, çok yüksek 
sayıda güvenoyu teminatına sahiptirler. O hükü
metlerin 'başkanları Meclisten kulun 226'yi düşü-
rün d'iye bize meydan okuyorlardı; fakat gör
dük ki, onların düşmeleri için 226'nm bulunma
sına ihtiyaç yoktur. Ne hükümetler gördük 12 
Marttan sonra, bir (başka anlamda kuvvetliydiler, 
•bir başka anlamda, güçlüydüler. Milletin sandık 
başına çağrıldığı ilk anda banibaşka bir sonuç or
taya çıktı. 

Bizim hakkımızda ilk elet'a kuvvetsiz, ilk de
fa Mbarsız denilmiyor. 12 Marttan hemen sonra 
hakkımızda çok şey söylenildi. Bugün Cumhu
riyet Hükümetinin Başfcakam olan kişi 12 Mart
tan sonra Devlet radyolarından hergün tutuk
landı, tutuklanacak diye hakkında haberler veri

len insan durumunda idi. 12 Marttan sonra, 'bu
gün Hükümeti kuran partilerin gücü, ağırlığı ko
nusunda herkesin çok farklı değerlendirmeleri, 
çok farklı anlayışları vardı. Cumhuriyet Halk 
Partisi ve Millî Selâmet Partisi o noktalardan ge
lerek 'bugün Hükümeti kurmak imkânına sa
hip olur hale geldi. Onun için bizim hakkımızda 
kimin ne söylediği o kadar önem taşımaz, hükü
metlerin kuvvetli olması gerektiği gibi bir inan
cımız da yoktur. Hükümetler boks yapacak de
ğildirler, güreş yapacak değildirler; hükümetler, 
kanunların kendilerine verdiği hakları kullana
caklardır. Bunun için de kuvvetli olmak gerek
mez. Akıllı olmak gerekir, haklı olmasını bilmek 
gerekir, doğru çizgide olmasını bilmek gerekir. 

Biz, 'büyük çoğunluğa sahip hükümetlerin ya
pamayacağı şeyleri eğer hak, hukuk ve memleket 
çıkarı gerektirirse yapaibileeek küvette olduğumu
za inanıyoruz. Biz, yapılmaması gerektiği halele, 
grupundan alacağı destek ile kendisine oy vere
cek insanlardan aldığı güç ile her şeyi yapmayı 
göze alan bir Hükümet durumunda kendimizi 
görmüyoruz, o anlamda 'kuvvetli değiliz. Hakkın, 
hukukun ve memleket çıkarının göstermediği doğ
rultuda bizi kuvvetli görmeyeceksiniz; anı a. Ana
yasanın çizdiği çerçeve içindeki haklarımızı kul
lanırken kimseye en ufak 'bir taviz verme ihtiya
cını hiçhir zaman hissetmeyeceğiz. G oya (la da
yanmak, 1 oya da dayansak meşru Hükümet ola
rak kaldığımız sürece 'bütün haklarımızı sonuna 
kadar kullanır vaziyette 'bizi göreceksiniz. . 

Sayın Adalet Partisi Grup Sözcüsünün 6 oy, 
7 oy hesapları hu Hükümeti oyu ve gücü konu
sunda hiçbir açıklık getirmeyecektir. Onlar, o an
layışa aahip olan insanlar, 'bir seneden beri, 1,5 
seneden (beri ''bizim, kuvvetimiz hakkında çeşitli 
sözler söylüyorlar; fakat hizim kuvvetimiz hakkın
da teşhis yapmış olan insanları daima aidata 
geldik. Bundan sonra da durumun, pek değişe
ceği kanaatinde değilim. 

İtibarımız meselesi, neyseki bu itibar konusun
da konuşma hakkı da Adalet Partisi Grupunun 
sayın sözcüsüne 'bırakılmış değildir. Bu konuda 
konuşacak millet vardır ve konuşmaktadır. Ar
dahan tâa konuşmaktadır, bir süre önce yapılmış 
olan belediye seçimlerinde, Adıyaman^da konuş
maktadır bir süre önce yapılmış olan belediye se
çimlerinde, Safranbolu'da vapılmaktadır. Ağrı' 
da yapılmaktadır, her yerde konuşuluyor, hun-
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dan sonra da konuşulacak. Kazanırız, kaybede
riz. O da önemli değildir. 

Biz, işbaşında kalmak için seçimlerdeki 'başa
rımızı devam ettirmek için ne gerekiyorsa onu 
yapma anlayışı içinde değiliz. Memleketin için
de bulunduğu durumdan bir salâha doğru dönü
şebilmesi için, bir çıkar yol bulabilmesi için ne 
gerekiyorsa onu yapma tutumu içindeyiz. Bize oy 
Teren insanlar da sadece kendilerinin özel olarak 
'tatmin edilmesi ihtiyacı içinde değildirler. Bize 
bunun için oy vermiş değildirler. Onlar, işbaşın
da bulunan insanların memleketin bugün karşı 
karşıya bulunduğu meseleler karşısında masıl ta
vır takmılması gerekiyorsa, o tavrı bizim takın
mamızı istedikleri için oy vermişlerdir ve biz o 
tavrı takınmaya çalışırız. Gerekirse bize oy veren 
insanlara başlangıçta hazır olmadığımız yükleri 
de yüklemeyi göze alarak tutum takınırız ve bu
nu onlar da anlar, biz de -anlarız. Biz de onlara 
bunu anlatmasını biliriz. Çünkü onların bunu 
beklediğini çok iyi 'biliriz. Onlar sadece kendi
lerini tatmin edecek birtakım tedbirler almamızı 
bizden beklemezler. Memleketin karşı karşıya 
'bulunduğu güçlükler karşısında hangi tavır taikı-
nılması gerekiyorsa o tavrı bizim t akı miramızı is
terler ve biz o tavrı takındığımız ölçüde onların 
karşısında hesap verir durumunda oluruz. Onlar 
bizden bunu beklerler. Bunu «bildiğimiz içindir 
ki zam yaparken de çekinmeyiz, korkmayız. 

Halk çok iyi 'biliyor onlara zam yapmak iste
miyoruz, ucuzluk getirmek i^c'ycruz, onlara re
fahı götürmek istiyoruz, hu i-^ğ 'nıkdm onların 
kuşkusu yok: ama biliyorlar ki, bugüi: biz zam 
yapıyorsak bu zammın murlaka yapılı. v-ı lâzım
dır. Bunu biz dahi yapnuk zc 1:111da kalıyoruz, 
içimiz kan ağlaya ağlaya yapmak zor anda kalı
yoruz ve onlar «Yapılması gerektiği halde niçin 
zammı yapmadınız?» diye bize hesap sorarlar. 
«Yapılmaması gerektiği halde niçin zam yapıyor
sunuz?» diye sorarlar. Biz onları anlatırsak ki, 
hunu yapılması gerekiyordu, onlar elbette yapıl
ması gereken şeyi yapacaktınız derler ve (bize sa
hip çıkmasını bilirler. Çünkü 'biz, onların gözü, 
kulağı olarak onlar bizzat burada bizim bulun
duğumuz noktada bulunsalar ne yapacaklarsa on
ları yapmaya çalışıyoruz. Birtakım siyasî vaat
lerle, siyasî polemiklerle bu meselelerin halledile
cek tarafı yoktur. İşkaşmdaki hükümetler gere
kirse zam da yaparlar. gerekirse memle-
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kete sıkıntı da yüklerler; gerekirse alın
ması, 'alan insanlar için çok hoş olmaya
cak birtakım -kararları almasını da 'bilirler. Bütün 
mesele, memleketin menfaatidir. 

Neyi gerektiriyorsa onu yapmak meöburiyeti-
nıiz, mükellefiyetimiz, taahhüdümüz vardır. Her 
türlü taahhüdümüz üzerinde memlekete karşı ta
ahhüdümüz vardır. Onun gereğini yaparız. Ay
larca bütün dünyada petrol fiyatları artırıldığı 
lıahde petrol fiyatları artırılmayacak, biz gelece
ğiz zam yapmak: istemediğimiz halde bunu yap
mayacağız memleketin ekonomisi kanamaya de
vam edecek. Böylesine bir popilizm içinde, halk
çılık içinde, halk dalkavukluğu içinde halkın kar
şısına çıkacağız, sana ucuz petrol veriyoruz diye
ceğiz. Halk da 'bunu istemez, halk da bundan 
hoşlanmaz. Biz halkın bundan hoşlanmayacağım, 
bunu istemeyeceğini biliyoruz. Ona bunu anlata
bileceğimizden eminiz, gerekirse anlatırız da, O 
bakımdan hiç kuşkunuz olmasın. 

Değerli arkadaşlarım; !bu Hükümet zayıftır, 
itibarsızdır bu meseleler üzerinde çok fazla duru
luyor. Eğer, Sayın Adalet Partisi sözcülerinin bu 
Hükümetin yerine herhangi bir formül içinde ye
ni bir hükümet ikame etme formülleri varsa lüt
fen buyursunlar. Kendilerine kimsenin engel çı
karmak gibi !biir niyeti yoktur. Eğer bu gücü, 'bu 
kararı, bu imkânı kendilerinde görüyorlarsa Mec
lis ortdadır, istedikleri an güvensizlik oyu vere
bilirler, Hükümeti düşürebilirler, yeni 'bir Hükü
met ikame edebilirler ve memleketin karşı karşı
ya bulunduğu meselelere yeni bir politika ile, ye
ni hir anlayış ile yaklaşabilirler. Kimsenin bu an
layışa, bu hevese karşı çıkmak gibi bir düşüncesi 
kesinlikle süz konusu değildir. Biz, bir görev 
yaptığımız inancı içindeyiz, kimsenin Hükümeti 
kurmak için gerekli harekete geçemediği 'bir sı
rada bu konuda adım atmış iki siyasî parti olarak 
yüklendiğimiz mesuliyeti bir çözüme götürmek, 
ulaştığımız çözümü de bugünkünden çok daha iyi 
bir ışık altında halka takdim edeceğimiz günlere 
doğru hızla zamanın geçmesini sağlamak politika
sı içindeyiz. 10 aylık, 12 aylık bir sıkıntı döne
minin sonunda zannediyorum halkın karşısına 
Adalet Partisi de .bugün Hükümeti kuran siyasî 
partiler de çok farklı ışıkların altında çıkıma du
rumunda olacaklardır. 

Değerli arkadaşlarım, hep «siyasî meseleler üze
rinde duruldu. Bu arada işaret etmeden geceme-
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yeceğim bir de memur tayinleri meselesi Adalet 
Partisi Grupunun sayın sözcüsü tarafından orta
ya atıldı. 

Sayın oağlayangii, Hükümetin memur tayin
leri ile meşgul olmasından ciddî şikâyet içinde
dir. Bunu bizim hukuk sistemimize çok beğendi
ğimiz, taklit etmek İstediğimiz, ulaşmak istediği
miz batı dünyasındaki siyasî 'teamüllere uygun 
görmemektedir. Bu bakımdan eleştiriye açık 
görmektedir ve görüşlerini ifade etmektedir. 

Sayın Çağlayangil'e göre bu Koalisyon büyük 
ölçüde yüksek dereceli meımıııiarı tayin etmiştir, 
bu tasvip edilemeyecek bir iştir, batı dünyasın
ca memurun teminatı vardır, ıııemur Hükümetin 
emrinde değil, Devletin emrindedir. O bakımdan, 
memurların işbaşına gelen hükümetlerin değişme
sine rağmen, makamlarında kalması politikasına 
özel bir dikkat gösterilmesi gerekir. Bu Batıda 
böyle olduğu İçin bu şekilde olmalıdır. Bizim 
Anayasamız da bu şekilde tanzim edilmiş oldu
ğundan dolayı bu uygulama gözönünde bulundu
rulmalıdır. Sayın Oağlayangii bunu İfade ediyor
lar. 

İzin verirseniz önce şunu söyleyeyim Batıda 
demokratik 'ülkelerde 'bu konu çeşitli görüşlere 
bağlanmıştır. Öyle uygulamalar vardır ki, bu uy
gulamalarda hükümetle 'beraber yüksel: 'dereceli 
memurlar da otomatik olarak değişir. Meselâ Bir
leşik Amerikanda bu şekildedir. Âmme idaresi 
biliminde özel terimlerle ifade edilecek, özel bir 
hukuka :salıip kılınacak derecede işlenmiş, geliş
tirilmiş bir konudur; yani Batı dünyasında o ela 
bir yaygın uygulamadır. Bürokrasinin devamlı
lığı 'siyasî kadroların değişmesine rağmen, bürok
raside bir değişme olmaması unsuru da bir uygu-
7^ma olarak kendisini 'göstermektedir. Batı "̂:,r» 
yasında bu her iki uygulama da vardır. Bizi Ba
tıdaki pek fazla ilgilendirmiyor. Öyle anlaşılıyor 
ki, Sayın Oağlayangii bu 'konuda şu anlayışa sa
hiptir. Siyasî kadrolar değişmiş olsa da idarî kad
rolar devamlı kalmalıdır, idarî kadrolar değişme
melidir. Bunun böyle olması gerekir, yararlı ola
nı budur, biz de o şekilde yapmalıyız, bunu İfade 
etmeye çalışıyor. 

Bizim bu konuda tutumumuz üzerinde 'durma
dan önce, o konuda herkes hükmünü veriyor. 
Acaiba «Bize memur tayin ediyorsunuz, bu yola 
girmemelisiniz, Batıda böyle değildir, Anayasa 
hukukumuzda, idare hukukumuzda böyle değil

dir.» diyen Sayın ÇağlayangiTiıı siyasî sorumlu
luğunu taşıdığı Adalet Partisi iktidarları döne
minde bu konudaki uygulama nedir, izin verirse
niz ona bir teşhis koyalım; bu eleştirinin, samimi
yetini, ciddiyetini, geçerliliğini o şekilde tespit 
edelim. 

Elimde bazı belgeler var; stidece bu belgeleri 
okumakla yetineceğim. 1966 - 1967 yılında ilk 
üç altı ay içinde 45 yüksek dereceli yöneticiye 
yer .değiştirildi. Bunların pekçoğu işten ayrıl
dılar. 1966 - 1967 döneminde bir yıl içinde 197 
yüksek dereceli yöneticinin ya işine son veril
di, ya da geri hizmete alındı. Şimdi bu 197 ra
kamının dökümünü veriyorum : 

29 Genel müdür, 
38 Genel müdür yardımcısı, 
52 Yönetim kurulu üyesi, 
12 İşletme müdürü, 
45 Müessese müdürü, 
25 Bölge müdürü. 
197 Toplam 

Şimdi müessese bazında isterseniz bakalım. 
Meselâ Etibank'da 1965 yılından; yani Adalet 
Partisinin tek başına Hükümeti kurduğu an
dan 197! yılma kadar 7 genel, müdür değişmiş
tir. 

Sümerbank : 1965 yılından 1971 yılıma ka
dar beş genel müdür değiştirmiştir. 

Şeker Şirketi : 1966 yılından 1971 yılma 
kadar altı genel müdür değiştirmiştir. 

Devlet Demiryolları : 1965 yılından 1969 yı
lma kadar dört genel müdür değiştirmiştir. 

Bunu diğer İktisadî Devlet Teşekküllerinde 
ve diğer Devlet dairelerinde de ayrıca incele
mek gerekirse, ayın gözlem yapılabilir. 

Bununla şu ortaya çıkmaktadır. Bize yapı
lan tavsiye Adalet Partisinin uygulaması değil
dir. Adalet Partisi sözcüsü şu durumdadır; ken
disi kullandığı ölçüyü bize kullandırmamak ka
rarındadır. Bunu da Batı dünyası, hürriyet re
jimleri ve Türk Anayasası -adına yapmaktadır. 
Bu yanlış ve haklı olmayan bir tutumdur. Bu 
çok basit bir muhalefet hevesinin, üstelik de 
sağlam temellere dayandırılması konusunda ge
rekli dikkat gösterilmeden tezgâhlanması ola
yından daha öteye hiçbir anlam taşımayan bir 
çıkış mahiyetindedir. Bu bakımdan, üzerinde 
durulmaya değer bir önem taşımadığını ifade 
etmek ve yeni yeni belirmeye, şekillenmeye baş-
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layaıı bir muhalefet üslubunun ilk ifadeleri ola
rak da kamuoyunun dikkatine sunmak istiyo
rum. Tutarlı değildir, samimî değildir, kendi 
uygulamasından kök alan bir muhalefet çizgisi 
değildir. Bu muhalefet çizgisinin yine üzücü 
olan bir başka yönüne de dikkati çekmek isle
rim. 

Sayın Gağlayangil buraya geldi. «Sosyaliz
me Geçiş» diye bir kitap okudu. O kitapta «ge
çiş ekonomisi, geçiş dönemi» gibi birtakım söz
ler ve paragraflar var. Arkasından dedi ki. 
«Meseleyi çok iyi bilmeyenler. Hükümetin için
de bulunduğu durumu çok iyi değerlendi!me 
durumunda olmayanlar, zannedebilirler ki. bu 
paragraf ile Hükümetin tutumu arasında irti
bat vardır. Bunun olmadığını anlatsamz.» Xe 
yapmış oklu Çağlayangil? Demiş oldu ki. bir 
defa böyle bir irtibat kurulabilir, kurulmakta
dır. Kendisi de kurmanın sorumluluğunu üstü
ne almadı. Çünkü çok ayıp çok çirkin bir şey 
olacak. Kendisi de üstüne almadı, dedi ki «Ba
zıları bunu kurabilirler.» meseleyi de çok iyi 
•bilmeyenler kurabilirler, dikkatinize sun arım. 
Bu nedir, bu; hangi muhalefet üslubudur-? O ki
tabı Çağlayangil'den başka burada okumuş kim 
var bilemiyorum. Türkiye'de o kitabı okuyup, 
Hükümetin politikası ile o kitabın öngördüğü 
ihtimaller arasında irtibat kurmuş kaç vatan
daş var? Kamuoyunu, Anamuhalefet Partisi 
'Sözcüsünü bütçe konuşmasında, kürsüde işgal 
edecek önemde kaç kişi var Onu da bilemiyo
rum; ama o kitabın o paragrafının Çağlayaıı-
gil'in burada okumakta bir siyasî fayda gördü
ğünü teşhis etmeden geçemiyorum. .Yedir bu 
siyasî fayda, hangi hesabin içindedirler, neyi 
ortaya koymaya çalışıyorlar, böylece neyi or
taya koymayı başarmış olacaklar? Üzerinde du
rulması gereken sorular zannediyorum ki bun
lardır. Bu parelellik, o parelelliği kurmanın so
rumluluğunu dahi omuzuna almaya cesaret ede
meden, o parelelliği kurmanızı haklı kılacak 
kendi dışınızda hiçbir vakıa mevcut değilken 
ve şahsen o parelelliği kurmanın sorumluluğu
nu da sırtınıza almaya cesaret edemeden, gele
ceksiniz burada o particilikleri birtakım insan
ların kafasında kurdurtmaya yardımcı olacak 
cümleler, ifadeler kullanacaksınız ve dünya ça
pında bir enflasyon ortamında, dünyanın 1929 
bunalımından beri geçirmekte olduğu en büyük 

iktisadî krizin eşiğinde Türkiye'de bütçe hazır
lanırken, iktisadî politikalarımız oluşturulur
ken, anamuhalefet partisi sözcüsünün bu konu
lardaki tutumu arasında bunu ifade edeceksi
niz. 

Değerli arkadaşlarım; şikâyetlerimi belki bi
raz yüksek sesle ifade ettim; fakat gerçekten 
üzüntülüyüm. Gerçekten isterdim ki, böyle bir 
ortam içinde anamuhalefet partisi çıksın alter
natif politikalarını, alternatif tedbirlerini olta
ya atsın, eleştirilerini söyle.sin, izlemekte oldu
ğumuz politikanın yaratabileceği sakıncaları 
teknik bir planda ortaya koysun. Biz de bun
ları anlamış ve dinlemiş insanlar olarak mem
leket menfaatiniz gerektirdiği bir politikayı tes
pit etmekte daha şanslı bir noktada olalım. Se
natonun görevi budur, Meclislerin görevi bu
dur. Bir görevi de budur. Anlıyorum, elbette 
siyasî mücadeleler olacak, elbette birbirimizi 
tahrip etmeye çalışacağız. Hükümeti kurmak 
için gerekli insiyatdfi almayacağız. Hükümeti 
kurdurtacağız, Hükümeti kurdurduktan sonra 
yıkmaya çalışacağız, nifak tohumları, ayrılık 
tohumları ekeceğiz. Koalisyon ortaklarının bir
biri hakkında tereddüt ve şüphe duyması için 
gerekli birtakım çıkışları yapacağız. Bunlar ola
cak, bunları anlıyorum. Onlardan çok fazla da 
şikâyetçi de değilim. Yaparsınız, biz teşhir ede
riz, mukabilini ortaya koyarız, mesele biter. 
«Kuvvetli midir, zayıf mıdır?» beş altı gün son
ra Mecliste göreceğiz, yaşayacak mı. yaşamaya
cak mı göreceğiz. Bunlar biter ve halledilir. 
İtibarımız var mıdır, yok mudur; seçim yapı
lır. seçimde görürüz. Daha önce «yoktur, kuv
vetli değildir, kazanamazsınız.» dediniz, seçime 
gittik, aldık sonucu. Yine tekrar gideceğiz, yi
ne belli sonuçlar alınacak. Onlar önemli değil; 
ama gerçekten ciddiyetle, önemde üzerinde dur
duğum ve hepinizin dikkatine sunmaktan ken
dimi alamadığım ciddî rahatsızlık ve üzüntüm 
odur ki, böyle bir ortamda bir bütçe tartışması 
yapılırken, sadece bu konular üzerinde, bu ka
dar ağırlıkla ve İm kadar açık çelişkiler içinde 
durulmaz. Bir ölçüde de hiç olmazsa iktisadî 
politika, konusunda teklifler, eleştiriler, öneri
ler yapılır ve ciddî katkılar ortaya konulur. 
Bunu göremedik. Bu konudaki üzüntümü ifade 
etmek istiyorum. 

Değerli arkadaşlarım ; üzerinde ciddiyetle 
durulması gereken konu, Savın Karamamın ifa-
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ide etmiş olduğu, «Bu bütçe kalkınmayı sürük
leyici bir bütçe midir, değil midir.?» konusu
dur. 

Şunu öncelikle ifade edeyim; biz bu bütçeyi 
her şeyden önce kalkınmaya katkı yakacak bir 
bütçe olarak tasavvur ettik. Öyle zanncdij'o-
runı ve rakamlar da öyle gösteriyor ki, bu büt
çe kalkınmaya gerçekten katkı yapabilmek için 
gerekli malî olanaklara sahip bir bütçedir. Bu 
anlayış ve düşünce içinde hazırlanmış bir büt
çedir. Bu bütçede yatırıma büyük öncelik ve
rilmiştir. Kaynakların önemli bir kısmı yatırı
ma aktarılmak istenmiştir. Sayın Karaman bu 
yatırımlara öncelik verme, kalkınmaya sürük
leme konusunda bütçenin zaafının bir işareti 
alarak carî harcamalara ayrılan miktarın, prog
ramın öngördüğünün üzerimle olmuş olmasını 
ifade etti ve zannediyorum ki, kaynağını da 
buradan aklı. Bu şöyle bir yanlış anlama ile il
gilidir; programın carî harcama tarifi ile, büt
çenin carî harcama tarifi birbirinden farklıdır. 
Program belli carî harcama tarifini yapmıştır, 
belli bir taban koymuştur. Bu tabana göre ger
çekten fiilî olarak harcanacak olan rakamlar 
önplandadır, söz konusudur. Buna karşılık büt
çe, bütçe hazırla.nma>sına ilişkin Genel Muhase
be Kanununun hükmüne göre, kadrolara göre 
tahsisleri yapma durumundadır. Fiilen harca
nacak olan miktarları değil, kadroların gerek
tirdiği carî harcama tahsislerini yapmak mec
buriyetindedir. Bunu söylediğim gibi, Genel 
Muhasebe Kanunu hükmü gereği olarak yapı
yoruz. Bunu yapınca ister istemez ortaya fiilen 
harcanacak carî harcama ile, kanun gereğince 
bütçede gösterilmesi gereken carî harcama 
farklılaşması ortaya çıkıyor. Bu farklılaşmanın 
hangi mertebede olacağı konusunda geçmiş yıl
ların deneyinden aldığımız ölçülerimiz var. Bu 
ölçüleri gözönünde tutarak Bütçenin öngördü
ğü carî haraca ma hedefi tenzil edildiği takdir
de bulunacak olan rakam, programın öngördü
ğü carî harcama hedefinden farklı olmayacak
tır. O bakımdan bu Bütçe Programın öngördü
ğü carî harcama hedefinin ötesinde, carî har
camayı öngören bir bütçe durumunda değildir. 
Tam tersine, yatırımlara, kalkınmak için gerek
li harcamalara büyük önem ve ağırlık veren 
bir bütçe durumundadır. 

Değerli arkadaşlarımızın bir kısmının kuş
kusu, fiyat artışları dolayısıyle bütçe öngörü-
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j len yatırım hedeflerinin fiilen fizikî olarak ger
çekleşmeyeceği noktasında toplanıyor. Bu hak
lı bir kuşkudur. Bütçede öngörülen nakdî he
defler aynen gerçekleşmiş olsa dahi fiyat ar
tışları dolayısıyle o nakdî hedeflerin yılbaşında 
tekabül ettiği fiilî gerçekleşme hedeflerinin yıl 
sonundaki fiyat artışları dolayısıyle aynen ger
çekleşmesi çoğu kere imkânsız olabilir. Bu sa-

I dece bu yıla nıünlhasır, bu yıl ortaya çıkmış bir 
durum değildir. Her yıl için söz konusudur. Her 
yılın başı ile sonu arasında fiyat artışlarından 
dolayı belli bir değer kaybı Türk ekonomisinde 
ortaya çıkmaktadır. Son yıllarda % 29'a kadar 
yükselen ölçekte bu kendisini göstermiştir. Bu
na rağmen şimdiye kadar da bütün bütçelerde 
özel hiçbir tedbir alınmamıştır. 

İlk defa bu Bütçede biz fiyat artışlarından 
dolayı ortaya çıkabilecek nakdî kaybı, fizikî 
kayıp haline dönüştürmemek için bazı imkân
ları da öngördük. Yeni bazı mekanizları ilk de
fa bu bütçede geliştirmeyi denedik ve böylece 
bütçenin öngördüğü nakdî hedeflerin fizikî ve 
fiilî olarak da gerçekleşmesi konusunda bir gay
retin içine girdik. Bu şimdiye kadar olmamış 
bir şeydir. Bunu da, nakdî hedef bakımından 
bundan önceki bütçelerin öngördüklerinin çok 
üzerinde yatırım hedefini öngörmüş bir bütçe 
olduğumuz hakle yaptık. Yani şöyle bir tutu
mun içine girmedik; çok yüksek bir bütçe he
defi öngörüp, bunun bir kısmı nakdî değer kay
bı dolayısıyle fizikî olarak ne de olsa gerçek
leşmeyecektir. Onun için bir özel mekanizma
ya ihtiyaç yoktur. Bu sene ölçüyü biraz yük
sek tuttuk avuntusu içine de girmedik. Hem 
bu sene ölçüyü yüksek tuttuk kalkınma, yatı
rım bakımından. Ayrıca o yüksek nakdî ölçü
nün gerçek fizikî gerçekleşmesi imkânını sağla
yacak bazı mekanizmalar! tasavvur etmeye de 
gayret ettik. Bunlar yeni denemelerdir; fakat 
ilk defa burada söylediğim sebeple ortaya ko
yuyoruz. Bu da bizim kalkınmaya, yatırıma 
hangi derecede öncelik verdiğimizi ortaya koy
sa gerektir. 

Bu gerçekleşme konusu çok önemlidir. 1973 
yılında gerçekleşme konusunda çok umut kırı-

I cı bir tablo ortaya çıkmıştı. Bu yıl aynı tablo-
I nun ortaya çıkmaması mecburiyeti vardır. Üze

rinde dikkatle durulması gereken, hepimizin 
I sorumluluğu altında bulunan bir konu. Progra-
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mm ve Bütçenin öngördüğü yatırımların fiilen 
ide gerçekleşmemekte olması konusudur. 

Yüce Senatonun bu konudaki hassasiyetine 
yardımcı olabilir umuduyle 197-1 yılının üç ay
lık yatırım harcamaları gerçekleşmesi ile ilgili 
(bilgileri size sunmak isterim ve bunu 1973 yılı 
ile karşılaştırmalı olarak yapmak isterim. 

Çeşitli İktisadî Devlet Teşekküllerinin 1973 
yılının ilk üç ayındaki yatırını harcamaları ile 
1971 yılının, içinde bulunduğumuz yılın ilk üç 
ayı yatırım harcamaları karşılaştırmasını sunu
yorum. 

Türkiye Kömür İşletin eleri : 1973'ün ilk 3 
ayında 51 500 000 lira harcamıştı. 1974'ün ilk 
3 ayında harcama 88 200 000 lira harcandı; 
böylece 1973 'teki harcamaya göre % 71,2 !ik 
bir ek artış sağlanmış oldu. 

Etibank : 1973"de i!k 3 ayda 154 900 000 li
ra harcamıştı; 1971 yılunu ilk 3 myında 368 
600 OOO lirayı harcadık; bu 1973'e göre % 137,9 
luk bir artışı ifade etmektedir. 

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı : 1973' 
te 45 000 000 lira harcamıştı; 1974'ün ilk 3 
ayında 108 000 000 lira harcamayı başardık; 
bu da c/c 141,7 lik bir artışı ifade etmektedir. 

Petkim : 1973'de 95 000 000 liralık bir har
cama yapmıştı, 1974'ün ilk 3 ayında 91 000 000 
lira harcama yapabildik, burada 4 000 000 lira
lık bir noksanlık var; bu da % 4 lilk bir azalı
şa tekabül etmektedir. 

Türkiye Elektrik Kurumu : 1973'de 250 
000 000 lira harcadı, 1974'ün aynı döneminde 
491 800 000 lira harcamıştır; bu da. % 96,4 lük 
bir ek harcamayı ifade eder. 

Azot Sanayii : ]973\le 6 000 000 lira harca
mıştı, 1974 un aynı döneminde 13 300 000 lira 
harcadık; bu da -e 121,6 lık bir artıştır. 

Türkiye Şeker Fabrikaları Anonim Şirketi : 
1973 yılının aynı döneminde 9 200 000 lira har
camıştı, 1974 yılında 1b 600 000 lira harcadık; 
bu da % 69,5 luk bir artıştır. 

Türkiye Demir Çelik İşletmeleri : 1973'de 
454 000 000 lira harcamıştı. şimdi biz 103 000 000 
lira harcadık; böylece burada rf îl lik bir nok
sanımız var. 

Sümerbank : 1973 yılının ilk 3 aynıda 8 200 
000 lira harcamıştı, 1974 yılında 40 900 000 li
ra harcadık; bu da cr 398,7 lik bir arlısı ifade 
etmektedir. 
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Aynı şekilde Türkiye Çimento Sanayii de 
1973 yılında 113 200 OOO liralık bir harcama 
yapmıştı, bu yıl 25 000 000 lira yapmış bulunu
yoruz; % 89,4 lük bir artış sağlamış bulun
maktayız. 

Söylemek istediğim şudur : Üzerinde ger
çekten büyük önemle durulması gereken bir ko
nu, bunu çok iyi biliyoı uz ve yakından izleme
ye gayret ediyoruz. İktisadî Devlet Teşekkül
lerinin yatırım programı bakımından bu yılın 
ilk 3 ayı gecon yılın ilk 3 ayı ile karşılaştırıldı
ğı zaman bu konuda daha iyi bir performans 
ortaya koyabileceğimiz, daha iyi bir uygulama 
içine girebileceğimiz umudunu bize veren ilk 
rakamları almaya başlamış durumdayız. Bu ba
kımdan sadece bu yıl geçen yılların çok üzerin
de nakdî yatının hedefleri saptamakla kalma
dık. Saclece bu yıl geçen yıllar söz konusu olma
yan bazı yeni mekanizmalarla öngörülen nakdî 
yatırım hedeflerinin fiilen de- gerçekleşmesi için 
bazı tedbirler almakla kalmadık. Bu yıl aynı za
manda geçen yıllardan daha yüksek bir yatırım 
gerçekleşme programı içine girim1' gayretini de 
gösteriyoruz. 

Değerli arkadaşlarım; Yüce Senatomuz 1974 
Bütçesinin tümü hakkındaki görüşmelerinin so
nuna gelmiş bulunuyor. Çeşitli şikâyetler için
de bu belgeyi tartışmış bulunabiliriz. Siyasî mü
cadelemiz elbette durmayacaktır, devam ede
cektir. Fakat bu siyasî mücadelenin karşımız
daki meselelere en iyi biçimde yaklaşmamıza 
engel olacak bir mahiyet kazanmasına müsaade 
etmememiz gerekmektedir. Biz bu anlayışı sür
dürmeye gayret ediyoruz, bundan sonra da bu 
gayretimizi eksik etmeyeceğiz. Çünkü inanıyo
ruz ki, bu Bütçe sadece malî, sadece ekonomik, 
sadece t e İmik bir belge değildir. Aynı zamanda 
siyasal bir belgedir de. Bu bakımdan memleke
tin ve siyasî hayatımızın içinde bulunduğu or
tam ile ilişkisi daima gözönünde tutularak uy
gulanabilir. başarıya goiürükbilir. Bu sorum
luluk duygusu içinde, bu anlayış içinde Bütçe
mizi teknik bakımdan geçmiş yıllardan almış 
olduğumuz derslerden yararlanarak geliştirme
ye gayret ettik. Bu bakımdan Bütçemizi malî ve 
ekonomik araçları ile daha mükemmel bir bütçe 
haline getirmeye gayret ettik ve bu bakımdan 
siyasal ortamımızı, bu Bütçeyi en iyi şekilde 
uygulamamıza yardımcı olacak bir biçimde oluş-

110 — 



C. Senatosu B : 53 3 . 5 . 1974 O : 1 

turmak için gerekli gayreti de göstermeye de
vam ediyoruz. 

İçinde bulunduğumuz çalkantıları çok fazla 
mübalağa etmemek gerektiğini düşünüyorum. 
Bir bakıma anlayışla karşılamak mecburiyetin
deyiz. Düşünmek gerekir ki, Türkiye 1971 Mar
tından bu yana oldukça büyük bir değişme için
dedir. Bu değişmeyi çeşitli alanlarda gözlemek 
imkânı vardır; fakat en önemlisi ve bizi en faz
la yakından ilgilendireni son üç dört yılın Türk 
toplumu bakımından büyük bir değer çekişme
si ve büyük bir vicdan muhasebesi dönemi olu
şudur. 

Son dört yıl içinde Türk toplumu gerçekten 
büyük bir vicdan muhasebesi yaşamaktadır. 
Dört yıl önce kahraman diye bilinenler, bir yıl 
sonra hain oldular. Ondan iki üç yıl sonra da 
normal vatandaş haline belki de geleceklerdir. 
Dört yıl önce Devlet radyolarından suçlu diye 
ilân edilen insanlar, bugün Hükümete sahip in
sanlar durıımur.a gelmişlerdir. Bunlar büyük 
olaylardır. Büyük bir değer ve vicdan çekişme
sini gerektiren olaylardır ve herhangi bir top
lumun bu kadar büyük dönüşümü bu kadar sar
sıntısız, bu kadar kolay asması kolayca bekle
nemez. 

Şimdiye kadar yaşadığımız çekişmelerimiz ve 
bundan sonra da belki yaşayacağımız çekişme
lerimiz, ne olursa olsun hepimiz iftiharla, gü
venle gözlemlemek durumundayız, ki Türk top
lumu bu kadar büyük bir dönüşümü sarsıntısız 
bir biçimde şimdiye kadar atlatmayı başarmış
tır. Suçlular normal insan haline gelmiştir. Ön
ce kahramanlar suçlu haline gelmiştir, sonra 
suçlular da normal insan haline gelme durumun
dadır. İyi diye bilinenler kötü olmuştur, kötü 
diye bilinenler iyi haline gelmiştir. İnsanların 
bu büyük değişikliği kendi şahsında yaşamasını 
ne kadar güç tasavvur edersiniz. Bir büyük top
lumun bütünü ile bu değişimi kendi içinde yaşa
ması da aynı derecede, hattâ daha da fazla güç
tür. O bakımdan şimdi içinde hulunduğumuz çe
kişmelerin üzerine çıkmak mecburiyetinde oldu
ğumuzu ifade etmek istiyorum. 

Önümüzdeki dönemde yaşanabilecek olan çe
kişmeleri, sürtüşmeleri de bu bakış açısı içinde 
görüp, değerlendirmek; bu kadar büyük dönüşü
mü, vicdanlar üzerinde büyük baskı yapan de
ğer kargaşasını bir toplumun bu kadar sükû

netle aşmasını hayranlıkla izlemek mecburiyeti 
vardır. Biz böyle bir toplum örneğini ortaya ko
yuyoruz. Bunu yaparken de büyük bir rahat
sızlığı yaratmamak için her türlü tedbiri alıyo
ruz. Senatomuzda, Meclisimizde ve diğer top
lumsal forumlarda birbiri ile bir araya gelmesi 
hiçbir zaman için düşünülemeyecek olan insarn-
lar rahatça bir araya gelip, çalışır vaziyete gir
mişlerdir. Bu toplumun geçirmekte olduğu bü
yük değişikliğin bir parçasıdır. Bu değişiklik 
rahatsızlık, sıkıntı yaratıyor. Bu sıkıntının esi
ri olmamız gerekiyor. Bunun aşılması gereken sı
kıntı olduğunu bilmemiz gerekiyor. Bunu aşmak 
için de gerekli gayreti göstermemiz gerekiyor. 

İki yıl önce yapmış olduğumuz teşhislerin ar
tık geçerli olmadığı sezilmeye başlanınca, artık 
onların geçerli olmadığı anlaşılmaya başlanınca 
bu kesinlikle (anlaşılmasın diye gereksiz bir mü
cadeleyi hâlâ götürmekte hiçbir fayda yoktur. 
Üç yıl. dört yıl önce koymuş olduğumuz teş
hislerin artık geçersiz hale gelmesini biz anla
yışla karşılamaya mecburuz; eğer toplum bun
dan bir zarar görmeyecekse... Toplumun zarar 
görmeyeceği ortaya çıktığı halde, «Ben bir de
fa söylemiştim; falan adam hain diye, şimdi 
onun hain olmamasına tahammül edemem.» di
yemeyeceğiz, demeyeceğiz. Eğer onun hain olma
ması için gerekli şartlar ve vasat olmuşsa bu 
imkânı tanıyacağız. Biz yanılmış olmayı kabul 
edeceğiz. O fiyatı kendi vicdanımızda, kendi ma
nevî huzurumuzda ödemeyi kabul edeceğiz ki, 
toplum kendi içinde bir huzura doğru dönüş
mek imkânını bulabilsin. Biz artık geçerliliği 
kaybolmuş olan hükümlerimizin aksi ispatlan
masın diye bir uygulamanın peşine takılırsak, 
toplum başka haksızlıkların, başka vicdan mu
hasebelerinin içinde çelişkilere düşer. Herkes bir 
fiyat ödeyecektir, hepimiz bir fiyat ödeyeceğiz. 
Kolay değildir hüküm vermek. Çok kişi büyük 
hükümler verdi Türk toplumunda. O hükümle
rin bir kısmı artık geçerli olmayabilir. Onu ge
çerli olmadığı zamanda görmeye tahammül ede
ceğiz, itirafa cesaret edeceğiz ve bu şekilde he
pimiz kendi içimizde değişiklikleri yaşayarak 
Türk toplumunun huzur içinde bir toplum ha
line gelmesini sağlamaya yardımcı olacağız. 

Aslında mesele budur. Aslında bütçe tartış
ması vesilesiyle buraya gelip, komünizme geçiş 
kitapları okunuyorsa, bir vicdanî rahatsızlığın 
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belirtisidir bu. 'Yapılmış olan teşhislerin haklı 
olmadığının ortaya çıkması karşısında bir iz
lenimi, o teşhisleri açıkça yapmaya cesaret ede
meden sürdürebilme gayretinin ifadesidir. Buna 
girmekte bir fayda görmem. 

BAŞKAN — Sayın Bakan zannediyorum ki 
sözünüzü bitirmek üzeresiniz. Zamanınız da dol
mak üzeredir. Lütfen bağlamanızı rica ederim. 

.MALİYE BAKANI DENİZ BAYKAL (De
vamla) — Teşekkür ederim, Sayın Başkanım. 

Mesele budur. Bütçe tartışıyoruz, teknik tar
tışıyoruz, ekonomi, maliye tartışıyoruz; fakat he
pimiz açıkça görüyoruz ki pek bunları tartışmak 
imkânını bulamıyoruz. Kendi kendimizle hesap
laşır oruz, vicdanımızla hesaplaşıyoruz. Kendi 
geçmişimizle, geçmişte vermiş olduğumuz hü
kümlerle, o hükümlerin artık geçerli olup olma
yışı ile uğraşıyoruz. Bundan bir an önce kur
tulmak mecburiyetindeyiz. Bunu aşmak ve kar
şımızdaki meseleyi gerçek ölçüsü, gerçek ağır
lığı içinde, ona uygun yöntemlerle düşünmek, 
tartışmak mecburiyeti içindeyiz. Bunu yaparsak 
kişi olarak, parti olarak, toplum olarak bir ağır
lığı sırtımızdan atmış olacağız ve Türkiye'yi bu
gün tehdit etmekte olan çeşitli güçlükler 
kargısında bütün yapıcı gücümüzü seferber et
mek imkânını işte o zaman bulabileceğiz. Eğer 
siyasî partilerimiz böyle bir ortamda gerekli kat
kıyı yapa iniyorlarsa, söylediğim sebepten dolayı
dır. Onu aşarsak sadece toplumumuza, sadece 
kendimize değil, Türkiye'nin geleceğini bekle
yen meselelere en iyi tutumu oluşturma konu
sunda da gerekli hazırlığın içine girme imkânı
nı elde edebileceğiz. Bundan bir an önce kur
tulmamız gerekiyor. Kurtulabileceğimizden emi
nim, buna inanıyorum; fakat bunu bir an önce 
yapalım. Üzerine yürümezsek, adını söylemez-
sek. unutursak, birtakım duyguların, güdülerin 
bizi mecbur ettiği çıkışları kendi çerçevesi için
de tartışmaya devanı edersek, sonuç alamayız. 
Üzerine yürüyeceğiz, adını söyleyeceğiz, teşhis 
edeceğiz ve ondan sonra toplum olarak aramız
dan çıkaracağız, tutup atacağız, böylece de kar
şımızdaki meselelere yürüyebileceğiz. Karşımız
da ciddî meseleler vardır. Eğer hiçbir ciddî me
selemiz olmasaydı dahi, bunu yapmak mecburi
yetimiz vardı. Kaldı ki bugün Türkiye olarak 
ciddî meselelerle karşı karşıyayız. Bu meselele
rin gerektirdiği zihni berraklığa. rahatlığa, 

komplekssizliğe bir an önce ulaşmak mecburi
yetindeyiz. Ancak ona ulaşırsak, ondan sonra bu 
meselelere en iyi çözümleri bulabileceğimizi, on
ların altından rahatlıkla kalkabileceğimizi ina
narak söylüyorum. Yeter ki, kendimizi bu ra
hatlığın içine kavuşturmuş olalım. 

Yüce Senato3ra Bütçemiz vesilesiyle ifade et
miş olduğu görüşlerden ve katkılardan dolayı 
teşekkür eder, hepinize saygılar sunarım. (Al
kışlar. ) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim ıSayııı Bakan. 
Son söz Sayın Sait Naci Ergin'in, buyurun efen
dim. 

SAİT NACİ ERGİN (Cumhurbaşkanınca S. 
Ü.) — Sayın Başkan, saym arkadaşlarım; 

Son sözü ricam üzerine bana vermek lütfım-
da bulunduğu için Saym Başkanımıza hususî 
surette teşekkür etmeyi borç biliyorum. 

Benim yapacağını konuşma şimdiye kadar ol
duğu gibi politika içerisinde olmayacaktır. Ben 
daha ziyade iktisadî, malî veya ekonomi finan-
siyel dediğimiz hususlar üzerinde kısa bazı sa
tırbaşları halinde duracağım. 

Evvelâ bu kürsüye gelirken hatıralarım ara
sında gözlerimde canlanan bir hususa temas et
mek istiyorum. O da şudur; 1952 - 1953 yılla
rında idi, zamanın İngiliz Maliye Bakanı Avam. 
Kamarasında bir bütçe nutku verdi. Biz o ta
rihlerde bütçe nutkunu çok büyük, geniş, o za
manki tabirlerle kerpiç gibi hazırlamaktan zevk 
duyardık. İngiliz Maliye Nazırının verdiği bütçe 
takdim konuşması iki üç sayfa. idi. Hatırladığı
ma göre şöyle söylüyordu : 

«Bugün İngiliz Devletinin karşısında bulun
duğu halli son derece müşkül problemler dokuz 
tanedir. Bu dokuz tanenin beş tanesini bu bütçe 
devresinde halledeceğiz. Dört tanesini halletmek 
hususundaki ümidimiz, huzurunuzda söylenme
yecek kadar zayıftır. Tabiî bu cari yıl içerisin
de bu sorunlara, bu müşküllere yenileri eklene
cek. Binaenaleyh, gelecek bütçe yılına devrede
ceğimiz sorunlar bugünkünden az olacak mıdır, 
bunu bilmiyorum.» 

Muhterem arkadaşlar, bir şeyi arz edeyim. 
Maliye bütün sorunların, müşküllerin toplandı
ğı bir yerdir. Hatta arkadaşlarım bilirler, mü
tareke senelerinde, İstiklâl Harbinden evvel, 
Devletimiz üzerinde baskı kurmak isteyen dev
letle]' buna malî yollardan gitmeyi en çıkarlı 
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usul olarak bulmuşlardı; yani onlar diyordu ki, 
Türkiye'yi malî bakımdan bir kenara sıkıştırır-
sak, Türkiye'nin işi tamamdır. 

İşte maliyenin ehemmiyeti bu derece orta
dadır. .Böyle olduğuna göre. Bütçe dolayısıyle, 
bütçe ile ve maliye ile önümüzdeki meseleler tah
min edilmeyecek kadar karma karışık kompli
kedir ve birçok müşküllerimiz tarihten süzülüp 
gitmektedir. Bu millî müşküllerimizi politik mak
satlar için istismar edemeyiz. İktisadî ve malî 
problemlerimizi vahimleştirici eleştirilerle değil, 
karşılıklı hır anlayış ve işbirliğiyle atlatabiliriz. 
Memleket menfaati bunu gerektirir. Bunda hiç
birimizin şüphesi olmadığı da muhakkaktır. 

Şimdi, Sayın Maliye Bakanı, kendisinden ön
ceki bütün Bakanlar gibi, her şeyi omuzlarına 
yüklenmeye hazır, hiç bundan çekinmiyor, içti
nap da etmiyor; fakat arkadaşlar biraz insaflı 
olmak lâzım gelir. Bu Bütçe niçin Maliye Baka
nının bütçesidir. Bu Bütçe, mazinin bütün tor
tularını, bütün bölük pürüzlerini, her şeyi halle 
karşı karşıya olan; yani maziden gelen, kö
tülük demeyim de, zaruretlerin tesiri altında ya- j 
pılmış bir Bütçedir. Maliye Bakanı 2 sene, 3 se
ne kalır, ondan sonra kendi gönlüne göre prog
ram, kendi bilgisine göre bütçe yapar ve bu büt
çeyi huzurunuza getirir. O zaman eğer o bütçeyi 
beğenmezsek, Maliye Bakamına söyleyeceğimiz 
söz vardır; ama bugün Maliye Bakanını tenkit 
ederken, eleştirirken son derece insaflı olmamız 
lâzımgeldiğ'i muhakkaktır, bunun üzerinde 
şek ve şüpheye sebep yoktur. Böyle üç aylık, 
'beş aylık bir devre bir Maliye Bakanına bütçe 
yapmak için verilmiş bir zaman değildir. Bunun 
için senelerce kalmak lâzım. Ondan dolayıdır 
ki, bütün kalbimle temenni ediyorum, bu Hükü
met ve her tarafta pek çok sevilen bu genç Ma
liye Bakanımız uzun müddet bu işin başında 
kalsın ve kendisinin yaptığı bütçe ile huzuru
muza gelsin, onun üzerinde kendisini övelim ve
ya yerelim. Ama, bugün bana göre övülmek için 
de, yerilmek için de zaman çok az ve çok kısa
dır. 

Burada bir noktaya temas etmek istiyorum. 
Arkadaşlar, belki bugünkü Hükümet ve Mali
ye Bakanı fazla vaatkâr, fazla iyimserdir. Bu
mun böyle olmasında fayda vardır. Her ne ka
dar gerçekçilik bu hususta bazı engeller yara
tacaktır; ama bu engelleri de Türk Milletinin, 
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Türk halkının ve Parlamentoların müsamaha 
ile karşılaması gayet normal ve tabiîdir. Ben 
çok eskilere giderek söyleyeyim. Atik devir
de Yunanlıların 7 tane akıllı, o zamanki tabir
le «ıUkalâ-i seb'a» diye bir kuruluşları vardı. Bu 
ukalâ-i seb'anın tavsiyesi şuydu : «Gaye-i ha
yali mümkün olmayan şeylerden içtinap ederek, 
bilhassa Yunan faziletini temin eylemek, tahsil 
ve terbiyeye rağbet göstermek, kendini bilme
yi öğrenmek ve hâkimiyet-i amme .esasına müs
tenit bir hükümet hayatına alışmak.» 

İşte Yunanlıların yedi akıllı adamının tavsi
yesi budur. Hayalperestlikten bir miktar uzak
laşacağız ve gerçeklere geleceğiz. 

Şimdi, fiyatlar hususunda Cumhuriyet Halk 
Partisinin iktidara gelmeden önce söylediği 
ucuzluk vesairenin yakasına şimdi sıkı sıkı sarı
lıp kendilerini itham etmeyi insafla kabili telif 
görmüyorum. 

Biz de vaktiyle Maliye Bakanı olarak Hü
kümetteyken, «Aman hayatı pahalılandırmaya-
lım, aman şunlara zam yapmayalım» diye çırpın
dık ; fakat Bakanlar Kurulunda, zam taraftarı 
olanların başında ben vardım. Çünkü, Maliye 
Bakanlığına 'bugün içerden veya dışarıdan gelen 
kötülüklerin nıuhassalası «.enflasyon» dediğimiz 
beloyyci.1 e topfanır. 

Bu enflasyon hakkında çok eski Fransız mu
harrirlerinden birisi diyor ki «Beşeriyetin ma
nız 'kaldığı 'beliyyeleıtlon, işte kâht - ü galâ-
tâuıû (vdba) ,gıT.)l bıfiyyelfcden; tür tamevade pa
ra istikrarsızlığıdır. Para istikrarsızlığı o kadar 
feci bir şeydir ki, milletin aile hayatına tesir 
eder, milletin ahlâkına tesir eder ve millette da-
yamlabilecek hiçbir temel bırakmaz.» 

Enflasyonu önlemek için de çare bugün meç
hul değildir. Sayın Maliye Bakanı muhalefet
ten çare istedi. Ben kendilerine çareyi üç kelime 
ile söyleyeyim; ama insaflı söyleyelim. 

1. —• Fiyatları frenlemek. 
Arkadaşlar, fiyatları frenleyebilir misiniz? 

Ayağınızda böyle bir pedal var mıdır ki, basın
ca fiyatlar duracak. Bunu yıllarca tecrübe et
tik; İkinci Dünya Karninde tecrübe ettik, hat
ta benim gibi yaşlılar Birinci Dünya Harbinde 
de tecrübe ettiler. Yani, bir pedala basacaksı
nız, fiyatlar frenlenecek. Bu olmaz, arkadaşlar. 
Bunu Maliye Bakanından istemek, masallarda 
olduğu gibi, yapılamayacak şeyleri istemeye ben
zer. 
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2. —• ücretleri dondurmak. 
Ücretleri dondurmak hususunda huzurunuz

da ne terler döktüğümü ben bilirim. «Ücretleri 
dondur» deyince, Maliye Bakanı ücretleri don-
durabilir mi? Bunun için de insafınıza .müracaat 
ederim. 

3. — Envestismana ehemmiyet vermek. 
Envestismana her hükümet ehemmiyet ver

meyi müdriktir ve benim gördüğüme göre bu 
bütçede envestismana adamakıllı ehemmiyet ver
mişlerdir, kendilerini tenkit etmek mümkün de
ğildir. 

Sonra, malî, iktisadî kararlar çok kolayca 
ve peşinen mahkûm edilebilir; «Bu karar yan
lıştır, bu karar doğrudur» diye. Asıl fenası, bu 
işi bilenler de bu kararları mahkûm ederler. Bu 
kararları mahkûm etmekte halk nazarında, es
naf nazarında itibar kazanmak gibi bir faktör 
vardır. Bundan fariğ olmayacakları için bunu 
mahkûm ederler; am,a gerçekte bu mahkûmiyet 
caiz değildir. Çünkü, tarih bunu bahşedecektir, 
aradan uzun zaman geçecektir. Yanı, bu iktisa
dî, malî sahada galiba insanlar yakınını çok iyi 
görüyor da, biraz uzağını göremiyor. Halbuki, 
mesele uzağı görmektedir, yakını görmekte de
ğildir. 

Şimdi, ortada bir para problemi var. Bu pa
ra problemini bütün dünya halletmeye çalışıyor. 
Neyi halletmeye çalışıyor? Zengin, sanayileş
miş memleketlerle fakir memleketler arasındaki 
dengesizliği gidermeye çalışıyorlar. 

Sayın arkadaşlar, size düşüncelerimi şöyle 
arz edeyim : Zengin memleketlerin daima sanayi 
ticareti fazla verecektir, fakir memleketlerinki 
de noksan verecektir. Siz öyle bir usul bulacak
sınız ki, bu aradaki tefavütü o usulle ortadan 
kaldıracaksınız. Olur mu böyle şey, bilmiyorum. 
Belki bilenler vardır, ama ben bilmiyorum. 

İ^te bütün bunlara değindikten sonra enf
lasyon meselesine girmeden evvel memurlar me
selesine temas edeceğim. | 

Memurlar meselesinde Sayın Maliye Bakanı- \ 
mıı sözlerine iştirak etmiyorum. Amerika. 100 1. 
sene partilerle beraber memur değiştirmeyi tec
rübe etmiştir. Netice, arkadaşlar, memurlar 
halk nazarında, hatta yabancılar nazarında şa
yanı itimat olmaktan uzaklaşmıştır. Bunu daha 
fazla açıklamayacağım; fakat Sayın Maliye 
Bakanı* ne demek istediğimi düşünürse, tabiatıy-

le bunu kolaylıkla müsellem olan zekâsıyle an
lar. Memurlarla oynamamak lâzımdır ve bizde 
memurlarla oynamak hangi tarihte başlamıştır, 
biliyor masunuz .1325'te; yani hürriyetten bir 
sene sonra başlamıştır. Ne tensikatlar yapılmış
tır, neler yapılmıştır, kaç memur kapı dışarı ya
pılmıştır, sonra onlarla nasıl başa çıkılamamış-
tır. Binaenaleyh, memurlarla oynamak bizde 
maalesef 1325 tarihinden 'beri devam, eden bir 
âdettir; (ama sakim bir âdettir. Maliye Bakanı
nın yapacağı büyük mücadelelerden birisi de bu 
memurlara bulundukları yerlerin güvenini ver
mektir. Katiyen Amerika sistemini (Ki, Amerika 
da sonradan bu sistemden vazgeçmiştir.) tatbik 
etmemek lâzımdır. Ben demiyorum ki, Fransa'da 
olduğu gibi, idareye memurlar .hâkim olsun, Ba
kanlar değişsin, memurlar 'bundan müteessir ol
masın.. Hayır, öyle değil; yalnız memurlar bil
melidir ki, suçlu olmadıkları zaman gerçek ik
tidardan mahrum olmadıkları zaman yerlerin
den atılmayacaktır. Bunda çok büyük fayda 
vardır. Ben bilfiil bunu tecrübe ettim ve fay
dalandım,. 

Şimdi arkadaşlar, Sayın Maliye Bakanı ar
kadaşımı bir hususta şiddetle teşvik etmek isti
yorum. Bu, ne akıl öğretmektir, ne nasihat et
mektir. Kendilerinin bildiği bir hususu ben de 
teşvik edeceğim, hikâye budur, o da enflasyon
la mücadele hususudur. 

Şimdi, enflasyonla mücadele çok güçtür. Bu 
mücadele ancak toplumun güçlü desteği ile ya
pılabilir. Bunun temini de son derece güçtür; fa
kat bütün bunlara rağmen Hükümetin ve Maliye 
Bakanının enflasyona teslim olmaması, millî ve 
vatanî bir vecibedir. Bundan ne dereceye kadar 
mustarip-olacaklarını biliyorum; ama bu ıstıra
ba göğüs germeliler ve enflasyonla adamakıllı 
mücadele etmelidirler. 

Şimdi enflasyonla, mücadele yolunda, mıdır
lar, değil midirler, ben bu hususta bir şey söy
lemeyeceğim; fakat hemen şunu söyleyeyim, ki, 
enflasyonla mücadeleye başladıkları zaman her 
bir sahada ahi feryat göklere çıkacaktır. Bunu 
da kendileri bu suretle kontrol etsinler. 

Eski bir Fransız maliyecisinin söylediği gi
bi, «Eğer aldıkları karar çok ahi feryadı mu
cip oluyorsa, çok şikâyeti mucip oluyorsa, bil
sinler ki, o karar ciddidir. Eğer, lıerkes bu ka-
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rarı. güler yüzle karşılıyorsa, o karar ciddî de
ğildir.» 

Her şeyden evvel enflasyonla bir arada ya
şamak ve enflasyona teslim olmak fikrini red
detmelidirler. Çünkü, enflasyonla dostluk müm
kün değildir, memleket lehine netice vermez ve 
bundan büyük zarar görülür. 

Arkadaşlar; buraya kadarla konuşmamdan 
anlamışsınızdır -ki, Maliye Bakanını şiddetle 
desteklemek istiyorum. Kendilerinin muvaffaki
yetini bütün kalbimle, gönlümle ve 'aklımla is
tiyorum. Bu muvaffakiyete enflasyonla gidil
mez ve kendilerini enflasyonu körükledikleri ve
ya enflasyondan korkmadıkları gibi bir şeyle it
ham -etmiyorum.; sadece ve sadece teşvik etmek 
istiyorum ve bu enflasyonla mücadelede hiçbir 
şeyden korkmayarak çabalayacaklarına inanmak 
istiyorum. Tanrıdan kendilerime yardım dilerim. 
Bizler elimizden geldiği kadar ona yardım ede
ceğiz. 

1971 yılı Bütçesinin bütün 'memleket için ha
yırlı olmasını canü gönülden diler, saygılarımı 
sunarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim, Sayın Sait 
Naci Ergin. 

Bütçenin tümü üzerindeki müzakereler bit
miştir. 

Maddelere geçilmesini oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Sayın senatörler, Bütçenin 1 ınei maddesini 
Gider Bütçesi, Yasama Meclisleri, Cum;hurbaş-
kanlığı, Sayıştay ve Anayasa Mahkemesi, Baş
bakanlık, Bakanlıklar, müstakil umum müdür
lükler bütçeleri teşkil etmektedir. Bunlar dilim
ler halinde müzakere edilmektedir ve şimdi de 
öyle yapılacaktır ve en sonunda da 1 nci mad
de oylarınıza arz edilecektir. 

Bu itibarla, maddenin dilimlerini teşkil eden 
bölümlere geçmek üzere 1 nci maddeyi okutuyo
rum,. 

1974 yılı Bütçe kanunu tasarısı 

BİRİNCİ BÖLÜM : Genel hükümler 
Birinci kısım : Gider, gelir ve denge 

Gider Bütçesi : 
Madde 1. — Genel bütçeye giren dairelerin 

harcamaları için, bağlı '(A) işaretli cetvelde gös
terildiği üzere, 2 nci fıkrada belirtilen kesinti 
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yapıldıktan sonra (81 657 576 C93) liralık öde
nek verilmiştir. 

Genel bütçeli dairelerin bütçelerindeki (A) 
işaretli cetvelde mevcut ödeneklerin (Devlet 
'borçları hariç) yüzde l'i kesilmiştir. 

Bu hüküm katma bütçeler hakkında da uy
gu! amir. 

BÜTÇE KARMA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 
DOĞAN BARiUTOUOÖLU (Manisa) — Sayın 
Başkan, müsaade eder misiniz1? 

BAŞKAN — Buyurun, 'Sayın Komisyon. 

BÜTÇE KARMA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 
DOĞAN BARÜTÇUOĞLU ı(Manisa) — Sayın 
'Başkan, 1 nci maddede bir matbaa hatası mev
cut. 81 657 576 90'3 lira olacağına 93 lira olmuş 
'bülunima.ktadır. Bu hatanın, bütçenin bağlanma
sında nazarı dikkate alınmasını arz ediyorum,. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim, Sayın Barut-
çuoğlu. 

Sayın senatörler, lütfen 1 nci maddenin üçün
cü satırındaki rakamı 8,1 !657 576 9Ö3 lira olarak 
tashih etmenizi, rica ederim. 

A) CUMHURİYET SENATOSU BÜTÇESİ 

B) MİLLET MECLİSİ BÜTÇESİ 

BAŞKAN — Cumhuriyet Senatosu ve Millet 
Meclisi bütçelerinin müzakeresine başlıyoruz. 

Millî Birlik Grupu adına Sayın Haydar Tunç-
kanat, buyurun efendim. 

M. B. GRUPU ADINA HAYDAR TUNÇ-
KANAT ('Tabiî üye) — Sayım senatörler; 

Grupum adına Cumhuriyet Senatosunun 
Bütçesi hakkındaki görüşlerimi açıklamak 
üzere söz almış bulunuyorum. 

Cumhuriyet Senatosu 1974 yılı Bütçesi 
Cumhuriyet- Senatosu Başkanlığınca 58 504 880 
ll!ra olarak teklif edilmiş ise de, Bütçe Ka:ma 
Komisyonunca 55 304 880 lira olarak bağlan
mış bulunmaktadır. 1973 yılı Bütçelinin ise 
48 998 940 Dra olduğu düşünülürse, 1974 yılı 
bütçelinin 6 303 000 lirakfk bir artış ifade et
tiği -görülür. Millet Meclisi bütçesiyle karşı
laştırıldığı vakit Cumhuriyet Senatosu Bütçe
sinde Bütçe Kanma Komisyonu tarafından ya
pılan tasarrufun ileri bir düzeyde okluğu an
laşılır. 

Bütçe Karma Komisyonunun bu tasarrufunu 
rapordaki açıklamalara bakarak haklı bulma--

115 — 



C. SgB&îom B : 53 3 . 5 . 1974 O : 1 

maya da imkân yoktur. Her türlü tutum 
ve davranışıyle Devletin diğer organ ve mües
seselerine örnek olması gereken Cumhuriyet 
Senatosu Başkanlığının ve Başkanlık Divanı
nım gerek yasama ve gerek idarî faaliyetlerin
deki tu'tanı ve davranışları, üzülerek belirt
meliyiz ki, iyi niyet kurallarına ve yasalara 
uygun düşmeımelkte'dir. 

Özellikle, Cumhuriyet Senatosuna perso
nel alınmasında ehliyet ve liyakat unsurları
na hiç dikkat edilmediği görülmektedir. Her 
ne kadar 657 sayılı Devlet Meemurları Ka
nunu, Yasama Meclislerine alınacak persone
llin atanmasında : 

«Madde 59. — Bu kanuna atanma, sınavlar, 
kademe ilerlemeleri ve derece yükselmelerine 
dair hükümleriyle bağlı olmaksızın adı geçen 
memurluklara tahsis edilmiş derece aylığı ile 
atanabilirler.» denmekte ise de, bunun hiçbir 
nizamı, kuralı, genel .moral anlayışı üzerinde 
Idurulmaksızm «istediğiniz g-.'lbi hareket edcibi-
lirsiari'z» anlamına gelmemesi gerektiği kanı
sındayız. Oysa :kî, bu hususta Başkanlık Di
vanınca hiçbir prensip kararı alınmaksızın 
ve Başkanlıkça hiçbir prensibe uyukna&sızm 
atamalar ve derece tahsisleri yapılmıştır. 

200 kadar personelin çalıştığı Cumhuriyet 
iSenatosunda personelin 1/6'sı en mutlu grupu 
teşkil etmektedir. Bu grupta bulunanlar mük
tesep halklarının 4 - 6 derece üstünde aylık al
maktadırlar. Bunlar arasında, ilkokul mezunu 
•olup, ancak iki yıllık Devlet hizmetli bulun
duğu halde müktesep hakkının 6 üst derece
siyle memuriyete, (İhatta 657 sayılı Devlet Me
murları Kanunu yürürlüğe girdikten sonra) 
alınmış olanı vardır. 

Keza, memuriyet müddeti iki yıl ve orta
okul mezunu olup da yine 657 sayılı Kanun 
yürürlüğe gird'Jkt-en sonra 6 üst derece ile me
muriyete alınmış olan da mevcuttur. Bunların 
hiçbir konuda ihtisas sahibi olmadıkları da bi
linmektedir. 

LA.İti üst derece ile memuriyete alma, o me
mura Devlete 20 yıl basanyle hizmet etmiş bir 
memurun erişebileceği bütün halkları Devlet 
kesesinden bağışlamak demektir. Buna hiçbir 
[kimsenin hiçbir surette hak ve salâhiyeti yok
tur. 

Bugün Cumhuriyet Senatosunda 5 ki.l>i 6 
üst derece, 4 kişi 5 üst derece, 20 kişi 4 üst 
dereceyle memuriyette bulunmaktadırlar. Gö
rülmemiş derecede büyük imkânlarla işe alın
mış olan bu personelin bir kısmının uıanmal hiz
metleri dahi yet encikle yürütebilmekten yok
sun oldukları da bir gerçektir. 

200 kişilik kadrosu bulunan Cumhuriyet 
Senatosu personeli içinde doğru dürüst daıktiio 
yazabilecek elemanların sayışımın parmakla 
gösterilecek kadar az olduğu da bütün grup
larca bilinen b!ir gerçe'ktir. Ayrıca, benzer 
görevleri görenler arasında tahsil ve hizmet 
durumları aynı olduğu halde, işgal ettikleri 
kadro dereceleri arasında büyük farklılık gös
terenler de mevcuttur. 

Bütün bunlar, personel arasında büyük 
huzursuzluk doğurmakta ve çalışma verimini 
düşürmektedir. Bu 'keyfî tutum ve davranışın 
örncJkieri sadece anlatılanlardan ibaret ele değil
dir. 

Bu nedenlerle Bütçe Karma Komisyonu Ra
porunda dile getirilen yanlış yasalara aykırı di
ğer hususlara da katıldığımızı belirtmek iste
riz. 

1974 Bütçesi dolayısıyle açıklamaya çalış
tığımız yasalara ve normal moral değerlere 
aykırı bu tutum ve davranışların en kısa za
manda düzeltilmesi ve miilletimiz'n tek kuru
şunun bile harcanmasında en büyük cikkatin 
gösterikııesi temennisiyle sözlerime son verir, 
hepinizi saygıyle selâmlarım. (Alkışüar.) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim, Sayın Tunç1-
kaııat-. 

C. H. P. Grupu adına Sayın Mehmet Ali 
Arıkan, buyurunuz. 

C. H. P. GRUPU ADINA MEHMET ALİ 
ARIKAN (Mardin) — Yüce Senatonun değerli 
üyeleri; 

1974 yılı Cumhuriyet Senatosu ve Millet 
Mec'isi Bütçeleri üzerinde grupumuzun görüş
lerini arz ederken, hepinizi saygıyue selâmla
rım. 

Malûmları bulunduğu üzere Anayasanın 4 
neü maddesi «Egemenlik Kayıtsız Şartsız Türk 
Mili etinindir» demekte ve Milletin egemenliği
ni Anayasanın koyduğu esaslara göre yetkili 
'organlar eliyle kullandığını ve kullanacağını 
/belirtmiş bulunmaiktadır. 
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Ykıe Anayasamıza göre, T. B. M. M, çatısı 
altında Millet, bu yetkisini Millet Meclisi ve 
Gum.ih.uriy et Sent a osu kanadıyle ve Anayasamı-
zm 63 ncü maddesi gereğince istimal etmekte
dir. 

O halele her şeyden önce Cumhuriyet Sena
tosu ve Millet Meclisinin kuruluş ve faaliyet
leri üzerinde ve çalışma düzeni etrafında fikir
lerimizi beyan etmek, isteriz. 

Anayasamız, referandum yoluyle ve Mille
tin ezici ç.oğunluğuyle kalbul edilmiş bulunmak
tadır. Bu nedenle Anayasa Kuruluşları gerekli 
prosedür içinde ve yetkili organlarca değiştiril
medikçe, bunlar hakkında söylenenler bir de
ğer' taşıyamaz. 

(Senato ve Millet Meclisi olarak demokratik 
sistemin vazgeçilmez unsurları olan parti gurup
larından ve bağımsızlardan, Cumhurbaşkanlığı 
Kontenjan Üyeleri ve Talbiî Senatörlerden te
şekkül etmektedir. 

Bir süreden beri Tahiî Senatörlük müessese
si etrafında bazı fikirler ileri sürülmekte ve 
sanki bu müessese haksız ve yersiz bir müesse
se imiş gibi, bazı yanlış ve sakat görüşler ileri 
sürülmektedir. Oysa ki, Tabiî Senatörlük mües-
essesi gücünü Anayasamızdan almaktadır. Ka
nımız odur ki, gerek: Ta'biî Senatörlük müesse
sesi ve gerekse Cumhurbaşkanınca seçilen Kon
tenjan Grupu Cumhuriyet Senatomuzun bün
yesi içinde çok çalışan lüzumlu, meşru ve son 
derece faydalı gruplardır. Şayet bunların seçim 
ve teşekkül tarzı ileri sürülmek: suretiyle bir 
tenikit konusu halinde ele almıyorsa, hemen 
söyleyelim ki, Millet Meclisine ve Senatoya vü
cut veren seçim sistemimiz üzerinde çok şeyler 
söylenegelmiştir. 

Ezcümle önseçim müessesesi, seçmen kütük
leri ve seçim kurulları dalımı şekilde tenkit ko
nusu olmuştur. O halde seçim şekline bakarak 
Tabiî Senatörlük ve Cumhurbaşkanlığı Konten
jan müessesesine saldırgan gözle bakmak kim
senin hakkı değildir. Hele T. B. M. M.'nin affı
na mazhar olmuş kişilerin meşruiyetini Anaya
samızdan almakta olan müesseseler etrafında 
uluorta konuşmalarını haklı bulmaya imkân 
yoktur kanısındayız. 

Buna böylece işaret ettikten sonra Meclisle
rimizin ve özellikle Cumhuriyet Senatosunun 
çalışma tarzı üzerinde durmak isteriz. Gördüğü-
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müz odur ki, Meclislerimizin çalışma yolunda 
bazı aksamalar mevcuttur. Bunu üç şekilde in
celemek ve aksamaları ortaya koymak isteriz. 

Birincisi, Başkanlık Divanı çalışmaları; 
İkincisi, kürsü hürriyeti; 
üçüncüsü, üyelerin çalışmaları ve davranış

ları. 
Hemen kaydedelim ki, Anayasamız özellikle 

son değişikliklerden sonra ve Meclis ve Senato 
İçtüzükleri ımükemmel bir şekilde tedvin edil
miş bulunmaktadır. Bu nedenle aksamaların 
kökenini Anayasada ve tüzüklerde aramak ta
mamen haksız ve yersizdir. Her şeyden önce 
yukarıda kaydettiğimiz sıra çerçevesi içinde 
konuyu inceleyelim : 

Başkanlık Divanlarında görev alan Başkan-
vekill erinden bazısı kendilerini partizan bir 
'davranıştan nedense kurtaramamışlardır. Oysa 
ki, Meclis ve Senato Başkanına niyabeten vazi
fe gördüklerine göre, Başka.nve'killerinin mut
laka tarafsız kalması gereiktiği ilkesine sadık 
kalmaları gerekmektedir. Özellikle Senatoda 
'bir Başkauvekilimiz tamamen Tüzük hükümle
rini çiğneyerek işlem yapmaya gayret etmekte 
ve kendi partisine mensup olmayan kürsüdeki 
hatiplere sık sık müdahale etmekte ve bu hatip
lere dışarıdan vaki müdahaleleri önleyeceğine 
hüçibir kusuru olmayan kürsüdeki hatibi sustur
maya gayret etmektedir. Bunun bir kaç misali
ni vermek isterim. 

il. (Muhterem arkadaşlarım, Senatomuzun 
çalışmaya başladığı sıralarda; yani devre ba
şında hiç unutmuyorum, unutmaya da imkân 
yoktur, Başkanvekillerinden Sayın Mehmet 
Ünaldı muhterem heyetinize hitapla aynen şu
nu söyledi : «Siz tüzüğe aykırı karar da vere
bilirsiniz,»' Bu aynen zabıtlarda vardır. 

Bir başikanvekili ki, Heyeti Umurniyenize 
hitapla «Tüzüğe aykırı karar alabilirsiniz» de
dikten sonra, ben o zatın başkanvekiiliği va
zifesini ve görevini tarafsızlık ilkesi içinde ya-
pabileceğine inanmıyorum. 

İkinci bir misal vermek isterim. Bundan bir 
(inildet önce, takriben 10 gün önce grupumuz 
adına bir konuşjma yapmakta olan grup başkan-
vekilleriimizdan Safyuı Fîkreıt Gündoğan, gayet 
•mükemmel bir konuşma yapmakta iken, yine ay
nı başkanvekili tarafından sözü huzurunuzda 
kesikli. Oysaki, Tüzüğümüzün 63 ncü maddesi 
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aoıkvesarilıtir. Bu madde derki: «Bir üye Genel 
Kurulda kaba ve edep dışı sözler kullanırsa; 
Başkan, hemen o üyeyi temiz dille konuşmaya 
davet eder. Devamı halinde. Başkan, üyenin sö
zünü keser.» 

Demek ki, evvelâ aranacak şart, kürsüdeki 
hatibin ka'-ba ve edep dışı sözleri söylemesi key
fiyetidir. Bundan sonra yine Başkanlık ıııev-
îkiiüde bulunan Baykan veya Başkanvekilinin 
hatübi sadece, t e mis dille konuşmaya davet et-
anesi ieaıbeder. Bu lâzimeye hatip riayet etmez
se, işte o zaman sözünün kesilmesi mümkündür; 
ama geçen gün hepiniz hatırlayacaksınız muh
terem arkadaşlarım, grupumuzıın sayın başkan-
vekilleriııden Fikret Gündoğan esasen çok mü-
edde<b ve temiz bir lisana sahiptir, hiçbir zaman 
Ikaba bir elfaz kullanan bir insan değildir, hiç
bir surdtle edep dışı bir konuşma yapmamıştır, 
buna rağmen Başkan mevkiini işgal eden Baş
ka nvoikili Mehmet Ün aklı arkadaşımız, Başka n-
vekilimiz Fikret Gündoğan'm sözünü kesmekte 
ibeis görmedi. 

Bunun dışında, geçen gün vukubulan Niyazi 
Unsal arkadaşımızın hadisesini bilirsiniz. Ken
disinin haksız yöre bir cezaya çarptırıldığını ha
tırlarsınız. Bu muameleden sonra bizzat. Baş
kanlık mevlidini işgal etmekte bulunan Başkan-
Tekili Ünaldı usulsüz hareket ettiğini, haksız
lık yaptığım itiraf ve ikrar etmiştir. Bu itibar
la, eğer Cumhuriyet Senatosunda çalışmalarda 
aksamalar var ise, evvelemirde kusuru Başkan
lık Divanında, sonra, kürsüdeki hatipte, ondan 
sonra üyelerin davranışında aramak iktiza eder 
kanısındayız. 

Muhterem arkadaşlarımı, tâbiri caiz ise kul
lanmamı mazur görmenizi istirham ediyorum, 
derler k i : «Balık baştan kokar.» O halde evve
lâ Başkandan, Başıkanv eskilleri nelen ve Başkan
lık Divanından başlamalıyız. Evvelâ; orası ka
nun ve tüzükler muvacehesinde, işlem yapması
nı bilmeli yapmalı, ondan sonra buradaki hatip 
İkamın ve tüzük muvacehesinde ve bunlara uy
gun olarak konuşmalarda bulunmalı, ondan son
ra sıra üyelere gelmelidir kanısındayım. 

O hakle, Meclis ve Senato çalışmalarındaki 
aksamalar yönünden bu Başkanvekili birinci de
recede sorumludur. Temennimiz odur l.i, bu 
Başkanvekili ve benzerleri bu davranışlarından 
derhal vazgeçmelidirler. 
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Kürsü hürriyeti konuisuna gelince: Anaya
samız ve İçtüzüklerimiz kürsüyü her türlü teca
vüzden masun kılmış ve kürsüdeki hatibi de 
Anayasa ve İçtüzüklere uygun olmak kaydiyle 
söz söylemdkte hür ve sorumsuz tutmuştur. Kür
südeki bir hatibe yapılan sataşmalar kürsü 
hürriyetine vâki birer tecavüzdür. Bunları Ana
yasamız ve. tüzüklerimiz yasaklamıştır. Öyle 
sanıyoruz ki, bu sataşmalar ve söz atmalar, he
le koro halinde protesto g'österilıeri davet etti
ği müddütçe faydalı bir çalışma yapmaya im
kân olmayacaktır. Bu bakımdan bu kabil ha
reketlerden dikkatle kaçınmak gerekmektedir. 
icabetm ektedir. 

Üyelerin çalışmalarına ve davranışlarına ge
lince: Derhal şunu belirtmek isteriz ki, kürsü
deki hatiplere sataşmak iyi sonuçlar doğurma-
makta, çalışmaları aksatmaktadır. Bundan mut
laka kaçınmak gerekir. Bunun ötesinde, üyele
rin çalışmaları bazı nedenlerden randıman ver
memektedir. Gerçekten Meclisin kuruluş ve teş
kilâtında Millet Meclisi ve Senato üyelerinin ra
hatlık ve her türlü imkâna sahibolarak çalışa-
hilmelerini sağlayıcı bazı tedbirlerin süratle 
alınmasında zanırat vardır. 

i ler ilin milletvekili ve senatörlerine birer 
oıda tahsisi mümkün değilsede, hiç olmazsa 
gruplara üyeleri sayısı nispetinde oda ve salon 
tahsis edilmesi gerekir kanısındayız. 15 - 20 üye
li grupların 6 odada çalışmasına mukabil, 
250'şer üyeli grupların 1 - 2 ufak salon ve 1 - 2 
odada sıkışıp kaldıkları ve faydalı şekilde ça
lışamadıklarını biliyoruz. Bunun için Millet 
Meclisi ve Senato Başkanlık Divanlarının ge
rekli tedbiri süratle almaları lâzım gelir. 

Diğer taraftan; milletvekili ve senatörlerin 
halkla, iiiykilerinin tanziminde büyük güçlükler 
görülmektedir. İdareci üyelerin çalışmalarını 
şükranla, kaydetmekle beraber, bu konuda ge-
rdkli bazı tedbirleri alacaklarına inanmakta
yız. 

Diğer taraftan Meclisin daha faydalı çalış
ma olanağına sahip kılınabilmesi için memur ve 
müstahdem kadrolarını dikkatle gözden geçirmek 
ve daha rasyonel bir şekilde tanzim etmek gere
kir. Memur ve müstahdem maaş ve ücretlerinin 
mevzu kanunlar muvacehesinde ve görülen hiz
metin önemi dikkate alınarak yeniden düzenlen
mesi icabeder. Bilhassa 400 bin cildi aşkın Tür-
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kiye'nin ikinci büyük kütüphanesi sayılan kütüp
hanemizin kadrosu son derece dar ve mahduttur. 
Millî Kütüphanede 129 memur çalışırken, kütüp
hanemizde 21 memur çalışmaktadır. Müracaat ser
visi, peryodik servisi, ödünç kitap verme servisi, 
fiş katalok servisi ile kütüphanemiz tam bir kü
tüphanecilik örneğini teşkil etmektedir. Buna rağ
men, iyi dil bilen kadrolu tercümanları yoktur. 
Emniyet ve yangın cihazları noksanıdır. Bunla
rın süratle dikkate alnımaSı gerekir, kanısında
yız. 

Bunun dışında taşıt vaisıtaları, Meclis bahçesi, 
Meclis lokantası, Meclise gelen yayınların kontro
lü, asansörlerin durumu, Millet Meclisi ve Sena
to Başkanlarına ıköşk yapılması, sigara satışı, 
diplomatik pasaport konusu gibi bazı konular 
dikkatle ele alınmalı ve üyelerin daha da çok 
id'jjfadie e/MJiteceği bir ş'elkile .sckulmaliıdır. . 

Diğer bir konu şudur ki, Anayasanın çıkarıl
masını emrettiği kanunlar özellikle senatör ve 
milletvekillerinin yapacakları ve yapamayacak
ları işler, diğer bir deyimle senatör ve milletve
killiği sıfatının bağdaşmayacağı işleri gösterir 
kanun süratle çıkarılmalıdır. 

Keza senatör ve milletvekillerinin tedavi 
masrafları ve ilâç konusu ele alınmalı, üyelerin 
şahsiyeti ile mütenasip âdil bir şekilde düzenlen
melidir. 

Ayrıca şu hususa önemle işaret etmek iste
rim : Meclislerin Avrupa'daki teşekküller, kon-
ıseyler ve parlâmentolar nezdindeki temsilcileri
mizin seçiminde 378 sayılı Kanunun 6 ncı mad
desi mutlak surette tatbik edilmeli, lisan bilme
yenlerin seçimi kanunun bu âmir hükmü nede
niyle geçersiz sayılmalıdır. 

Ayrıca kütüphane bünyesinde kurulacak bir 
parlamento dergisi vasıtasıyle Meclislerin faaliyet
leri gerçeğe uygun bir şekilde aksettirilmeli ve 
ayrıca Meclise gelen bütün kitapların listesi ve 
bibliyografisi neşrolunmahdır. 

Son olarak şu konuya de değinerek sözlerimi 
bitirmek istiyorum. 

Hepinizin malûmu bulunduğu üzere, Millî 
Saraylar konusu öteden beri bütçeler münasebe
tiyle söz konusu edilmekte ve fakat mezkûr sa
rayların korunması ve idaresi yolunda hiçbir 
tedbir alınmamaktadır. Birer millî hazine olan 
millî saraylarımızın korunması ve idaresi hangi 
•makama verilirse verilsin, önemli değildir, önem

li olan, bu yolda gereken tedbirleri getirecek ka
nunun veya yönetmeliğin biran önce çıkarılması 
ve bu meselenin bir çözüme bağlanması keyfiye
tidir. 

Bunlar dışında biz gruplar olarak Meclisleri
mizin faydalı çalışmalarda bulunduğu kanısında
yız. İtibarını değerini ve hâkimiyetini Anayasa
mızdan alan Meclislerimizin milletimize ve ül
kemize daha yararlı hizmetler ifa edeceğine inan
maktayız, bu inanç içinde saygılarımızı sunarız. 
(Alkışlar). 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Saym Arıkan. 
Şahısları adına söz istemiş bulunan arkadaş

larımızdan Sayın Hamdi özer, buyurun efen
dim. 

HAMDİ ÖZER (Malatya) — Sayın Başkan, 
sayın senatörler; 

On dakikalık kısa bir süre içinde Cumhuriyet 
Senatosu bütçesi üzerinde görüş ve düşünceleri
mi çok kısa ve sadece birer başlık halinde arz et
miş bulunacağım. 

Muhterem arkadaşlar, Cumhuriyet Senatosu 
Parlâmetonun mümeyyiz bir kanadıdır ve süz
geç vazifesini görür. Bu bakımdan onun önemi 
üzerinde ileri demokratik memleketlerde herkes 
hükmünü vermiştir ve bu hükme bazı çevrelerde 
geçersiz şekilde cevap verenler varsa da, Senato
muz çalışmaaıyle kendi mevcudiyetinin lüzumlu 
ve yararlı okluğunu ve mutlaka ileri, çağdaş de
mokratik düzenlerde olduğu gilbi, Türkiye Par
lamentosunda da yerini muhafaza etmesi lâzım 
geldiğini ispatlamıştır. 

Ancak, şu hüsüsu arz edeyim ki, Cumhuriyet 
Senatosunun Başkanlık Divanını işgal eden kim
seler mutlak surette kendi partilerini yönetir şe
kilde değil, Cumhuriyet Senatosunu yönetir bir 
görevin içinde bulunduğunu idrak etmelilerdir. 
Sayın Başkanımız, daima buna titizlikle dikkat 
etmekte, riayet etmektedirler; temenni ederim 
ki, Başkan vekillerimiz de kendilerim örnek ala
rak buradaki görevlerini yapsınlar. Bu kürsü 
milletin kürsüsüdür, bu kürsü herhangi bir par
tiye hizmet kürsüsü değildir. Bu kürsüde her fi
kir muteberdir; fakat Yüce Senatonun aldığı 
kararlar muteberdir. 

Burayı işaret ettikten sonra, bazı husus
ları arz edeceğim. Bir Karma Dilekçe Komiis-
yanumuz vardır. On binlerce vatandaş dilekçe 
vererek dertlerini oraya aksettirmektedir. Bu 
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Karma Komisyonun aldığı kararlar ne Hükü
meti ne de idareyi bağlamıyor ve fuzulî karar
lar haline geliyor. Örnek olarak; yirmibeş yıl
lık emeklilik süresini doldurduktan sonra, 
rnekliye hak kazananlardan 3 ilâ 5 gün evvel 
vefat eclen kimselerin dul ve yetimleri bu 
yolda birçok dilekçe vererek müracaat etmiş
lerdir, toptan ödeme veya aylık bağlanması ko
nularında. Dilekçe Karma Komisyonu bunun 
verilmesi yolunda karar veriyor; fakat Maliye 
Bakanlığı bunu uygulamıyor ve bu nedenle de 
yüzlerce dilekçe hükümsüz halde, yüzlerce ve 
binlerce vatandaş da hâlâ ümitle Senatonun ve 
T. B. M. M.'rıhı bu yolda vereceği bir kanun tek
lifini ve çıkaracağı kanunu beklemektedir. Ma
dem ki kararlar geçersizdir veya gerekliyse bu 
husus, kanunlarla gerekli ve geçerli hale geti
rilmelidir. 

Eski parlamenterimin! bazı haklardan yarar
lanması yolunda Parlamento Divanlarının al
dığı kararlar da aynı şekilde geçersizlik içeri
sindedir. 

Şu halde sayın senatörler, ya Dilekçe Karma 
Komisyonunun görevlerinin ne olduğunu iyice 
tespit etmemiz lâzım veya alacağı kararların 
geçerli olacağına dair kanunları getirmemin ge
rekiyor. Çünkü, kuvvetler ayrılığı esasına gö
re Anayasamız Parlamentoyu görevlendirmiştir, 
Hükümeti ve idareyi bağlayıcı kararlar çıkar-
maktansa hiç çıkarmamak daha iyi olur kanı
sındayım. 

Sayın senatörler; bu yıl Cumhuriyet Sena
tosunda bazı müdürlük!eıüı kurulması (Muha
sebe. arşiv gibi) hakikaten büyük faydalar sağ
lamıştır. Ayrıca, Meclis bünyesinde olup müş
terek hizmet gören müdürlüklerin Cumhuriyet 
Senatosu bünyesinde ihdası ile faaliyetlerin bir
birinden ayrılmasında yarar görüyorum. 

Muhterem arkadaşlar; bir de bilhassa şunu 
belirtmek istiyorum. Öğleyin güneşli zaman
larda hazan bakıyorum ki, Meclisin kulislerinde 
dahi alabildiğine elektrikler yanmaktadır. Çok 
defa dolaşıp söndürüyoruz; fakat bunu idare 
amirlerinin bir inzibat altına almaları lâzımdır. 
Mademki enerji sıkıntısından milletimiz şikâyet 
ediyor, şu halde bu milletin temsilcileri ve mil
letin mukadderatının karargâhı olan bu Parla
mento çatısı altında da öğleyin elektriklerin 
yanmasını ben uygun bulmuyorum ve hatta dı-
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i sarıdan gelen birçok vatandaşımız «Bize elekt
rikleri södürün diyorsunuz; ama öğleyin güneş 
altında yanaıı bu elektrikler nedir?» demekten 
kendilerini alamıyorlar. 

Muhterem arkadaşlar, konuşulacak çok şey
ler vardır. Bilhassa kürsü hürriyeti üzerindeki 
görüşlerimizi sayın grup sözcümüz belirtiler. 
Bundan sonra birbirimizin fikirlerine daha zi
yade hürmetkar olalım. Herkes bu kürsüde 
konuşsun, bu kürsü hepimize açıktır; fakat bu 
kürsüde konuşanlara başka taraflardan 'müda
hale edildiği takdirde, görüyoruz ki, birçok na
hoş haller oluyor, bu da Yüce Senatonun ken
disine has olan vakarını sarsıcı bir durum yara
tıyor. Buna da itina göstermemizi diler, Yüce 
Senatoya saygılar sunarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Özer. 
Şahsı adına Sayın Ferit Melen?.. Yok. Sa

yın Mehmet Feyyat, buyurun efendim. 
MEHMET FEYYAT (Ktanbul) — Sayın 

Başkan, sayın senasıöıler; 
Yüce Senatoıma ll>74 yılı BütçeYa'n tcİk

ilik detayları üzerinde değil de, sadece yıllar 
(boyu düşündüğüm ve kamu;oyunda oluşan, aY-
şdan ve inanılan bir konuyu dile gıetkaıdk is-
t'yrrunı. 2-3 dakika zamaiiKinzı alacağım için 
özür dile: im. 

(Efendim, Türkiye'de ikaza organı yamada 
I eşdeğer teşı'iî organ, Büyük Millet Metlini 'bün

ye d ladinle •Mİİlc!' Meclisi ve Yüce Senato iki
lik arz etmektedir. Bu ikilik 27 May:s tepkd 
Araya neannı getirdiğj yeni bir 'kuruluştur. 
Anayasa, Mahkemelinin kum'uş tarzı daiıi Ara-
yam muvacehe skide olmaismia reğmen eikalkiir. 
Öne: d n. Anayma Muhkem eri ile Yüce Senatonun 
ne derece geıekli olduğu knoıaıada'ki intiklbale 
•nıuzaf Ana.yas'-a değişikliğine ait düşüncelerimi 
arz etmekten lika:ettir. 

Şayet, Anayasa Mahkemesinin meveu'dli'ye-
tini (ki, İren şahsan inanıyorum, İcaibul eıdiy'o-
î'iim.) atlyorsak, Yüce Senatonun lüzumuna ge-
r tk kalma maktadır. ŞöykCd, Anayasa .MalıYe-
ıncaYiıı mevcut, 'kadrosu değişJirkıilği, iç yapı
sı ve bünyeji menle m bir sakile uydurulduğu 
takdirde; ki raportör ktdnnsu hiçbir liralık e-
nede olmayan bir şetdide tedvin edijnurtir, ra-
poıt örterin tamanayie hâkimler kadrcauena it
hali suretiyle ve hâkimler kadrosunun ar'tırvil-
ması dolayruyle raportörlerin hâkimler arasın-
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dan seçilmedi ve bu şdkfJTde 2/3 dksoiuje!^ e ka
rar verilmedi suretiyle bir Anayasa Mahkemesi 
düzenlendiği takdirde, g-ciJj.51 tirlüdiği takdirde 
Senatonun geı ektiliği ortadan kalkmakladır. 

'.Ser.iRilonm hikmeti vücudu teknik ve ilidal 
unsurudur. Hattızatmda si'yası par İ le r tara-
f id dan Senatoya üye get'iırilimek'tedir. Şayet 
kicırpanatif bir bünye 'haleni alsa bir derece yi
ne Senatonun bugünden daha lada. faydalı ola-
c ağına 'h anmaktayım,. 

'Türkiye'de Devletin aslı unsuru, Dıevl-e'tiLn 
bürjydsi içerisinde kuvvetli yerii cilan Yarigıitay, 
tşçi S-eJdlIkaTan, ordu yönelim ikadroları veyai'jr 
kamu kuruluşları mensupları arasından belli 
l i r oranda .aday tespiti suretiyle sılıyasî parti
lere lanse edl'ılp ve kamuoyuna .sunularak Se
natonun terkip itarzı tanzim edilrhliş olsaydı, 
bugünkünden daha çek faydalı idi. Buna da 
^idllllemcyeeeğine göre ve yüce ArJaya&a Mah-
Ikamesinin .mevcudiyetti 'baıişas-mda Yüce Serıa-
Itonuıı bugün için, yani' 14 seme sonra blkmelti 
vücudunun kalmadığı inancını kamuoyuna, 
Türk ulusuna arz etmekte şahsî düşüncem ba-
Ikımiındaa yarar görmcktey'ln. Düşüncem bun
dan ilbaretltlr. 

Yarın için bir Anayasa değişikliği ve Yü
ce Senatonun beıtaraf edilmesii doliaıy.1 v'lyle Bü
yük Millet Meelll&i içerisinde Mili İlet Meclisi ile 
Yüksek Anayasa Mahkemesine yeuii bir şekil 
verecek Anayasa deği^'kıliğünıe öncelikle oy ve
receğimi arz eder, saygılarımı sunarım efendilim. 

BAŞKAN — Teş'ekkür ederllm Sayın Fey-
yat, 

Şahsı adına Sayın Ali Oğuz. Buyurun efen
dim. 

•ALİ OĞUZ (fctambul) — Muhterem Başkan, 
Yüce iSenatonun muhterem üyeleri; 

Muhterem arkadaşlarım, huzurunuza gelen 
(bütçenin menılekefiimiiız için hayırdı olmasını 
Allah'tan dilerim. 

Yüce Senatb için de 55 304 880 lira aynlmış. 
Bu sarfiyatın muhakkak fki memleketimizin 
(hayrıma olması için faaliyetlerimiz olacak ve 
>elihi!İzden g-elen gayreti göstc-rieceğt'z. 

Meclis :!çin de 191 680 CÖ4 lira .ayriimıiş. Mu
hakkak İd bu da büyük bir hizmet ve hu hiz-
m'citiin 'ifası için tefilk ediÜmilş çok lüzumlu bir 
masraf. Ancak, muhîter'em. arkadaşımın da ben
den önce belirttiği gibi, benini kaınlaıatim de 

odur ki, iikii Meclislt sisite'raTıerde yabama lıiz-
metleıi çxk aksıyor ve bunun ömdkieri:!! de 
gördük. 

iMuhtercm aıkadaş-lar; Bıaıtılı huikufcçu'la.ı*-
dan hirçoğu çift ıneelijli sistemleri atlarının 
bir kısma önlen, bir kusmı 'arkadan çdk'en ara
balarla kenzıetmiblcr. Diyorlar kıl,-öyle bir ara-
bak'i bir kısım 'a tar ı enden çekiyor. bir kısım 
'atları aıkadan çekiyor araka parçalamıyor, ye
rin 11 en cynamıyor ve hiçbir hizmet de görülmü
yor. Hâşa tenzih edenim, bu Yüce Senatoyu de
ğil, işleyen 'bir mekanizmayı benzelimllş Batı
lı hukukçu. Hizmetlerin ifam bakımırıldan çift 
meclisili sistemler daima yalsauna faaliyeltileri
ni tahrip eder, işlemez hale gelü:rlr, hatlta de
jenere eder diyeni'er ve bu kadar ileri giden
ler cimUj. 

IMııhtei'Om kaı'dcşîerim; muhafolöaıkÜdii (bir 
ımc-üliJj içeriJlnde göz.'leıı kalçan §'oy]:er daha â'lli 
b'ir •mieeliüte, daha âli taihall görmüş ldımselcriln,-
'nıeveııld^tl'dağu t i r aneeliste bir süzgeç vaal-
fe^i görür ve eliden geçiırOlir denileiliJ ir; ama 
şu iç'ine girdiğimiz yıals-ama faaliyetJÎeıli iç'iiılde, 
a.l'tı ayı gc-çen bir müdde't içeririnde nasıl bir 
hizmet göldük, hunu heplialzin takdiri e rune arz 
•edeiJJ:n. Haftada iki gün t'oplan'dJk Lılılkaç saalt 
çar"'3:t:ik; fak'at millet hİLden çok büyük haz
meder istiyordu. Geceli gündüzlü çalışın şu nıenı-
ÎJke'.iln iş.l'eıini 'biran 'evvel hallerdin dert'leıine 
deva gelirin diyordu; ama biz sadece haftada iki 
gün toplandık, haltta seçildiğim klcmisıyonun sek
reterine telefon etilim «Yavrum, dosya getir ba
na da tetkik edeyim, nüler var 'b alkali im şu bizim 
komisyonda» dedim. 8 aydan heri biiilım korniş-
yenumuza herhangi bir hızım et gelmedi dedi. 

^luhlıere'm kaıdeglerlm, taıkdirld'izte arz elle
ri; n. Bu mil İşitin ayağı yah-r'ayak olan f enlileri 
var, hastasına ilâç hırlamayan insanhrr var biz, 
milyonla:!! sadece süzgeç clsun, şu olsun, bu ot
sun mülâbaızalaıLyle lıkiııci! bir mcelitee de tah
sis etıriş bulunuyoruz. Bu acıdır, hazindir. 

Muhterem kardeşlerim; âli Meciijte çok âli 
'bir muzaık:erenin clım'as^ beki enirken 'görüyor
sunuz ki, karş".!i)klı söv üşmelere kada.r varan 
çok şiddetlli Ibir müza'kere si'sltem/ine şahiit olu
yoruz. Hepsi âli tahsiller yapmijş, büyük mev-
fkJli&ıiden geîmls olan aı<kafdaş]<arırnıızın teşkil et
tiği şu M'ecliü'kı, daha sendyeri bir şcık'lCSde mü
zakere mevzuu edeceğ;i birçok meıuıleket nıeiS'e-
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İçleri varken, maalesef 'bu kür&üden bir Baka
ma ağır şekilde hakaret edildi, olmaz böyle şey 
diye ısrar elliğimiz zaman, maalesef bir oyu
na .getirilerek yeniden tekrar edildi 1>u haka
ret. Hazindir, hakikaten hazindir ve yüz kızar-
itıcıdır. Bu gibi t'akîCklerden >aı:i şu memlekete 
hizmet, ie'n faaliyet göstermemiz gerekir. Yok
sa yazık c/ur, bizi dışarıdan .seyreden milüeti-
nıiz ayıplar, dış basın iç basım bizilm hakkımız
da iyi şeyler söylemez. Sonra herşeyden evvel 
ıbu fukara milletim bize verdiği parayı dia hak 
e-Lımemiş oluruz. İstirham elderim, bir memlekerin 
mukadder atını hir yıllık kaderini tayin eden 
'bir .kanunu müzakere edeceğiz burada, görüşü
yorsunuz Metilisin Bira'jıraıı 15 kişiyle mi, '20 ki-
ş:yle mi yapılır (bu müzakereler? I'âyükıı veçhile 
bir alâka da gösterilmesi gerekir, muhterem 
kardeş''erim. 

Bir bütçe müzakere ediyoruz. Ekonominin 
e:c,ı tasarruf değil mil? Herşeyden evvel tasar
rufa riayet e'ımeımiz lâzım. Bu milletin bir ku-
ıi'iışuırjuıı israfına tahammülümüz olmaiması ge-
•ıv!kı:r. Arz ett'lm bu milletlin, ayağı yalıırjayak, 
ayağıma bir ayakkabı bulamısiyıan fakir üıusann 
var, çocuğuna ilâç bulamayan insanı var, ak
şam evine bir kilo ekmek parasını götür emenre'-
ı (in r^ıraibını çekçin insanlar varken, biz daha 
kuraya gelinimizin ikinci aysala ikli defa ziya
fete şahit clclük. «Sayın Oğuz'u, Bayan Oğuz'u 
çağırıyorum» diyor Saiym Reis 'beyefendi. Ça-
ğ:.rıyoıı;un; ama hu millelün parasından birkaç. 
yüzlün lira gidecek. Mlîycın şefleri olsun, yok 
efendim paıiamaıiterler olsun; biz nasıll yeriz 
mulrierem kardeşlerim, nasıl gnltlağiLmızdan ge-
ç.er. Ben düşündüm, bu benim boğazümdan geç
mez dedim, telefon ettim ı«Her ikisine de geıl-
nıcuacBğim» dedim gelmeielii-m ve 'gelmeyleeğim. 
Hi.kkin.iiz yok buna, iki ziyafet çekemeyiz. 6 
ay içeıjsinde iki ziyafet. Yazıktır, günahtır bu 
millete. Bir kuruşumun dahi hakikini vermek 
mecburiyetindeyiz biz bu 'milletini. Bir kuruşunu 
dahi israf etmeye hakkımız yok bir kere, ye
meye hakkılmız yok. 

Muhterem karideslerim canım Reis Bey 
Misyon Şeflerini çağırmasın mı» diyeceksiniz. 
Çağırmasın kardeşlerim. Hani alay ediyorduk, 
>«Dört gün evvel HırIstiyanlara el açarken, 'bu
gün Araplara el açıyoasunuz» diye yazıyor bi
zim muarızla ramız. Peki el açma duıamıusıd'a 
ihtiyacı olan varlıklı olmayan, elinde imkânlia-
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i l olmayan bir . millet ziyafet çekekillr mü kar
deşlerim? BİT fukaradan ziyafet beklenir mi! 
Tenzih ederim mi letimiz fukara değil; ama bıi-
zij:n her şeyden evvel tasarrufa riayet etme-
miz lâzrm. 

Hepinize 'saygılar Sju.na.riim. (Alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Oğuz. 
Bajka söz isteyen £c,yın üye? Yclk. 
FİKRET GÜNDOĞAN (IstanibuJİ) — Sayın 

Başkan, 'bir soru soılmak istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun efendim sorun1. 
FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Millî 

Birlik Grupu Üyesi Sayın Haydar TUnfekianat, 
şimdi benim de bir nüshası elimde 'bulunan 
metnii -okuyarak Cumhuriyet Senailctsu tmeımur-
liarı kadrosunda kirçick kişilerin Personel Ka-
•nunu amir hüllriimlerine aykırı olarak, ya da 
Personel' Kanunu hükümlerine ıty*Üurulmuş ka
rarlarla müstahak o'lmadığı ylerleıde istihdam 
cdiMiğkıi açdkça dile (getirdi Ben kürsüyü iş
gal etmemek için burudan arz ediiiyoruim. Baş
kanlık Divanından bu bütçe için kim. cevap ve
recekse bu kişilerin kimlikleri, tah'sDl derece
leri, alınımia süreleri, almmıallaırnı 'gerekt'ren ka
rarın mıucip sebeplerini ve bu kişilerin şaytet 
illhtisas kadrosu vesaite .gribi sütrel'er arkasına 
gizlenerek tayinlerinin yapıldığı iddia cdl' «çek
se, bunlara izafe edilen ve başkaliarındla bulun
madığı kabul edilmesi gereken ihtisas ne ise 
bunların teker teiker anlatıllmasını, ortaya kon-
masınii 'bekİlyorulm ve istiyorum. 

ıSöylcdiJll eıkrii zabıtlaritan almak sureiv'ylfe 
ve sorduğum sualin sıraaayle ve mutlaka hepsi
ne kaçamaksın cevap bekliyorum. Sual olarak 
bunları Yüksek Başkanlığa arrz ediyorum. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sena'lb Başkanlık Divanı adıma Sayın Tarık 

Remzi Baltan, buyurun efendim. 
CUMHURİYET SENATOSU İDARE AMİRİ 

TARIK REMZİ BALTAN (Zonguldak) — Sa
yın Başkan, sayın senatörler; 

Cumhuriyet Senatosu Bütçesi hakkında siz
leri yoıımamak kayıt ve şartı ile kıısaea mâruzat-
ta. bulunacağım. 

Bütçemiz dört anaböllümde toplanıyor; 
1. Genel yönetim, 
2. Destek eğütimi, 
3. Yasama hizmetleri, 
4. Transferler. 
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1973. yılı içen;isinde. .5 milyon -7Q;0 bin lira 
olan genel yönetim 8. milyon liraya çıkmıştır. 
Bunun da seibepleri; katsayının artması, gös
terge rakamlarındaki artış, hizmet alımlarının 
araması, fiyat artışları, bakıım masrafları re te
davi yardımlarıdır. Bu tedavi yardımları, üye
lerin ve memurların eş ve çodiklarma da ya
pıldığından artmıştır. Malûmuâliniz esiki Par-
laimarüterlerin yasama dokunulmazlığı, yolluk, 
ödenek, Meclis grup ve komisyonlarına iştira-
(kinin dışında bugünkü Parlamainterlerin hakla
rımdan istifadelerini derpiş eden bir kanun iki 
gün evvel Mecliste de kalbul edilmiştir. Biz bu
nu Anayasa Komisyonundan itibaren takibe di
yoruz. Bu kanunun Cumıhuriyet Senatosuna ge
tireceği birtakım yükler de vardır. Bu itibarla 
Ibunları da dikkate alaralk gomel yönettim için 
(bütçemizde bir miktar artış yaptık. 

Destek hizmetleri de aynı sebeplere daya
nır. 

Yasama hizmetleri 1973 yılında 33 milyon 
iken, 1974 bütçemizde 38 548 480 liradır. Bu 
artış seibebi de eski üyelerin ve bakmakla mü-
Ikelle'f okluğu kimselerin, kanun teklifinin Cum
ıhuriyet Senaitoısunda kanunlaşması halinde, der
piş edeceği, yük, ölüm yardımları, üyeılerin as-
isamible, konferans ve daimî komisyonlara ka
tılma oranının ve yollukların artmasıdır. Malû
muâliniz dış memleketlere giden Cumhuriyet 
Senatosu üyelerinin yollukları Hariciye Vekâ
letinin bize verdiği bir şeye göre yüzde elli 
aramıştır. Bültün bu mülâhaza/larla bütçemizi 
ıbuna göre tanzim etmiş bulunuyoruz. 

Umumî olarak: kadrolarımızın titizlikle yürü
mesini .sağlamak kararındayız. Bu hususta bi-
lâhara Sayın Gündoğan'a da cevap vereceğim. 
Burada bir şeyi bolirtımek lâzımdır. Cumhuri
yet Senatosunun kuruluşunda Meclisten birçok 
memurlar alının işitir. Haltta Cumhuriyet Sena
tosunun teşkilinden Önce de Meclisten bazı me
murlar alınmıştır. Bunlar alınırken, bazılarının 
nitelikleri belki o günkü şartlara göre düşünül-
müşftür; tabiî o günkü hizmetleri yapanların 
hangi düşüncede olduğunu şu anda bilemeyiz. 
Aıma, umumî olarak Cumıhuriyet Senatosunun 
memur kadrosu kifayetlidir. Sizlere şu rakam
ları verirsem, herhalde kifayetli olduğunu ka
bul buyuracalkışınız; bugün Cumhuriyet Sena
tosunda 117- memur vardır. Bunun 31 tanesi 
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üniversite mezunudur, 38 tanesi lise mezunudur, 
32 tanesi de ortaokul mezunudur. Ancak 16 
ilkokul mezunu memur vardır. 16 memurdan 
15 tanesi eski Meclisten müdevver bize gelmiş
tir. 

Cuıırihurtyet Senatosunda da ir elerimiz iyi 
çalışmaktadır. Şu kadarını söyleyelim ki, ha
len sizin adınıza yönetimi yapmakta olan Se
nato Divanı tayinler hususunda bilhassa titiz-
liik göstermektedir. 657 sayılı Kanunla Cumhu
riyet Senatosu ve Millet Meclisinin memuru ata
ma şekilleri bu kanunun kapsamı dışında bıra
kılmıştır. 057 sayılı Kanunun 59 ve 61 nci mad
delerine göre gerek Cumhuriyet Senatosu, ge
rekse Millet Meclisi memurlarını 657 sayılı Ka
nunun getirdiği hükümler dışında tayin edebil-
ımektedir; ama buna rağmen biz Cumhuriyet 
Senatosunda adalet ve eşitlik prensipleri zede
lenmesin ve lüzumsuz söylentiler ortaya çııkm'a-
îsm diye mecburiyetimiz olmamasına rağmen, 
daha dikkatli olalım ve hakkaniyetten ayrıl
mayalım diye tıpkı 657 sayılı Kanuna tabi imi
şiz gibi sınav açmaktayız. Nitekim 1973 Eki
minde daktilo ve memur sınavı açılmıştır. Yine 
1973 senesinde mülakat suretiyle hademe alm-
mışitıır. Hademelerin almışında dahi bir nevi 
imtihan olan mülakata gidilmiştir. 

Umumî olarak giderlerin artmaması için ta
sarrufa mümkün olduğu kadar riayete karartı
yız. Meselâ, 1973 senesinde demirbaş mevcudu
na ilâveten 315 bin lira maisraf yapılmışsa da, 
bu da zarurî sebeplerle olmuştur. Bu hususta 
sayın senatörlere şu malûmatı arz etmek iste
rim: 1973 senesinde Cumhuriyet Senatosunda 
yeniden bir Muhasebe Müdürlüğü, yeniden bir 
Tutanak Müdürlüğü ve yeniden bir Emniyet 
Amirliği; yani emniyeit görevli kadrosu kurul
muştur. Bu sene de tabiî yeni kurulan bu te
şekküllerin daha kuvvetli ve vazife göreibilir 
hale gelmeleri için bunlara az miktar daha de
mirbaş sarfı gerekmektedir. 

Taşıtlarımız hususunda Millet Meclisi Büt
çe Komisyonunda da cevap vermiştik. Cumhu
riyet Senatosunda hemen hemen fuzulî hiçbir ara
ba yoktur. Hatta bugün memurlaırımızı vazife
ye rahatlıkla götürüp getirebilecek vasıtadan 
ydksunuz, noksanlarımız vardır. Bunları alma 
yoluna gideceğiz. Şu kadarını söyleyeyim ki, 
altı tane Divan Kâtibimiz bir araba ile vazi-
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felerine ve diğer işlerine gitmektedirler. Bıı da- I 
ıhi yetmemektedir. Bilhassa Bütçe Komisyonun
da sözü edilen ikinci Başkanlık araibasmın; ya- I 
aıi Başkanlığın kullandığı ve şimdi yedeğe alın
mış görünen araba, yine Başkanlık Divanı hiz- I 
metinde çalışmaktadır. 

Cumhuriyet Senatosu işlerini tedvir etmekte | 
olan müdürlerimiz hepsi yeteneklidir ve Devlet I 
hizmetinde uzun süre hizmelt etmiş insanlardır. 
Meselâ, Tutanaik Müdürümüz 25 senelik, Genel I 
Sekreterimiz 36 senelik, muavini keza o kadar, 
Personel Müdürümüz 26 senelik, Kanunlar Mü- I 
ıdürürrüz 23 senelik, Levazım Müdürümüz 25 
soneak hizmet ^ermişlerdir ve bugün Cumhuri- j 
yet Scnatosımdaki kendilerine düşen işleri Di
van kararlarına ve kanunlarımıza uygun bir I 
şekilde yapmaktadırflar . I 

Saym Fikret Beyefendinin soru]an çok de- 1 
t aylı bir malûmatı gerektirmektedir. 

FİKRET GÜNDOĞAN (istanbul) - Buyu
run i?orduğum sualler burada. I 

CUMHURİYET SENATOSU İDARE AMİRl 
TARİK REMZİ BALTAN (Devamla) — Evet 
biliyorum. Eğer kendileri kabul buyururlarsa 
yazılı olarak arz edeyim. Ben bir teknisyen de
ğilim, bunu siz de kabul edersiniz. Tek tek kad- I 
ı-ölan okurum; ama kendilerinin istediği bütün I 
malumatı yazılı olarak vereyim. Beni de mazur I 
görürler, ben de bu işin teknisyeni değilim. Bu I 
işin altında eğer bir kurt yeniği varsa, bu da ba- I 
ııa ait değil; ama ben bütün malûmatı hazırla
yarak kabul buyuırurlarsa kendilerine arz ede
rim. Yine Cumhuriyet Senatosu kürsüsü a'çıktrr. 
O Malûmatın ışığı altında lütfederlerse, 'görüş
lerini yine belirtikler. 

FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Ra
porda da var. I 

CUMHURİYET SENATOSU İDARE ÂMİRİ 
TARİK REMZİ BALTAN (Devamla) — Efen
dim, var. Ben yok demiyorum; ama ben teker I 
teker kadrolarının hangisine ast olduğunu bile
mem ve burada eleştir em'em. Onu dtemek istiyo
rum. Y'azılı cevaba hazırım demek istiyorum. ı 

Hepimize teşekkür eder, hürmetlerimi suna
nın. 

BAŞKAN — İzahat verilmiş ve sorular ce- j 
vaplandırılmıştır. 

Bışka söz isteyen saym üye t . Yok. | 

BöTimlere geçilmesini oylarınıza arz ediyo
rum. Kabuü edenler.. Etmeyenler.. Kabul edil
miştir. 

A) CUMHURİYET SENATOSU 

Bölüm Lira 

J01 Genel Yönetim 7 704 270 
BAŞKAN — Bölümü oylarınıza 
sunuyorum. Kabul edenler.. 
Kalbul etmeyenler.. Kabul edil
miştir. . < ! $ "' 

102 Brstek Hizmetleri S 810 880 
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum. Kabul edenler. 
Kabul etmeyenler.. Kabul edil
miştir. 

1 il Yrasama Hizmetleri 38 548 480 
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum. Kabul edenler. 
Kabul etmeytenler.. Kabul edil
miştir. 

900 Transferler 241 250 
BAŞKAN" — Bölümü oylaronı-
2 a sunuyorum. Kabul edenler. 
Kabul etmeyenler.. Kabul edil
miştir. 

T.'imünü eetvelleriyle birlikte oyunuza su
nuyorum. Kabul edenler. Kabul etmeyenler. Ka
bul edilmiştir. 

Cumhuriyet Senatosu Bütçesinin Senatomu
za, Milletimize ve memleketimize hayırlı, uğur
lu olmasını dilerim. 

Millet Meclisi Bütçesinin bölümlerine (geçi
yoruz. Bir önerge vardır, arz ediyorum. 

Sayın Başkanlığa 
1974 yılı Millet Meclisi Bütçesinin 8 nci sayfa

sında kayıtlı «Dış Münasebetler ve Protokol Mü
dürlüğü» için öngörülen kadroların karşısına «İn
gilizce veya Fransızca bilgisini gösterir Devlet 
lisan imtihanı belgesi aranır» kaydının konul
masını saygılarımızla arz ve teklif ederiz. 

Bitlis Senatörü Edirne Senatörü 
Kâmran İnan Nafiz Ergeneli 

Tokat Senatörü Sakarya Senatörü 
Dr. Cevdet Aykan Mustafa Tığlı 
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Muğla Senatörü 
Ilyas Karaöz 

Çankırı Senatörü 
Gürhan Titrek 

Kayseri Senatörü 
Hüseyin Kalpaklıoğlu 

Adıyaman Senatörü 

Sırrı Turanlı 
Aydın Senatörü 

İskender Cenap Ege 
Eskişehir 

lömer 

Kütahya Senatörü 
Ahmet özmumcu 
Mardin Senatörü 
Sait Mehmetoğlu 

Ağrı Senatörü 
Kasım Küfrevi 

Kahraman Maraş 
Senatörü 

Adnan Karakücük 
Diyarbakır Senatörü 

Azmi Erdoğan 
Senatörü 

Ucuzal 

BAŞKAN — Önergeyi izaha lüzum var mı 
efendim ? 

BÜTÇE KARMA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 
DOĞAN BARUTÇUOĞLU (Manisa) — Sayın 
Başkanım, önerge sahiplerinin izah etmesi lâ
zım. Önerge hakkında Komisyonumuzun nok-
tai nazarı ancak öğrenilebilir. Eğer onu emre
diyorsanız, arz edeyim? 

BAŞKAN — Eğer, Komisyonun bu önerge 
hakkında kararı varsa, o zaman kimsenin izah 
etmesine lüzum yok. 

BÜTÇE KARMA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 
DOĞAN BARUTÇUOĞLU (Manisa) — Öner
ge hakkında söyleyeceklerimiz var. 

BAŞKAN — O zaman önerge hakkındaki 
mütalâanızı rica ediyorum, buyurun efendim. 

BÜTÇE KARMA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 
DOĞAN BARUTÇUOĞLU (Manisa) — Sayın 
Başkanımı, bu istek Karma Bütçe Plan Komis
yonunda da dile getirilmişti. Orada reddedil
miş bulunmakta idi,. Aslında bu Dış Münasebet
ler Bürosu Meclis Başkanlığına bağlı bir büro
dur ve 9 kişiden oluşmaktadır. Halen müdür 
ve müdür yardımcısı kadroları münhaldir. 
Önergede bu bürodaki bütün elemanların Dev
let lisan imtihanından geçmiş olmaları isten
mektedir. Buna Komisyon olaraik maddî imkân 
göremiyoruz. Bııgünlkü kadroların, bugünkü 
hizmet gören kişilerin tamamınnı Devlet lisan 
imtihanından geçmiş olması olanalksız bulun-
maJktadır. Ancak müdür ve müdür yardımcısı 
kadrolarının doldurulması sırasında, tayinler 
sırasında bu önergenin nazarı dikkate alınması 
ideal bir tekliftir. Maddî imkânsızlık dolayı-
sıyle bu önergeye Komisyon olarak katılmadığı
mızı ifade etmek isterim. 

BAŞKAN — Teşökkür ederim. 
önerge üzerinde söz isteyen sayın üye t . 

Yok. önergeye Komisyon katılmamaiktadır. 
Önergeyi dini ediniz... 

KÂMİL KARAVELİOĞLU (Tabiî Üye) — 
Divan katılmakta mıdır? 

BAŞKAN — Millet Meclisi Divanı adına, 
buyurun efendim. 

MİLLET MECLİSİ İDARE ÂMİRİ MÜS
LİM GÖRENTAŞ (Van Milletvekili) — Sayın 
Başkan, Cumhuriyet Senatosunun sayın üyele
ri; 

Bu önerge Sayın Komisyon Sözcüsünün de 
ifade ettiği gi'bi, Bütçe Komisyonunda tartışıl
mış ve orada bizim Divan olarak teklifimiz kı
sım amirinin lisan imtihanmdan istisna •edilme
si şeklinde -olmuştur. Çünkü, halen bir kıs:ım 
amilimiz vardır ve 16 seneden beri bu büroyu 
idare etmektedir. Diğerleri müdür ve nuüdür 
muavinleri için bu şartın koşulmasına biz de 
taraftarız. Bu bakımdan önergeye şekil jönün
den katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Ş-ekil bakımından katılmıyor-. 
sunuz. Komisyon da katılmamaktadır. Önergeyi 
icylannıza arz ediyorum. Ka'bul edenler... Etme
yenler... Kabul edilmemiştir. 

Bölümlere geçiyoruz. 

Bölüm 

•101 

,102 

.111 

B) MÎLLET MECLİSİ 

Genel Yönetim 
BAŞKAN — Bölümü oy
larınıza sunuyorum. Ka
'bul edenler... Kabul et
meyenler... Kabul edil
miştir. 
Güvenlik hizmetleri 
BAŞKAN — Bcilümü oy
larınıza sunuyorum. Ka
bul edenler... Kabul et
meyenler... Kabul edil
miştir. 
Yasama hizmetleri 
BAŞKAN — Bölümü oy
larınıza sunuyorum;. Ka
bul edenler... Kabul et
meyenler... Kabul edil
miştir. 

Lira 

62 113 920 

7 094 562 

93 5tî6 8ZO 
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Lira 

112 Millî Sarayların İdare ve 
korunması 27 337 352 
BAŞKAN r— Bölümü oy
larınıza sunuyorum.. Ka
bul edenler... Kabul et
meyenler... Kabul edil
miştir. 

9O0 Hizan e t programlarına da
ğıtılamayan transferler 1 597 4€0 
BAŞKAN — Bölümü oy
larınıza sunuyorum. Ka
bul edenler... Kabul et
meyenler... Kabul edil
miştir. 

Tümünü cetvelleriyîe birlikte oyunuza su
nuyorum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 
Kaibul edilmiştir. 

Bu suretle Millet Meclisi 1974 yılı Bütçesi 
de kabul •edilmiştir. Memleketimize, Millet
inize ve saynı Millet Meclisine hayırlı, uğurlu 
olmasını temenni ederim. 

C) CUMHrRBAŞKANLlüî BÜTÇESİ 

BAŞKAN — Cumhurbaşkanlığı Bütçesinin 
müzakerelerine geçiyoruz. 

'Sayın Cumihurbaşıkaıılığı Bütçesi hakkında 
Millî Birlik Grupu adına Sayın Ahmet Yıl
dız söz istemişlerdir. Buyurun efendim. 

M. B. GRUPU ADINA AHMET YILDIZ 
('Tabiî Üye) —• Sayın Başkan, sayın senatörler; 

Türkiye Cumhuriyetinin Devlet Başkanı
nın yasal statüsünü de aşan çok önemli ve et
kin görevler} olagelmiştir. 

Siyasal oluşumuz, tarihsel, yüce gelenekle
rimiz yaşadığımız kimi önemli toplumsal 
-olayların olağan 'kurallarla çözümlenmede gös
terdiği güçlükler ve çok önemli yerlerde bu
lunan kimi politikaeılanmıZMi olumsuz davra
nışlarının zorunlu kıldığı bu görevler, bizde 
hiçbir demcıkrasi ile kıyaslanamayacak ölçüde 
üstün bir beceriyi gerektirmektedir. 

Sayın Koruttu k'ün tutumunun bizlerde 
uyandırdığı dcıln hoşnutluk ve büyük umut
lar içinde .konuya ilişkin görüşlerimizi sunmak 
istivorum. 
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•Sayın arkadaşlarıan; bizim cumhurbakkan
larımızın davranışlarına ilişkin birçok, kez 
söylediğini ve ulusuna yürekten bağlı bir 
ovlât saygısı ve bireylerine karşı da gönlün
de yaşattığı bir baba sevgisi ile bağlı gerçek 
Atatürkçü rahmetli Gürsel'e anlattığımda çok 
beğerJdiği bir görüşümü açıklayarak: ikonuşma-
<ma başlamak İstiyorum. 

Devlet başkanlarımızın davranışlarının te
mel niteliklerini belirienreöl gereken. bu görü
şü Sayın Gürsel'e şöyle açıklamıştım : 

Atatürk'ün koltuğunda oturanlar, «Atatünk 
oldum.» kuruntusuna kapılmamalı ve fakat 
onun koltuğunda oturduklarını da biran bile 
unutmamalıdırlar. Gerçekten kurucusu ol
duğu için Atatürk, oturduğu o yüce Makama 
onur vermekte idi. Bir ulusun başkanlık makamı
na oturan onur verebilir mi? Veremez,' ama 
Atatürk verirdi, kurucusu idi. O, o yüce 
Makama gelmeden Atatürk olma niteliklerini 
kazanmış, bütün ulusu kendisine borçlu 'kılmış 
yüce bir Türktü. 

Devlet Başkanlığı katına gelen herkes, o 
kata saygılılık kazandırmada ve yüce gelenek
leri korumada ve sürdürmede gösterdiği ba
şarı yanında, o yüc;e makamından Atatürk'ten 
sonra hepsi onur alırlar. «Atatürk oldum» 
'tutkusuna kapılma ne kadar uygun değil ise, 
Atatürk koltuğuna oturma gururu içinde, 
onun yüce tarihsel kalıtımının korunması ve 
her şeyin üstünde Cumhurbaşkanlarımızm 
onun Devlet niteliklerine uygun tutumda bu
lun m ası da o ölçüde önemlidir. Bu görüşümü
zün Devletimizin kuruluş felsefesine ve temel 
niteliklerine içtenlikle bağlı kalarak, gerekle
rini yerine getirmede örnek: bir titizlik göste
ren Sayın Korutürk'üıı devranışlarına ve ko
nuşmalarına yansıya gelmiş bulunmasına ta
nık olmaktan derin bir kıvanç duymaktayız. 

TTer kaldığı, her aldığı görevi üstün yete
nekle ye:;Âıe getirmiş ve yükseldiği düzeyle 
oranlı olarak başarısı artan Sayın Cumihurbaş-
kanrmız, bir Atatürk, bir İnönü olmadığı ve 
bir parti çoğunluğuna da dayanmadığımdan, 
tüm gücünü yasalardan, Devlet kurumlarından 
ve tüm sağduyulu yurttaşlardan aldığım be
lirlerken, demin arz ettiğim hususa kapılma
dığını gösteriyor; fakat Atatürkçülüğe ve 

— 126 — 



G. Senatosu B : 53 3 . 5 . 1974 O : 1 

Anayasaya, bağlılıktan da ödül vermeyeceğimi 
Ikasinlilkle belirtmek suretliyle o koltuğa otur
duğunum bilin cimi Sözlerinde yansıtmıştır. 

•Sayın Korntürk'ü dört önemli görevde, 
yetenekle; kuvvet koımatanı, 27 Ma'yıisa bağlı 
"devıiiimd o zamanın üst komutanlarımdan en 
iyi anlayan (İhtilâlim Lideri dışında.) kcmıu-
tan olarak tanıdık. Kontenjan Senatörü ve 
'bugün Cumhurbaşkanı. Saygınlığına (itiba
rına) yönelik en küçük bir eleştiriye tanık 
olmamanın hoşnutluğu içfaıde eylemlerimi iz
lediğimiz Sayın Cumhuıibaş'kaııımızın Hükü
met bunalımını çözümlemede «gösterdiği sabır, 
'kurallara, Devlet kurumlarına ve demokratik 
geleneklere bağlılık, demokratik rejimimizin 
sağlıklı işlemeüine ve olumlu yemde gelişme
sine övgüye değer bir katkı sağlamıştır. 

Arkadaşlarım, bu belirttiğimiiz genel n'lbe-
lemelerden ve gözlemlerden sonra Türkiye 
Cumhuriyetinin Devlet Başkanlarının görevle
rine de biraz daha ayrıntılara girerek değim
in eik isterim. 

1961 Anayasası, Türkiye Cumhurbaşkanını 
İnigiliz Kralı ğübi b'?r simige, bir sem'bol değil; 
tersine etkin bir denge! öğesi olarak görmekte 
ve Türkiye gibi Çok partili yaşamı henüz sağ
lam temellere oturtamamış ve parti savaşmala
rının çoğu kez ilkelere aykırı yöntemlere da
yanan bir ülkede, polMk yaşamın aşırılıklara 
'ifcl'imösıine engel olucu yetki ve ^görevle rie 
ıdonaitmıştır. Cummurlbaşlkamınm. 

1924 Anayasasından dahi ileri giden yeni 
Anayasamız, Cumhuıibarikaniina verdiği görev
lerin bir bölümünü açıkça belirtmekte, bir bö
lümünü de süstenim ve dayandığı ilkelerin ka
çınılmaz mantıksal sonuçluluğu olarak siste
min kendisi içermektedir, sistemden 'doğmakta
dır. Anayasamızın açıkça belirttiği görevler 
şöylece sıralanalbilir : 

1. Yürütmenin başıdır. 
Bu statüsü ile Barbakanı atar, Bakanlar 

Kurulunu onar ve her gerekli gördüğü anda 
Bakanlar Kuruluna Başkanlık eder. 

İ2. Millî Güvenlik Kurulu Başkanıdır. 
ıMiillî Güvenlik Kurulu danışma niteliğinde 

de olsa bile, orada varılacak kararlara Bakan
lar Kuruluna Başkamlıik etme yolu ile bağla-
yıcılılk niteliği kazandıralbilir. 

3. Hükümetin kararnamelerimi imza eder. 
İmza dtmediği kararnamıeler yürürlüğe gire
meyeceği gibi, onları imzaya zorlama olanağı 
da kimsede yoktur. 

4. Genelkurmay Başkanını atar. 
io. Yasaların ikinci kez görüşülmesini ge

rekçeli olarak isteyeibilir. 
6. Yasama ve yargı organlarına atamalar 

yapar. 
7. Özel af ilân eddbiliir. 
5. Türkiye'min dışarıda ve yaıbaııcı ülkelerin 

Türkiye'de temsili erinde saygın bir yeri vardır. 

IS ayın arkadaşlarım; bu saydığımız yazılı 
açık görev ve yetkilerden başka Tüıİkiye Cum-
ihuılb aşık anının yaızılı olmayan ve fakat yüce ma
kamını tinsel, moral etkinliği ve Devlet kurum-
lariyle sürdürdüğü uygar ilişkilerle kamuoyunu 
Devletin yüce yararları doğrultusunda oluştur-
ımada da önemdi yetki ve görevleri vardır. Bun
ların birkaçına değinelim. 

il. Uygulamalarla oluşturulmuş bulunan ge
lenekleri koruma, onlardan yararlanma ve ye
nilerinim oluşmasına katkılarda buluruma, 

12. Hukuk kuralları içinde yüce bir. hakem 
durumunda en önemli anlarda beceriyle yarar
lanma, 

3. Anayasanın Cumihuı(başkanı için öngör
düğü yan tufrmaz tarafsızlığın yaratacağı saygın
lık ve bunu öbür yan tujtmaması gereken Dev
let kurujmları üzerindeki örn eksel moral etkisi, 
Ibu statüde bulunan herkesin örnek alması gere
ken bir davranış göstererek, 

4. Hukuk kurallarını ve en Ü3t düzeydeki 
politik nezaket kurallarını Ibozimadan yürütme
yi dolaylı b içlimde etkileyecek ve hatta, nömet-
k'şme gereklerini ansıtacak, hatırlatacak izle-
niımler yaratmak, (Ayrıntı!arma girmiyorum, sa
nıyorum söylemek isltediğimiz anlaşılıyor.) 

Bugünkü Cumhurbaşkanımızın belirttiğimiz 
'görevleri yerine getirımekteki etkisi ve gücü de 
şimdiye değin tanık olduğumuz övgüye de
ğer tutumuyla, toplumda yaratitığı saygınlık ve 
'güven duygusudur. En büyük gücü bııra'daıı 
alıyoruz. 

iSayın Cumhurbaşkanımızın yarattığı bu 
saylgmlik ve güvenle toplumdaiki yüce statüsü
ne ve geleneksel olarak ondan beklenen tutum
la uyumlu davranması halinde eylem ve işlem
lerini hiç kimisenim vermesi de beklenemez. 
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[Arkadaşlarım; Sayın Cıımhuııbaşkanıımızın 
Anayasada açıkça belirtilen görev ve yertkile-
(riııi Anayasal sistemden doğan yetkilerini, uygu
lamalardan oluşan geleneklere uyumlu görev
lerini, şimdiye değin ki tutumuyla toplumda 
yarattığı saygınlık ve güvene uygun olarapÂ en 
üat bir hakem durumunda birçok toplumsal güc-
lüklerimjki yenme doğrultusunda etkin biçimde 
'kullanacağı inancı içinde kendilerine üsitün ba
can dileklerimizle içten saygılarımızı sunarım. 

IBu arada, Cumbuı (başkanlığı Bütçesinin mem
leketimize hayırlı ve başarılı hizmetler g*etir-
messine, Cumhurbaşkanımızın şimdiye kadarki 
örnek tutumuna bir katkıda bulnmasını diler, 
saygılar sunarım. (Alkışlar). 

BAŞKAN — C. H. P. Grupu adına Sayın 
Süreyya Öner, buyurunuz. 

C. H. P. GHUPU ADINA SÜKEYYA ÖNER 
(iSiirt) — Sayın Başkan, Cumhuriyet Senatosu
nun sayın üyeleri; 

C. II. P. Senato Grupunun 1974 yılı Cumhur-
ibaşkanlığı Bütçesi üzerindeki görüşlerini arz 
etmek üzere söz almış bulunuyorum. 

Cumhurbaşkanlığı 1974 malî yılı Bütçe tekli
finin .tetkikinde, bu Bütçenin toplam 12 G14 969 
lira olarak bağlanmış olduğunu görüyoruz. Ge
çen yıla nazaran vaki 1 859 491 lira artısın kat
sayı artışından doğan farklar, sosyal yardımlar, 
iş riski ve iş güçlüğü zamları karşılığı olarak he
lmen tamamına yakın kısmı personel giderlerin
de toplanmaktadır. Geçen yıl bütçesine naza
ran % 6,6 oranında görülen bu artış, Başbakan
lıkça cevaz verilen % 8'lik marjın altında bulun
ması, tasarının tasarrufa azamî derecede riayet 
edilerek hazırlandığını açıkça göstermektedir. Bu 
nedenle bütçe tekniği ve malî prensipler yönün
den tasarının eleştirilecek bir tarafının bulun
madığını belirtmek isteriz. 

-Ancak, bütçe gülüşmelerinden yararlanarak 
Anayasamızın yürütme bölümünde yer alan 
Cumhurbaşkanlığı müessesesi üzerindeki düşün
celerimizi kısaca arz etmek istiyorum. 

Saym senatörler; Halkoyu ile kabul edilmiş 
19G.1 Anayasasına göre, Cumhurbaşkanlığına se
çilen zatın partisiyle ilişiği kesilir ve T. B. M. 
M. üyeliği sona erer. 

Çok partili siyasî hayata girildikten sonra 
Cumhurbaşkanının tarafsızlığı ilkesinin önemi 
ve zorunluğu her gün biraz daha bariz şekilde 
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(kendisini hissettirmiştir. Bu yüce makama kar
şı zaman zaman görülen ve arzu edilmeyen say
gı eksikliğimin nedenini Cumhurbaşkanlığı ma
kamını işgal eden şu veya bu zatın mensup ol
duğu siyasî parti ilie ilişkisini devam ettirmesin
de, dolayısıyle taraflı olmasında aramak doğru 
bir teşhis olur. Bu itibarla, geçmişte müşahade 
ıedilen nahoş olaylardan edinilen tecrübelerden 
esinlenerek «tarafsızlık» ilkesine Anayasamızda 
açık ve seçik bir şekilde yer verilmiş olmasın
da büyük isabet ve yarar bulunduğu kanısında
yız. 

Cumhurbaşkanı, hengün daha büyük hamle
lerle ilerleyen ve daima yaşayacak olan Dev
letimizin başı, aynı zamanda büyük önder Ata
türk'ün eseri olan Cumhuriyetimizi ve asil Mil
letimizin birliğini temsil eden mümtaz bir kişidir. 

Böylesine yüce bir makamı işgal eden say-
igıdeğer kişilerin herhangi bir siyasî partiye olan 
bağlılıklarını devam ettirmelerini, esasen ifa et
tikleri büyük görevlerle ba-ğlaştırmaya da imkân 
yoktur. 

Devletimizin başı olmak, Cumhuriyeti ve Mil
letin birliğini temsil etmek gibi büyük görev ve 
yetkilerle donatılmış olan Devlet Başkanının 
fonksiyonu her zaman ve özellikle buhranlı dö
nemlerde çok büyük önem kazanmaktadır. Özel
likle bunabmlı devrelerde Cumhurbaşkanının 
tarafsızlığı, yüksek bilgi ve tecrübesi ile uzlaş
tırıcı ve toplayıcı bir rol ifa etmesi, dar geçit
lerin Milletçe sarsıntrsız aşılmasında büyük et
ken olmaktadır. Devlet Başkanının toplayıcı, 
uzlaştırıcı ve birleştirici davranışlarını görmek
ten her zaman kıvanç, duyduk ve bunun deva
mından daima mutluluk duyacağız. 

Yüce Senatonun malumu olduğu üzere, Cum
hurbaşkanları görevleriyle ilgili işlemlerinden 
dolayı sorumlu değildirler. Ancak, bu sorum
suzluk temsil vazifesini ifa sırasında her türlü 
endişeden uzak tam bir serbesti içerisinde hare
ket etmesini sağlamak yönünden getirilmiştir. 
Yoksa, hukuken sorumsuz olan Cumhurbaşkan
ları tarih ve millet önünde büyük görevleri ya
nında, büyük sorumlulukları olan kimselerdir. 
Tarihin ve milletin değer yargısı aslında huku
kî sorumluluğun çok üstünde bir ağrılık taşıdı
ğından kimsenin şüphesi yoktur. Tarih sayfala
rına iyi bir isim yazdırabilenler, ölümsüzlüğe 
ulaşmış mutlu kişilerdir. 
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ISaym senatörler; 
lAnayasamızın 95 nci maddesi, Cumhurbaşka-

nınm T. B. M. M. tarafından ve kendi üyeleri 
arasından seçilmesini öngörmektedir. Hiçbir şah
sa karşı herhangi !bir önyargısı olmayan C. H. P. 
son Cumhurbaşkanlığı seçimi sırasında hukukun 
üstünlüğüne, Anayasaya ve demokratik kural
lara bağlılık ve saygısının bir gereği olarak bu 
hükme sonuna kadar titizlikle bağlı kalmış ka
muoyunu çok yakından ilgilendiren ve son dere
ce meşgul eden ve hatta bir ara bunalıma dönüş
me eğiiliımi gösteren bir büyük sorunun demek -
ratik kurallar içinde çözümlenmesinin ısrarlı sa
vunucusu olmuş ve neticeye de ulaşimıştır. 

Cumhuriyet Senatosunun sayın üyeleri; 
Seçildiği günden beri ve özellikleri 14 Ekim 

•genel seçimlerinden sonra uzayıp giden Hükü
met kuruluşu çalışmaları sırasında T. B. M. M. 
önünde yaptığı yemine büyük bir sadakatla bağlı 
kalarak «Milletin Kayıtsız Şartsız Egemenliğini 
ve Anayasayı sayacağına ve savunacağına, de
mokrasi ve hukuk devleti ilkelerinden ve taraf
sızlıktan ayrılmayacağına» dair olarak verdiği 
söz doğrultusunda çalba harcayan ve bu kararlı 
tutumunu zaman zaman ikanın oyuna da açık bir 
şekilde ifade eden ve bu çalbalariyle memleketin 
esenliğe çıkmasında çok önemli gayretleri ge
çen Sayın Cunıhuıhaşkanımıza Grupumun şük
ran ve takdir duygularını ifade etmek isterim. 

Ayrıca, Devlet Bakanlığı görevine başladık
tan hemen sonra çıktığı yurtiçi tetkik gezilerini 
ilk defa Doğu ve Güneydoğudan haşlatma
sını, bu yörelerde içtenlikle geniş incelemeler 
yapmasını, geri kalmış bu bölgelere kamu hizmet 
ve yatırımlarının öncelikle götürülmesi gereği
nin yetkililere bir uyarısı şeklinde nitelendiri
yor ve bu olumlu davranışlarını da memnuniyet
le karşılıyoruz. 

Bu arada 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Ço
cuk Bayramı clolayısıyle yayınlanan mesajlar-
daki siyasî partiler ve Kontenjan Senaltörlü-
ğüyle ilgili düşüne elerini, müsamahalarına gü
venerek paylaşmadığımızı da belirtmek isterim. 

ISaym Cunıhurlbaşkanı bu mesajında, memle
kette ün ve isim yapımı ş birçok kimseler politi
kaya atılmak istedikleri halde seçim sistemindeki 
aksaklıklar ve siyasî partilerin oligarşik tutumu 
yüzünden siyaset yoluyle memlekete hizmeit ede

mediklerini, Kontenjan Senatörlüğü yoluyle G. 
Senatosuna girmek arzusunda bulunanların şim
diden Senato mevcudunu aştığını ifade etmekte
dirler. 

Bizce Kontenjan Senatörlüğüne vaki bu talep 
fazlalığı seçim sistemindeki bozukluk veya siya
sî partilerde varolduğundan bahsedilen oligar
şiden değil, vatandaş karşısına çıkmak zahmet 
ve külfetini göstermeyenlerin bu külfetsiz ve 
rahat- yolu tercih etmelerinden ileri gelmektedir. 
Özellikle politikada isim ve ün yaptıklarından do
layı siyasî hay alt a Kontenjan Senatörü ola
rak dönmeyi arzulayan kimseler defalarca ön 
sır al anda .seçimlere katıldıkları halele tutarsız
lıkları, çağın ve toplumun gerisinde kalmalları 
;ve demokrasiyi kemâliyle içlerine s indir e meme
leri nedeniyle haklı olarak vatandaşın tevec
cühüne mazhar olamamış kimselerdir. Bu muh
terem zevatın, kusuru siyasî partilerde veya par
tiler oligarşisinde arayacaklarına, kendi tutar
sızlıklarını görüp evvelâ kendi kendilerine bir 
çeki düzen vermeleri ve ondan sonra seçimlerde 
vatandaşın karşısına çıkarak, onun şaşmaz tak
dir ve tercihlerini saygıyle karşılamaları bizce 
en isabetli yoldur. 

'•Titiz ve yüksek bir görev anlayışına sahip 
olduğunu her zaman görmekten mutluluk duy
duğumuz Devlet Başkanımızın bu seçmeyi de en 
isalbcltli bir şekilde yapacaklarından emin bulu
nuyoruz. Tahiîdir ki, her halükârda takdir ve 
tercih kendilerinindir. 

İSözlerimi burada, bitirirken, görüşmekte ol
duğumuz Cumhurlbaşkanlığı 1974 malî yılı Büt
çesinin memleketimiz ve milletimiz için hayırlı 
olmasını diler, C. H. P. Grupu adına Yüce Se
natoyu saygıyle selâmlarım. (C. H. P. sırala
rından alkışlar). 

BAŞKAN — Teşekkür edermi, .Sayın Sürey
ya Öner. 

Şahsı adına Sayın Ferid Melen, burada mı? 
Yok. 

Başka söz isteyen sayın arkadaşımız var mı? 
Yok. 

Bölümlere geçilmesini oylarınıza arz ediyo-
yoruım. Kaibul edenler... Kabul etmeyenler... Ka-
ibul edilmiştir. 
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(i en el yönetim 
BAŞKAN —• Bölümü oyla
rınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 
Destek çalışmaları 10 365 860 

BÜTOH KARMA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 
DOĞAN BARUTOUOĞLU (Manisa) — Sayın 
Baş'kan. bölüm 102'nin başlığı «Destek hizan etle
ri» di a e alî. 

BAŞKAN — Bizde «Destek çalışmaları» di
ye yazılı, eğer bir matbaa h ait a sı ise düzeltelim. 

BÜTCB KARMA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 
1 )0(1AX BARUTOUOĞLU (Manisa) 

BAŞKAN — Bölümü oyla
rınıza sunuyorum. Kaimi 
edenler... Kaimi etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

Evet . 

Li ra 

900 Hizmet programlar ına Da

ğı t ı lamayan transferler 160 001 

BAŞKAN — Bölümü oyla

rınıza sunuyorum. Kabul 

edenler... Kabul etmeyen

ler... Ka'bul edilmiştir. 

Bu sure'tle Cumhurl»a s/kanlığı Bütçesi de ka
bul buynrulnıuştuir. Memleiketimize hayır l ı ve 
uğur lu olmasını temenni ederim. 

Sayın arkadaş lar ım, saat 13.00'e gelmek üze

redir. Zaten şu esnada yeni bir bütçeye geç

indikteyiz. Bu yüzden birleşime saat 14,30'da de

vam etmek üzere ara veriyorum. 

Kapanma saati : 12,47 

İKİNCİ OTURUM 

Açılma saa t i : 14,30 

BAŞKAN : Başkanvekili Zihni Betil 

KÂTİPLER : Ekrem Kabay (Burdur), Mehmet Çamlıca (Kastamonu) 

BAŞKAN Yüce Cumhurivet Senatosunun sayın üyeleri. 53 neü Birleşimin ikinci oturu
munu acıyorum. 

III. — BAŞKANLIK DİVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI (Devam) 

:L — A. P. Gnıpu Başkanhğımn, 2 . 5 . 1974 
gecesi kuliste cereyan eden olaylar sebebiyle Ge-
ud Kura! çalışmalarına ili saat ura rerihnesine 
dair önergesi (4/170) 

BAŞKAN Bir öneru-e var. okutuvorum. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
\)\\\\ gecdki olay muvacehesinde Grupıımu-

zuıı talkibedcecği lıarehet tarzını tespit maksa-
•dıyle toplanan g rupimi uzun çalışmaları devanı 
et muktedir. Bu toplantı neticesinde grupumu-

zun müzakerelere katı l ıp kat ı lmayacağı belli 
olaealctır. 

Bütçe tasarıs ının müza/keresi münasebetiyle 
Anayasa ve İç tüzüğün verdiği denetleme hak 
ve imkânlarımızın selbedilmemesi için Genel Ku
rul toplantısına saat 16.30'a k a d a r ara verilme-
verihııesini arz ve tdklif ederiz. 

A. P. Grup Başkanı A. P. Grup Başkaııvekili 
Bursa Manisa 

t'lısan Sabri Oağlayangil O rai Karaosmanoğlu 

— 130 — 



C. Senatosu B : 53 3 . 5 . 1974 O : 3 

İHSAN SABRI ÇAĞLAYANGİL (Bursa) — 
Sayın Başkan müsaade eder misiniz, önergemi 
izah edayım. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Çağlayarıgil. 
İHSAN KABRİ ÇAĞLAYANGİL (Bursa) — 

Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; 

Dün geceki üzüntülü olayı hepimiz biliyo
ruz. Grııpunıuzun Başkan Yardımcısı Senato
muz kulisinde Cumhuriyet Halk Partisi Millet 
Meclisi Gnupuna mensup isimleri belli beş mil-
letvdkili re yine aynı partinin Senato Grupuna 
'mortsup (maalesef ismi de belli) bir senatör 
ankadaşımız tarafından tecavüze uğramışın-. 

Parlamentolarda ; en eski ve gelenekleri kuv
vetti olan Parlamentolarda da böyle beklenme
yen. istenmeyen olaylara rastlanmadı nadir de 
olsa vaikidir; ama dün geceki hadisenin bazı 
özellikleri var. Bu özellikler Adalet Partisi OUTI-
punun hassasiyetle üzerinde durulmasını inıta-
cetti. Sabahtan beri G rupininiz toplanıyor. 

Bütçeyi denetlemek bizim de hakkımız. İki 
saat ara verilmesi için izin verirseniz, Grupu-
muz, bu deneJtleme hakkını kullanmayı da sağ
laya caık bir şekilde bir karar a İmi alî imkânını 
bellki bulabilecektir. Bize İm müsaadeyi bahşet
menizi rica ekliyorum, 

Beş kişi bur akıp «ekseriyet yoktur efendim», 
«dağllalım efendim» gibi alışılmamış, istemedi
ğimiz, tedbirlere tevessül etme'kteme, durumu
muzu huzurunuza götirmdk, müsaadenizle ala
cağımız karara kadar iki saatlik lütfunuzu is
tirham etmeik karanın aldık. Onun için huzu
runuzu işgal ettim. 

T eş eklkür e derim. 
FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Sayın 

Başkan müsaade eder misiniz? 

BAŞKAN —• Buyurun Sayın Gündoğan. 
FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Sayın 

Başkan, yerimden arz edeyim. 
Adalet Partisi Senato Grupu Başkanı nıuh-

'terom ankadaşımız verdiği önergede ve sonra 
'belirttiği izahlarda, grupları için zorunluluk 
hâsıl olmuş. Bunu tabiî karşılarız. Biz de grup 
olarak bu isteğe katılırız. Lütfederseniz bu iki 
saatlik arayı oylamanızı rica ediyoruz. 

BAŞKAN — Yüce Cumhuriyet Senatosu
nun sayın üyeleri, 'konu kararınızla çözüme bağ
lanacak konulardan olduğu için okunan önerge
yi oylarınıza sunuyorum.. Kabul edenler... Eit-
nıeyenler... Önerge kaibul edilmiştir. 

Oturumu, saat l(),30'da toplanmak üzere ka
padı yorum. 

Kapanma saati : 14,38 

«*•>»» 

ÜÇÜNCÜ OTURUM 

Açılma Saati : 16,30 

BAŞKAN : BaşkanvekÜıli Zihni Betil 

KÂTİPLER : Ekrem Kabay (Burıiur), Mehmet Çamlıca (Kastamonu) 

BAŞKAN — Yüce Cumhuriyet Senatosunun 
sayın üyeleri, 53 neü Birleşimin Üçüncü Oturumu
nu acıyorum. 

İHSAN SABRI ÇAĞLAYANGİL (Bursa) 
—• Saym Başkan, müsaade ederm isiniz? 

BAŞKAN — Sayın senatörler, 53 neü Birle
şimin İkinci Oturumunu erteleme kararı almış 
bulunuyorsunuz. Kararınızın gerekçesine göre Sa

yın Çağlayangil söz istemişlerdir, kendisine söz 
veriyorum. 

Buyurun Sayın Çağlayangil. 
İHSAN SABRI ÇAĞLAYANGİL (Bursa) 

—• Bana söz verdiğiniz için teşekkür ederim Sa
yın Başkan. 

Sayın Başkan, muhterem arkadaşlar; 
Bütçemizin müzakeresinde kıymetli 2 saati 

bize bağışladığınız için evvelâ teşekkür ederim. 
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Grupumuzda cereyan eden müzakerelerin neti
cesini Yüce Heyetinize arz etmek için bu sözü 
almış bulunuyorum. 

Dün geceki üzücü olayla ilgili olarak düzen
lediğimiz grup toplantısını tamamladık. Grup 
Başikanvekilimizin maruz kaldığı ve hepinizin 
•malumu bulunduğunuz saldırı, aslında bize Sa
yın Ucuzal'ırı şahsına yönelmiş bir olay olarak 
igöi'ünme'di. Bu, olay grııpumuzun bütününü hat
ta tümüyle partimizi ilgilendiren ve inciten bir 
hadîse gibi karşımıza çıkmış bulunuyor. 

Hassasiyetimiz alınganlığımızdan değil, hadi
senin bizatihî bünyesinde taşıdığı ehemmiyet re 
•vahametten ileri geliyor. 

Muhterem arkadaşlarım, halkoyuna sunul 
muş referandumla kurulmuş bu Yüce Heyette, 
kurulduğu tarihten beri millet emaneti olarak 
tevdi edilmiş bir görevi ifa eden naçiz bir arka
daşınızım. 13 yıla yakın bir zamandan beri hep 
'beraber çalıştık. Senatomuzun zaman zaman ateş
li ve heyecanlı zamanları oldu. Yalnız, grupumu
zun içtimama izin isterken de söylediğim gibi, 
Ibıı hadisede birtakım özellikler gördük. 

Evvelâ şu ciheti belirtmek isterim: son gün
lerde Yüce Senatonun geleneklerine, alışageldiği
miz ağırlığına, mehaibetine hiç. yakışmayan bir ye
ni Jıal bir yeni hava gelmişe benziyor. Hemen teba
rüz ettireyim ki, Ibıı konuşmam dan hiç alınganlık ol
masın, hiçbir partiyi, hiçbir grupu kastetmiyorum; 
ama muhataplarım beyanlarımda kendilerini teş
his ederlerse, o kabahat benim olmayacaktır. Ba
zı sayın arkadaşlar var ki. her ne vesileyle olursa 
olsun; söz isteyişleri, kürsüye çıkışları değil mu
hatap telâkki ettikleri gruplarca, kendi partile
rince dahi bir endişe, bir tereddüt kaynağı olu
yor. 

Her insanın sinir sistemi aynı değildir. Her 
insanın hadiselere karşı reaksiyonu veya mukave
meti aynı olmayabiliyor. Yalnız, asabiyet başka
larını münferiden veya toptan tahkir için veril
miş bir beraat da değildir ve böyle bir'mazeret 

3 , 5 . 1974 0 : 3 

de içinde yaşadığımız heyetler için tutarlı ve ge
çerli olamaz. O itibarla hep beraber bu gibi arka
daşların üzerine eğilmekte ve mümkün olduğu 
kadar olay çıkmamasını sağlamakta görevli oldu
ğumuzu zannediyorum. 

Ayrıca, dün akşamki hadisenin özellikleri 
arasında tespit ettiğimiz bir cihet de, Millet Mec
lisi grupundan belli, değişmeyen 4 - 5 arkadaşın 
bir müddettir, sanki Senatoya iltihak etmiş gibi, 
bizimle beraber müzakereleri ta'kibettikleri, Baş
kandan ihtar alıncaya kadar kendi gruplarının 
gösterilerine alkış suretiyle iltihak eyledikleri, 
özel muhaberelerde sağa, sola tehdit savurduk
ları bir vakıadır ve dün akşamki hadisenin kah
ramanları da yine aynı zevattır. 

Grupumuz, dün akşamki hadiseyi yan hadi
seleriyle birlikte mütalaa ederek, yarın sabah 
kamuoyuna yayınlayacağı bir deklerasyoma 
üzüntüsünü ve görüşlerini izhar etmek kararını 
aldı. Eğer konuşulan konu, tehirine imkân ol
mayan ve bir bütçe meselesi olmasaydı, belki 
reaksiyonumuz daha başka şekilde tecelli ede
cekti!; ama hem kendi denetleme hakkımızı kul
lanabilmek, hem de Millet Meclisinde kanadı 
olmayan heyetle il bütçe müzakerelerinden 
uzaklaştırmamak için; bu müazkerelere katıl
maya, sonuna kadar takip etmeye, oyumuzu 
kullanmaya karar verdik. Fakat Başkanlık Di
vanından ve sorumlulardan, dün akşamki gibi 
Senato kulislerinin ve koridorlarının, senatörler 
ve milletvekilleri haricindeki zevattan, yabancı
lardan, arkadaşlarımızın misafiri veya aksam 
yemeği arkadaşları olsalar dahi, âri tutulmala
rını, koridorlara yabancı sokulmamasmı. gerek
li inzibatın mutlaka alınmasını resmen talep 
edeceğimiz gibi. huzurunuzda da tekrar etmek
te fayda gördük. 

Bize bu kararı alabilmek fırsatını veren 
deminki kararınız dolayısıyle teşekkürlerimi 
sunar, grupumuz adına da saygılar takdim 
ederim efendim. (A. P, sıralarından alkışlar) 
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IV. — GÖRÜŞÜLEN 

i. — 1974 )jilı Bütçe kanunu tasarısı ve Büt- I 
re Karma Komisyonu rapora Millet Meclisi : 
(1/65); Cumhuriyet Senatosu : (1/243) (S. Sa
yısı : 332) (Dağıtma tarihi : 30 . 4 . 1974) (1) 

Ç) SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI BÜTÇESİ 

BAŞKAN — Sayın üyeler, gündemimize gö
re Sayış tay Başkanlığı "Bütçesinin görüşme
lerine başlayacağız. 

İlk söz sırası. Adalet Par t is i Grupu adına 
Sayın Hasan Brgeçen ınd i r . 

Buyurun Sayın Hasan Ergeçen. 
A. P. G R V P r ADINA HASAN EKGEÇEN 

(Eskişehir) — Sayın Başkan, muhterem sena
tö r le r ; I 

1974 malî yılı Sayış tay Başkanlığının Büt- I 
e esi hakk ında Adalet Part isi Grupu mm. görüş 
ve temenniler ini İndirtmek üzere huzurunuza 
gelmiş bu lunmaktay ım. Bu vesile ile hepinizi 
saygı ile selamlıyorum. I 

Türkiye m.i/.in az gelişmişlikten, fukarılık- I 
tan . issizlikten, cahillikten kur tu lmasının , re
fahın tabana, yayılmasının, sosyal güvenliğin 
sağlanmasın ın ; demokra t ik rejim içinde ancak ! 
hızlı ve dengeli , planlı bir kalkınma ile müm
kün olduğu bir gerçektir . 

'Hızlı, dengeli ve planlı kalkınma için .Dev
letin bütün kaynak la r ın ın ; seferber edilmesi, is
raftan uzak plan, p rogram ve tahsıls maksatla
rına en uygun şekilde kullanılması ve denetlen
mesi zarure t i aş ikârdır . 

Bu nedenle bütün demokrat ik 'Batı ülkele
rinde olduğu gibi ; 1924 Anayasasının 100 ncü 
ve 1961 Anayasasının 127 nei maddeler i , genel 
ve katma, bütçeli dairelerle bu daireler taraf ın- I 
dan sermayesinin yarısı veya yar ıs ından fazla
sına ka t ı lmak sure t iy le ; sabit döner sermayeli 
veya fon şeklinde kuru lan kurumlar ın , gelir ve 
giderler i ile mallarını T. B. M. M. adına de
netlemek, sorumlular ın hesap ve işlemlerini yar
gılama yoluyle kesin hükme bağlamak, kesin 
kamın tasar ı la r ı hakkında uygun luk bildirimi 
düzenlemekle görevli bir kuru luşu öngörmüş
tür . 

(1) 332 S. Sayılı hasmayazı 2 . 5 . 1971 ta
rihli 52 nei Birleşim tutanağına eklidir. 

İŞLER (Devam) 

Bugünkü ' adı ile Sayış tay Başkanlığı oîaıı 
1)11 kuru luşun mazisi Osmanlı İmpara to r luğu ; 
Sul tan Aziz zamanına kada r uzanır. 

Cumhuriyet devrinde, 19o4 yılma k a d a r Sa
yıştay 1871 sayılı K a r a r n a m e ile 1923 yılında 
çıkarılan o74 sayılı K a n u n hükümler ine tabi 
olmuştur. 1934 yıl ında yürür lüğe giren 2514 
sayılı Divanı Muhasebat K a n u n u ile Sayış taym 
kuruluş ve görevleri yeniden düzenlenmiş ve 
195:] yılında 5999 sayılı Kanunla Sayıştaya 
mahall inde inceleme yetkisi de verilmiştir. 

.1.961. Anayasasının 127 nei maddesine isti
naden 1967 yılında yürü r lüğe giren 832 sayılı 
Kanunla Sayış tay Başkanlığı , yeni bir kuru luş 
ve hüviyete kavuş turu lmuş tur . 

1970 yılında çıkarı lan .1260 sayılı Kamınla 
da. bazı eksiklikler giderilmiştir . 

Halen Sayıştay Başkanlığı, Anayasanın 
127 nei maddesi ve 832 ve 1260 sayılı Kuru luş 
Kanunu ile varlığını, kuru luş ve işleyişini sür
dürmektedi r . 

Sayıştay Başkanlığının, Devletin gelir ve 
giderlerinin, mallarının ve hesaplarının denet
leme ve yargı lama görevini yaparken maddî ve 
hukukî ha t adan yoksun olmasını araması ya
nında, hizmetlerin görülmesini geciktirici ve 
frenleyici bir t u tum ve davranış içinde olma
ması da zurur idlr . 

1970 yılında çıkarı lan 1260 sayılı Kanunla 
sarfiyat için (inceden vize kaydının kaldırı lma
sı ve sarf t aahhüdüne girmeden, önce, mukave
lenin te tk ik ve tescile tabi tutulması zorunlulu
ğunun getirilmesi, yukar ıda belirt t iğimiz iki 
husus için ferahlık yara t t ığ ı muhakkak t ı r . 

Muhterem, senatör ler ; Sayış tay Başkanlığı
nın şimdiye k a d a r kendilerine sağlanan kadro 
ve teknik imkânlar içinde görevini yaptığı gö
rüşündeyiz. 

Bütçe rapor tör ler in in rapor la r ından anlaşıl
dığına göre, Sayıştaym. her sene denetlemekle 
yükümlü olduğu genel, ve ka tma bütçe, sabit 
ve döner sermaye, belediyeler ve il özel idare
leri ile mal saymanl ıklar ının toplamı 8 8.'39 dur. 

Sayış tay her yıl bu saymanl ık la rdan 2 436 
adedini teşkil eden gene! ve katma bütçe, sabit 
ve döner sermaye saymanl ıklar ının tamamını 
inceleyebilmekte ve hesaplarını yarg ı lamak su-
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reliyle hükme sağlamaktadır. Belediye, il özel 
idareleri ve mal saymanlıkları incelemesini ise 
imkânları ölçüsünde ele alabilmektedir. 

Nitekim 1973 yılında 67 il özel saymanlığın
dan 47 tanesinin, 140 ıbelediye ve 11 ayniyat he
sabının incelemesi yapılabilmiştir. Bu durum ha
len inceleme işinde çalışan 320 denetçimin kâfi 
gelmediğini göstermektedir. İncelem-' mevzuala 
uygunluk yanında, maddî hatanın da a rast; ı-jl-
ması önemli işgücü şartını gerektirmektedir. 

İşlem ve maddî hatanın doğruluğunun tespi
ti işinin elektronik işlem in erkeklerinde 'komp,! tür
le yapılması halinde, d alı a süratli, güvenilir w 
etken ıbir denetim sağ'lanmış olacaktır. Artan ka-
p'as't'e ile de hukukî meselelere daha fazla eğil
mek ve daha çok sayıda saymanlıkların denetim 
ve incelemesini yapmak mümkün olacaktır. 

Bu itibarla Sayıştayca ele alınmış, Planlama
ca uygun görülmüş, 1 nci ve 2 nci aşamaları ger-
çekleştirilmiş olan «elektronik bilgi işlem merkezi 
projesinin» biran önce gerçekleştirilmesi imkânı
nın sağlanmasını zarurî görürüz. 

Muhterem senatörler; 832 sayılı Sayış!ay Ku
ruluş Kanununun 45 nci maddesinin son fıkra
sının, «Sayıştayca verilen ilâmlar aleyhine Damş-
taya başvurulamaz.» hükmünün 1973 yılında Ana
yasa Mahkemesince iptal edilmesi muvacehesin
de, Anayasanın 127 nci maddesinin 1 nci fıkrası 
ile Sayışta ya tanınan kesin hükme bağlama yet
kisi çelişkili bir durum arz etmektedir. 

Danıştay Başkanlığı, 1967 yılından 1973 yılı
na 'kadar Sayıştay Kuruluş Kanununun 45 nci m ad 
desin in son fıkrasının iptali için 5 kez Anayasa 
Mah'komesine haşvurmuştur. Anayasa Mahkeme
si 4 kez aldığı kararda. Anayasaya aykırı bulma
mış ve fakat 5 nci 'kararında bahis konusu fıkra
yı iptal etmiştir. 

Bu durum karşısında, Sayıştay ilâmlarına kar
şı Danıştaya ibaşvurma imkânı doğmakta re Sa
yıştay Başkanlığı, Danıştay içtihadına tabi bir 
kurum haline gelmektedir. 

Halbuki Anayasanın 127 nci 'maddesini' göıv 
T. B. M. M. adına Devletin gelir, gider ve mal
larının denetim ve yargılama ve kesin hükme 'bağ
lama yetkisi Sayıştaya verilmişken, Danıştay'a da 
teşmil edilmiş olmaktadır. 

Bu itibarla Anayasanın 127 nci maddesine bir 
fıkra eklenmesi suretiyle çelişkinin giderilmesinin 
uygun olacağı görüşündeyiz. 
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I Muhterem senatörler, S'ayıştay Başkanlığının 
hütee teklifi, 62 milyon lira civarındadır. 41 <mü-

I yon lira, civarında olan 1973 bütçesine göre 20 
I milyon lira civarında 'bir artış göstermektedir. 
I Bütçe cetvelleri üzerinde yaptığımız tetkikte bu 

artışın, katsayının 7Vlen 8'e çıkarılması 'ile hâsıl 
olan ücret artışlarım, Personel Kanunu icabı ya-

I pılan intibaklar neticesinde hâsıl olan ücret artış-
I la rina, çocuk zammının 10 liradan 25 liraya çı-
I 'karılması ve Tedavi Yönetmeliği gereğince yapıla-
I cak tedavi masraflarına, harcırah m ikt arları uda-
I ki artışlara, tüketim mallarındaki fiyat artışla

rına (fuel - o il gibi) tekaibül ettiği ve zarurî oldu
ğu görülmüş ve Sayıştay 'bütçesinin azamî tasar-

I rufa uyularak hazırlandığı kana-at re görüşüne 
I varıl m ıştır. 
I Bütçenin, Sayıştay camiasına re memlekoti-
I mizc hayırlı olmıasını diler, (trupum ve şahsım 
I adına Yüce Heyetinizi saygı İle selâmlanın. (A. 
I T*, sıralarından alkışlar.) 

I BAŞKAX — Sayın Ergeçen teşekkür ederiz. 
Söz sırası C. H. P. Grupu adına Sayın Meh-

I met Feryat'm. 
I Buyurun Sayın Feryat.. 

MEHMET FEYYAT (İstanbul) — Sayın 
I Başkan, sayın senatörler; 
I 1974 yılı Sayıştay bütçesi hakkındaki görüsü-
I müzü arz etmek üzere huzurunuzdayım. 

I 1973 yılı ıbütçesinde Millet Meclisinde konu
şan Demokratik Parti sözcüsü Sayın Yehbi Snı-

I mıaz, Cumhuriyetçi Parti Sözcüsü Sayın Ce
lâl Sungur. Adalet Partisi Sözcüsü Sayın Hü
samettin Baser, Cumhuriyet Halk Partisi Sözcüsü 
Sayın Terfik Fikret Öret. Millî Güven Partisi 

I Sözcüsü Sayın Hamdi Hamamcıoğlu ile Senatoda 
j konuşan Sayın Fakih Özlen, Sayın Sami Turan 

ve Sayın Xuri Demirci ile »bugün hiraz evel ko-
I nuşan Sayın Hasan Ergeçen'in görüşleri arasın

da tam 'bir mutahakat re paralellik olduğunu iz
ledim. Tekrarı, ahe.s ile iştigal görmekteyim. Ari
fe tarif ne hacet... Yüce Senatoya tekrarı gerek 
görmüyorum. Ben de buraya gelmişken sadece 
kısa re özet olarak Sayıştay hakkındaki. düşünec-

I lerimizi belirttikten sonra, ayrı özellik taşıyan bir 
iki düşüncemizi arz etmeye çalışacağım. 

Gerek genel ve gerekse katma bütçeli kamu ku-
I rııluşları ile asgarî r/r 50 iştiraki olan ekonomik 
I kurumların gelir ve giderleriyle bütün mal varlı-
I ğım denetlemekten 'başka mal sorumlularının her 

134 — 



C. Senatosu B : 53 3 . 5 . 1974 O : 3 

türlü, hesap ve işlemterini hükme bağlamak ve ke
sin hesap kanun 'tasarıları hakkında uygunluk 
hildiriinü düzenlemekle görevli 'bulunan yüce Sa
yıştay Anayasamızın 127 nei maddesi ve 832 sa
yılı Kanunla 'kurulmuş bir kuruluştur. 

1974 yılı bütçesini hazırlayan Karma Bütçe 
Plan Komisyonunun raporunu etraflıca incele
dim. Ciddî bir sorumluluk duygusu ve çabası 
içerisinde hazırlanan Komisyon raporuna aynen 
iştirak ettiğimizi arz etmek isterim. 1974 yılı için 
teklif olunan 62 001 144 TL. nin, .geçen 1973 yı
lına 'nazaran r/c 50 oranında artış göstermesini 
ycıiinde ve hatta az görmekteyiz. 

Sayıştaym denetlemesine tabi kamu 'kurum
lanılın dağınık ve genişliği ile henüz teşebbüse 
geçilmiş olmakla beraber tahakkuk safhasına ge
tirilememiş elektronik işlemden ve otonnıtik «is-
t cı nd en m ah r un ı i yet gö zö nü m i e b ulu nd u rııl u rs'a 
bu kurumun hamül 'bulunduğu ağır sorumluluk ve 
iş külfetini takdir etmek kolaydır. 

Tanzimat devrinde kurulan, bir asrı aşkın sü
reden beri geçirdiği bünyesel değişini ile daima 
kendini yenilemiş olmakla beraber gerek kadro, 
gerek teknik ve gerekse özel rejimi balonundan 
yine de yetersiz sayılan bu yüce kuruma geretken 
önem ve değerin verilmesi zamanı gelmiş ve geç
miştir bile. 

Birkaç yıl öncesine raci Büyük Millet Mec
lisi tutanakları ve Karma Bütçe Plan Komisyonu 
raporları ile ilgili eleştiriler incelendiği takdir
de, Sayıştay m tarihçesi, kuruluş şekli, dayanağı, 
mevzuat ve yapılması gereken hususlarda tek ses, 
tdk saz ve tek söz gibi uygunluk örneklerine rağ
men istenilen ve arzu edilen aşamaya çıkarılama
yan Sayıştaıyımız hakkında değişik nitelikteki bir 
iki görüşümüzü kısaca arz etmeye çalışacağım. 

Birincisi, malî yargı yönünden; Türkiye "de 
malî yargı yeknesaklık arz etmemektedir. Cic
inde ilgili, vergi itirazlarıyte ilgili yargının son 
mercii yüce Danıştaydır. Buna karşılık Devlet 
masraflarıyle ilgili mal sorumluluklarmnı yüce 
mahkemesi Sayıştaydır. Öncelikle biraz evvel Yü
ce Senatonun bütçesinde arz ettiğim şahsî görü
şüme ilâveten evvelâ Anayasada Sarih bir deği
şiklik yapıp, malî nitelikte müstakil bir 'mahkeme
nin kurulması ve 'yüce Sayıştaya bu görevin ve
rilmesi ve yüce Sayıştaym yüksek daireleri ara
sında işbölümü, vaad'lerle ilgili sözleşmelerin tas

diki konuları tedvin edilebilir. Bu. •kökünden 
ancak bu şekilde halledilebilir. 

İkinci husus Yİenetçilerin içinde bulunduğu 
şartlar; Türkiye'de denetçilerin durumu keşme
keş içerisinde, dağınık bir durumdadır. Bütün 
Devlet dairelerindeki denetçilerin durumu birlik
te mütalaa edilerek, fırsat eşitliğine göre hakla
rının bağışlanması gerekir. Her bütçe geldiğinde, 
her ilgili kurumun bütçesinde yapılan ayrı ayrı 
temenniler maalesef bugüne kadar bir sonuç sağ
lamamıştır ve bundan böyle de sağlayamaz. 

Çünkü, bütün Yüce Senatonun ve Meclisin 
'bugüne kadar olan konuşmalarını tetkik ettim, 
teypten çıkmış gibi birbirine paralellik arz etti
ğini gördüm. Ben bu bakımdan şahsen Yüce He
yetinize bunları tekrarda sakınca gördüm, ha t m 
Yüce Heyetinizden utandım. 

Diğer bir husus, Yüksek Murakabe Kurulu 
ve S'ayıştayın çelişkiyidir. Bazı kamu kuruluşla
rının masraflarının vizeye tabi tutulmadığı, ka
zılarının tabi tutulduğundan ve Türkiye çapın
da bunlar gen el leşt irilmediğinden ve İktisadî 
Devlet Teşekküllerinin Yüksek Murakabe Kuru
luna bağlı olduğundan bunların yüce Sayıştayda 
tedvin edilmesinin, birleştirilmesinin zamanı gel
miş'de geçmiştir bile. 

Sayıştay üyelerinin seçiminin de her halde 
yüce Heyetler tarafından yapılmasının dalla isa
betli olacağı 'kanısındayız. 

Ayrıca Sayıştaym mahkeme olarak' özelliğini, 
şahsım adına, şöyle belirtir ve huzurunuzdan ay
rılırım: 

Sayıştay, yüce teşriî organlar, yüce incelişler 
nam ve hesabına bir tetkik ve 'muhakeme mercii
dir. Halbuki kaza organları direkman teşriî organ 
nam. ve hesabına değil Türk Mîlleti adına, milleti 
temsil eden kaza organıdır. Bu itibarla Anayasa 
M abk em eşinin verdiği son karara ben şahsen bu 
gerekçe ile iştirak ederim, ama bu. gerekçe'olma
masına rağmen... 

Bu itibarla yüce Sayıştaym bazı dairelerine 
mahkeme niteliğini veri]), bütün vergi itirazlarıy
le vergi mevzuati'yle ihtisasla ilgili konuların bu 
mahkemede görülmesinin her halde (Jüvenlik 
Mahkemesinden daha ciddî olacağı kaua<;v:inde-
yim. 

Saygılarımı arz ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederiz Saym Feyyat. 
Söz sırası Saym Fer id Melen'in. Saym Me

len?.. Yoklar. 
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Değeri! arkadaşlarım, 'Sayıştay Başkanlığı 
'bütçesi hakkında başka söz isteyen bulunmadığı
na göre, bölümlerine geçilmedi/; oylarınıza sunu-
vcrum. Kabul edenler. . Ermeyenler... Bölümleri

ne geçilmesi 'Kaıs.ıui e ııl edilmiştir. 
Bölümleri okutuyorum: 

Ç) SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 

Bölüm Lira 

101 Genel yönetim 2 171 951 
BAŞKAN — Bölümü oyla
rınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul emmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

102 Destek hizmetleri 11 384 564 
BAŞKAN — Bölümü oyla
rınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

111 İnceleme, yargı ve karar 43 120 404 
BAŞKAN — Bölümü oyla
rınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

900 Hizmet programlarına da
ğıtılamayan transferler 324 225 
BAŞKAN — Bölümü oyla
rınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

Bölümlerin tümünü; zamanında İçtüzük 
hükümlerine göoe bastırılmış, dağıtılmış olan 
ve sayın senatörler tarafından incelenmiş olma
sı tabiî bulunan cetvellerle birlikte oylarınıza 
sunuyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Sayıştay Başkanlığı Bütçesinin görüşülmesi 
bitmiştir. .Millet ve memleketimiz için hayırlı 
ve uğurlu olmasını dileriz. 

D) ANAYASA 21 AH KEMESİ BÜTÇESİ 
BAŞKAN —• Anayasa Mahkemesi Bütçesi

nin görüşülmesi başlayacaktır. İlk söz Adalet 
Partisi Grupu adına Sayın Ali Kemal Turgut' 
undur. 

Sayın Turgut, buyurun. 
A. P. GRUPU ADİNA ALİ KEMAL TUR

GUT (Denizli) — Sayın Başkan, muhterem ar
kadaşlarım ; 

Anayasa Mahkemesi Bütçesi münasebetiyle 
Adalet Partisi Grupu adına bazı görüş ve te
mennilerimizi arz etmek üzere muhterem huzu
runuza gelmiş bulunuyorum. 

Anayasa- Mahkemesi, Anayasanın 147 nci 
maddesine göre vazife yapmak üzere kurulmuş 
bir yüksek mahkemedir; bir Anayasa kurulu
şudur. Yasama organınca kabul edilen kanun 
ve İçtüzüklerin Anayasaya uygun olup olmadı
ğını denetler. 

Anayasa Mahkemesi ve diğer Anayasa ku
ruluşları demokrasiye inanmış, hukuk Devleti 
rejimini tatbik eden memleketlerde en yüksek 
itibarda bulunması ve tutulması gereken mües
seselerden birisi ve başlıcasıdır. Biz, bu yüksek 
mahkemeye müessese olarak bu gözle bakıyo
ruz. Esasen uzun yıllar hüküm verme mevkiin
de bulunmuş bir insan olarak başka türlü dü
şünmemize şahsan da imkân yoktur. Ancak, bu 
(müessese içinde vazife almış olan şahısların da. 
İm kuruluşa en büyük değeri vermiş olmaları 
ve müessesenin itibarını korumada ve yükselt
mede hepimizden ve herkesten daha dikkatli 
'davranmaları gerektiği izahtan vareste bir key
fiyettir. 

Hemen şunu belirteyim ki, bir müesseseyi 
itibarda, tutan başlıca unsurlar, o müessesenin 
dışındaki şahıslar ve (kuruluşlardan ziyade, 
müessesenin içinde bulunan ve müesseseye vücut 
veren şahısların, görevlilerin davranışları ve 
kararlarıdır. Bu kanarlar ne derece hukuka uy
gun ve tamamiyle tarafsız nitelikte ise, o mües
seseye o nispette şeref ve itibar kazandırır. 

Bir kaza veya vilâyet merkezinde bir mah
keme tasavvur ediniz. O maıhıkemeuin hâkimi 
'bütün kararlarında sadece hukuk ilminin ve 
kanunların emrini bilgi ile, vukufla yealne ge
tirin ekte ise, en büyük itibarı ve güveni kazan
makta ve büyük hürmet görmektedir, ama bu 
hâkim davanın taraflarına göre aynı konuda 
başika başka kararlar vermekte ise, şahıslara ve 
siyasî kanaatlerine göre hükümlerinde değişik
likler yapıyorsa, hiç şüphesiz bu hâkim çok kı
sa zamanda itibarını kaybeder, bundan da Türk 
adaleti büyük kayıplara uğrar. Vatandaşın en 
son mercii olan adalet kapısında beliren en kü
çük bir çatlaklık miliî bünyede pek büyük rah
neler aça i', toplum için mutlaka zararlı olur. 
Bu kahîl davranışlar daha yüksek merecilerde 
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ve müelsseselerde vâki ise veya bu müessesele
rin kararlan vatandaş gözünde mutlak tarafsız-
lııkla ve hukuka uygun şekilde kabul edil emi
yorsa bundan bizzat o müessese ile b'irli'kıte dün
ya adalet tarihine şan ve şeref A'ertmiş Tarik ada
leti büyük zararlar görür ve mülkün 'temeli olan 
adalettin temelinde sarsıntılar görülür. 

Bu itibarla hukuk devletinin unsurlarından 
olan bu müesseselerin daimî olmasını istiyorsak 
milletin günündeki en aziz yerini ilelebet mu
hafaza etmesinde samimî isek, bu müesseselerin 
itıübarmı korumayı kendimize vazife addetmeli-
yiz. Bilhassa hu müesseselerde vazifeli olan şa
hısların siyasî kanaatleri ne olursa olsun, hal
iktım verme mevkiinde bulundukça, hukukun ve 
kanumların emrinde kalmalarını, büıtüıı karar
larında tam bir tarafsızlık içinde bulunmaları
nı, davacısı değişen davalara göre değişik ka
darlar vermekten kati süratte kaçınmalarını te
menni etmekteyiz. 

Muhterem a rtk ad aşları m, Iburada münakaşa 
mevzuu edilen bir hususa kısaçla temas etmek 
istiyorum. Anayasa Mahkemesi sadece kanunla
rın Anayasaya uygun olup olmadığına, şeklî ola
rak karar vermekle mi yetinmelidir, yoksa ha
lin ve. zıaımamn icaplarına göre siyasî mahiyet
te hükümler de verebilmeli midir? Bu iki görü
şün de politikacılar arasında müdafileri vardır. 
Hemen ifade edeyim ki, ikinci fikrî müdafaa et
mek, Anayasa Mahkemesinin yasama organının 
vazifelerine müdahalesini kabul etmek manası
na gelir. Bu da kuvvetler ayrılığı prensibine ay
kırı düşer. Hailim ve zamanın icaplarına ıgöre iç
timaî ve siyasî hadiseleri gözeterek tedbirler 
düşünmek, kaaıunlar yapmak ancak ve münhası
ran yasama organına ait bir vazifedir. 

Muhterem arkadaşlarım, Anayasa Mahkemie-
sünin 3/)68 yılı Bütçesi münasebetiyle şahsım adı
na yaptığım konuşmada bu kabil bazı konulara 
kısaca temas etmiştim. Bu defa grupumuz adı
na yapmakta olduğum bu konuşmada meselele
re biraz daha geniş açıdan bakmak ve haizi tah
liller ve tespitler yapmak istiyorum. 

Mahterem arkadablarım, hukuk devletinin 
temel unsuru bütün devlet faaliyetlerimin hu
kuk kaidelerine uygun ollmasıdır. Bu luygunluğu 
sağlayacak mıerciler de hiç ışüphesiz yargı organ
lardır. Anayasamız bütün devlet faaliyetlerini 

kaidelc- hiyerarşisi içinde kazaî murakabeye ta
bi tutmuştur. Yıllardan beri Anayasaya aykırı 
kanunlardan şikâyet edilen memleketimizde, 
Anayasamızın 5 nci maddesi hükmünce yasama 
yetkisini devredilemeyecek bi>r kesinlikle ellin
de tuı.au yasama organının faaliyetlerinin Ana
yasa Mahkemesinin denetimi altında tutulması, 
temeli yasamızın en önıemli, en değerli kısmını 
teşkil ettiği 'şüphesizdir. 

Anayasa, yüksek mahkemelerimizi Anayasa 
organ"arı haline getirmiştir. Devletin temel di
reğini teşkil eden yasama organının kabul eıt-
ıtiği kanunların ve tüzüklerin Anayasaya uygun
luğumu demetlemekle vazifeli olan Anayasa Mah-
kemesi elbette ki, en yüksek bir mahkemedir. 
Bu itibarla bu yüksek mahkemenin1 bütçesini ko
nuşurken insan, insana halcim olan en kuvvetli 
his. sövmeyecek bir şeyin bulunmaması dileğin
den ibarettir. Biz bu yüksek mahkemeyi aşağı
da ifade edeceğimiz biır davranış içinde görmek 
isterdik . 

Gelen işler hiçbir Anayasa değişikliğine lü
zum kalmaksızın zamanında çıkarılmaktadır. 
Anayasa koyucusunun bu müesseseye yüklediği 
çok çeşitli işler, esasen kendilerini fazlaca işti
gali ederken, Anayasa ile tanınmış yetkilerini 
aşarak bazı kararlar verilmemektedir. Anayasa 
maddelerine zaman zaman ayrı manalar veril
in cm.: kte ve bu suretle kararları iyi niyetle ve 
dikkatle takip !e|dien yasama organı ve kamuoyu 
bu yüksek mahkemeye daha büyük bir itimat 
beslemektedir. 

Birinci Dünya Haıibinden sonra Anayasalar
da yer almağa başlamış bu müessesenSin ilk ku
ruluşlarından biri olan Anayasa Mahkememizle 
beraber, terekküp tarzları ayrı da olsa bütün 
dünya Anayasa mahkeleri bizim bu değerli mü
essesemizin kararlarından örnek almaktadırlar. 
Hattıızatında Anayasanın tadili gerekçesini teş
kil edecek birtakım mütalaalarla Anayasa ko
yucusunun açıkça ifade ettiği maddelere ayrı 
mamalar verillmemektedir. Kesin kararları genie 
bu yüksek mahkemenin dikkatlerini çekmek için 
makaİD. broşür şeklindeki eleştirilere Anayasa 
Mahkemesi kararlarında yer verilmemektedir. 
İşte bizim bu yüksek mahkemeden bekle dükle
rimiz bunlardır. Fakat 'görülen manzara bu 
mudur? 
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Muhterem arkadaşlarını, kanunlarda bir 
mevzu hakkında özel hüküm mevcut olduğu tak
dirde umumî hükümlerine müracaat edilemez. 
Kanunların sarih metinlerini «gaî tefsir yapıyo
ruz» diyerek ve «Kanunun ruhu böyledir» iddia-
sıyle mütalaa yürütüldüğünü görürseniz, biliıı-
melidir ki, bu mütalâa' hukuka değil, hukukeni
min kendisine ait olur. Kanunların özel hüküm-. 
lerkıdeki sözler açak oldukça yan yollara gidile
mez. 

Meselâ seçim 'kutnusunda Anayasamızın özel 
hükmü 55 noi maddesinde (bulunmaktadır. Ana
yasa Mahkemesi, Cumhuriyet Halik Partisi ek
seriyetiyle çıkmış olan bir seçim kanunu hak
kımdı partimizin başvurması üzerine vermiş ol
duğu 966/1 esas saydı kararıyle «Anayasanın 55 
nci maddesine göre dilediği sistemi kabul etmek, 
yasana- organının takdirine kalmıştır.» şeklinde 
karar, ittihaz buyurmuştu. Hem de davamız üze
rinde iki seneye yakın düşündükten sonra bu ka
rarı vermişti Sonradan değişen ne 'oldu? Hiç 
şüpht siz müesseseler muhteremdir, hattâ bazı 
l an ulvîdir. İnsanlardan müteşekkil birer kurum, 
olarak üyelerinin şahsî temayüllerinden, vasıf
larından ne kadar uzak tutulursa, o müesseseler 
o kadar ulvî ve muhterem kalırlar. 

Evet, sonra değişen ne oldu?..Adalet Partisi 
ekseı "yetiyle seçim sistemi, 19-61 de Kurucu 
Meci'sm kabul ettiği sistemıe irca edildi. Anaya 
sa Mahkemesinin demokratik hukuk devleti \ e 
eşitlik esaslarına aykırı bullduğu sistem, bu mah-
jL\.!'"jicnin azasından^ bazısının da üyesi bulundu-
ğ'-, Kurucu Meclislin 1961 de kabul ettiği şist an 
değil miydi?. 

Bir kararda «Anayasanın kabul ettiği lif 
secim sistemi yoktur Yasama organı hangi sis
temi isterse onu kabul eder.» denilir. Diğer bir 
kararda ise «Hayır, 55 nci madde yasama a ğ a 
nını sınırlamılştır. Bu sistemi kabul edemezsi
niz.» denilir. 

Muhterem arkadaşlarım. Anayasanın ver
mediği (bir yetkiyi hiçbir şahsın veya merciin 
kullanamayacağı hakkındaki hüküm, temel hü
kümlerden biridir. Zira, bu Anayasanın eSpiıisi 
kuvvetler ayrılığıdır. 

Üç kuvvetten biri istediği yetkiyi kullanır 
vıe diğerinin alanıma tecavüz ederse, bu Anaya
sa temelinden sarsılır. Anayasamıza göre Amaya-
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sa tadilleri herhangi bir denetlemeye tabi tu
tulmamış iken, kaza kuvveti bu yetkiyi kendili
ğinden takınmaya kalkışırsa bu ,An.ayasayı ihlâ
lin üzerinde yok farz etmek ve Anayasa yerine 
AnayısH Mahkemesini ikame etmek olıır. 

Muhterem arkadaşlarım, hukuk alimlerinin 
olmasını diledikleri bir şeyi Anayaisa Mahkeme
leri kendiliğinden gıerç eki ektirmeye kalkışırsa 
bu, yasama kuvvetinin yerini almalk olur. Tür
kiye Cumhuriyeti Anayasasının 4 ncü maddesi
nin soıî fıkrası şöyledir: «Hiçbir kimse veya or
gan. kaynağını Anayasadan almayan bir devlet 
yetkisi kullanamaz.» Kullanırsa ne olur?. Eğer, 
bu kullanan müessese bir demetleme merciine 
bağlı ise, o merci bunu iptal eder ive men eder. 
Anayasa Mahkemesi gibi hiçbir murakabeye, 
hatta kararları düzeltme yoluna tabi dahi (bu
lunmayan bir organ, Anayasanın kendisine ver
mediği bir yetkiyi kendi kendine mail edip kul
lanmışsa ne olur?.. Bunun hükmü, hukukî ta
birle 1 atlandır; yokluktur. Anayasa Mahkeme
sinin yetkilerini tayin eden hükümler 14-7 nci 
maddede sayılmıştır. 147 nci maddede Anayasa 
ve Anayasa değiştirmelerimin de denetlenebile
ceği hakkında hiçbir işaret yeJktur, ama, Anaya
sa da nihayet bir kanundur. O halde. «Kanun» 
terimi içine «Anayasa da dahildir» denilmiştir. 
Gerçekten, yazılı hukuk kaidelerinin tümüne 
geniş anlamda kamum denir ve organik bakım
dan Anayasa da bir kanundur. Fakat bütün ka
nuni,1]- geçerlilik dereceleri ve teknik anlamları 
söz konusu olunca, kendi adlarını alarak bir sı
raya girerler. İşte, bizim Anayasamız da, Anaya
sa ile kanun arasında bir eşitliği kabul etmemiş 
\e Anayasayı kastettiği yerlerde Anayasa, ka
nunu kastettiği noktalarda ise kanun demiştir. 

Anayasa, normlar hiyerarşisinde en üstün ye
ri olan bir mezvuadır. Bunu özellikle yargı de
netimi gibi bir devlet yetkisi olması itibariyle 
Anayasa maddesiyle tevdie ihtiyaç gösteren 
önemli bir konuda kanunla karıştırırsak. Anaya
sayı bulunduğu üstün kademeden aşağıya indir
miş, hiyerarşiyi de bozmuş oluruz ki, bu yapıla
biliyorsa, artık yapılamayacak başka bir şey 
yok demektir . 

Bu eleştirilerimizi. Anayasa Mahkemesinin 
yasamı oragnı tarafından yapılmış olan 1188 sa
ydı Anayasa değişikliğini, kendisini yetkili gör-
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mesi sebebiyle bozmuş olmasını gözönüne ala
rak yapmış jbulunuyoruz. Anayasa Mahkemesi
nin bu yoklukla malul olan kararından sonra 
Türkiye Büyük Mllet Meclisi bu yüksek yangı 
organı ile kamuoyu ve dünya muvacehesinde 
bir çeLişJkiye düşmemek için Anayasanın 147 nci 
maddesinde bir değişiklik yapmıştır. O zaman, 
ne kadar Anayasa Mahkemesinin, Türkiye Bü-
yü!k ^1 illet Meclisinin Anayasaya dair tasarruf
ları hakkında şekil bakımından dahi bir denet
lemeye hakkı yoktu. Bunların gerekçesini bu
rada ani1.atıp •vaktinizi almak istemiyorum. Fa
kat, bir çok makaleler' ve buroşürler halinde 
Anayasa Mahkemesinin bu kararının tenkidine, 
bu mahkeme tamamen ilk kararlarınım yanlış
lığına birer örnek olmaik üzene verilmiş olan 
misalleri, «Xe denli mütalaalar» gibi tabirlerle 
Türk Milleti aıdıııa yazılmış olan kararlarında 
tasvibine imkân görmediğimiz i'atf delerle cevap
lar vermeye kalkışmıştır. Yine çok gariptir ki, 
yasaraa organının sadece şekil bakımından, de
netleme yetkisini veren Anayasa hükmü, evvel
ce b.ı yetki mevcut olmadan verilmiş olan ka
rarlarının bir teyidi olarak öne sürülmüştür. Bu 
gibi davranışlarının tekerrür etmemesini temen
ni lederiz. 

Muhterem arkadaşlarını; bir başka konuya 
da temas etmek istiyorum. Anayasanın 84 ncü 
maddesi. Meclislerin Başkanlık Divanlarının o 
Meclislerdeki siyasî parti gruplarmın kuvvet
leri ölçüsünde Divana, katılmalarını sağlayacak 
•şoikHd». kurulmasını amir bir hüküm olarak vaze
dilmiştir. Bu hüküm, olması lâzımgcldiği gibi 
bir hüküm olarak kabul edilmeyebilir; fakat hü
küm açıktır ve emredicidir. Yasama organları, 
olanı tatbik etmekle mükelleftirler; bilhassa bu 
emredici bir hüküm olursa. Anayasa Mahkeme
sinin bu konuda verdiği karar, yıllardan beri 
yasama organında sürüp giden bir tartışma ko
nusunu filhakika kapatmıştır; fakat, bu, Anaya
sa Mahkemesinin'kendisini kanun koyucu yeri
ne ikame ederek verdiği bir hükümle temin edil
memeliydi. Bu kararı tetkik edersek görünüz ki, 
karar, maddenin değiştirilmesi gerekçesini izah 
etmekledir. Ancak, yııkarıida da belirttiğimiz gi
bi, açık ve amir hükümler yan yollardan izah 
edileme?. 

Muhterem arkadaşlarım, 84 ncü madde, Baş
kanlık Dilvanlarmiıı nasıl teşkili edileceği hak-

J kında hükümler derpiş etmiştir. Bu hükümler 
I hiç. şüphesiz ki, amirdir; yani tefsiri mahiyette 

değildir. 

Borçlar Hukukunun, tarafların rızalarını ön
ceden hesaplayarak vazıettiği ve yine tarafların 
hilâfına mukavele yapabilecek ve değiştirilebi
lecek mahiyette bir hüküm karşısında olmadığı
mız ark t ı r . Ayrıca bu hükümler, tahdidi hü
kümlerdendir. Aksi takdirde bu madde, «Mec
lis1! er Başkanlık Divanlarımı sieçer» diye yazılır
dı. Eğer orada «Başkanlık Divanları siyasî par
ti gruplarından seçilir» denİlmişse, artık siyasî 

I parti grupuna dahil bulunmayanlar seçilemez di-
! ye bir hüküm eklenmesine mahal yoktur. 

Kanunlarda lakonizm, yani (eski tabirle ifa-
I de edeyim) münakkahiyyet vasfı buna ımaaıi ol

duğu gibi, adabî tenıalkuz kaidesi dte başka türlü 
düşünmemizi önler. Siyasî parti (grupları dışında 
daha ne gibi elemanlar vardır; bunları birer bi
rer v.ı ihtimal olarak sayıp, «Bunlar Divana ge
lemez» diye bir hükmü Anayasadan beklemek 
mümkün değildir ve hukukî olamaz. Nehyedici 
hükü-r. i.. rden, neyh edilmeyen şeyler nasıl caiz
se, tefsiri mahiyette olmayan amir ve tahdidi 
vasıftaki hükümlerde de, böylece sarahat dışın
da, kalanlar gayri caizdir. 

'Kanunların yazılmasına bir usul vardır. 
TdknigİrJin de ıkaiideleri vardır. Tefsirin dahi 
böyledir. Hadisede mevhumu muhalif yoluyle 
da ayrı neticeye varırız. 

84 ncü maddenin birinci fıkrasına bu açı
dan yeniden halkınca, siyasî parti grupları dı
şında olanlar buna katılamaz maması kendili
ğinden çıkar. Meclislerde ali man kararın da de
netime tabi tutulması yolunda Anayasa Mah
kemesinin tuttuğu yol belki haklı görülebilir. 
Fakat Anayasaya ters düşen tüzük hükümleri
nin uygulanamayacağı, bunun yerinle Anayasa 
hükümlerine uymak zorunluğu bulunduğunu 
birçok kararlarında içtihat haline ıgetirmiş olan 
bu yüksek Mahkemenin bu 'konuda açılmış ollan 
davaya, Grup kararımız olup olmadığını araş
tırmaya lüzum görmeden, grup kararı yokmuş 
gibi cevap imkân i dahi vermemesini, meselenin 
tanı bir vuzuha kavuşamaması bakımından ye
rinde bulmamaktayız. 

Anayasa Mahkememizin daha iyi ealışabil-
J mesi için iyi, niyetlerle yaptığımız bu el eştiril e-
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râmizin kötü maksada yorumlamalksızm değer
lendirileceğine emin olarak sözlerime son verir, 
bütçenin aziz Milletimizle ve Anayasa Mahkeme
sine hayırlı olmasını diler, saygılar sunarımı. 
(A. P. sıralarında alkışlar). 

BAŞKAN — Sayın Turgut teşekkür ede
riz. 

Anayasa Mahkemesi Bütçesi üzerinde başlka 
söz isteyen sayın üye?. Yok. 

Anayasa Mahkemesi Bütçesinin bölümlerinle 
geçilmesini oyunuza sunuyorum. Kabul eden
ler.. Etmeyenler. Kabull edilmiştir. 

Bölümleri okutuyorum: 

D) ANA 3\ 1S A MA II KEM ESİ 

Bolü i n Lira 

101 Genel Yönetim 429 024 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmeyenler.. 
Kabul edilmiştir. 

102 -Destek Hizmetleri 2 607 860 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

111 İnceleme ve Yav-gı 4 584 845 
.BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

900 Hizmet Programlarına Dağı
tılamayan transferler 41 :~>75 
BAŞKA\T — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul 
edeni er... Kabul etmeyenler.. 
Kabul edilmiştir. 

Bölümlerin tümünü cetvelleri ile birlikte 
oyunuza sunuyorum. Kabul edenler. . Kabul et
meyenler... Kabul edilmiştir. 

Anayasa Mahkemesi Bütçesinin milletimiz 
ve memleketimiz için uğurlu ve hayırlı olması
nı dilerim. 

E) BAŞBAKANLIK BÜTÇESİ 

BAŞKAN — Sayın senatörler, şimdi Başba
kanlık bütçesi üzerindeki görüşmelere geçiyo
ruz. 

Söz sırası Adalet Partisi Cirupu adına Sayın 
Orhan Tuğrul'un. Sayın Tuğrul?.. Yoklar. 

Millî Birlik Cirupu adına Sayın Kâmil Ka-
ravelioğlu. Buyurunuz Sayın Karavelioğlu. • 

M. B. GKÜPU ADİNA KAMİL KABAYE-
LİOĞ-LU (Tabiî Üye) — Sayın Başkan, sayın 
senatörlei'; 

Başıbakanlık bütçesi üzerinde Grupumuzun 
'bir kısım görüşlerini arz etmek üzere huzuru
nuzdayım. 

Yeni dönemin ilk bütçesini görüşüyoruz. He
pimizin bu dönemin sahip olduğu imkânların, 
•değerlerin bilincinde olduğumuzdan eminim. 
Milletçe huzur ve kalkınma içerisinde geçirilen 
değerli 50 yılı arkamızda bırakmanın mutlulu
ğunu hep beraber yaşadık. Bu yıllar mücadele
leri, büyük önderlerin basardan ile toplumu
muza sağladıkları ile bugün bize sağlam bir kal
kınma zemini yaratmış bulunmaktadır. Bunun 
kıymetini biliyoruz ve geçmişin başarılarına 
şükran duyguları ile bağlıyız. 

Elimizde demokrasi mücadeleleri ile geçiri
len senelerin, üı-ünü olan bir de Anayasamız var. 
Anayasamız bir ihtilâl belgesi olmaktan da ile
ri çağdaş özlemlere toplumu saısmadan, sıkma
dan ileı !ye dönük özü ile, yapısı ile cevap ve
rebilen, kitlelerce her gün daha çok benimse
nen, toplumu mutlu edecek önemli bir dayana-
ğımızdır. Kurulmuş ve denenmiş bir Devlet ya
pımız var; güçlü bir devletimi/, var. 

Anayasamız ve Devlet organları .12 Mart 
olayını fazla kayba uğramadan, daha fazla ör
selenmeden değerli tecrübelerle atlatabilmiştir. 
Siyasal gelişmemizde son aşama olan 12 Mart 
döneminin gerilemelere ve mağduriyetlere1 rağ
men Devlet hayatının işler hah' gelmesi, kamu 
düzeninde hâkimiyet ve sükûnet sağlanarak tar
tışmasız bir seçimle aşılabilmiş obuası demok
ratik. düzenimi-: için gerc-k bir basan olmuş
tur. 

Bu itibarla 14 Ekim seçimleri ile başlayan 
yeni dönemi 27 Mayıs Anayasasının mutlu bir 
ürünü, Anayasanın öngördüğü ekonomik ve sos
yal düzenin kuruluşunun ağırlık kazanacağı bir 
dönem olarak görüyoruz. 

Ayrıca, 14 Ekim seçimlerinin 27 Mayıs Ana
yasasından sapmaları reddetmiş olmasını da çok 
değerli buluvoruz. 
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Bulunduğumuz noktada siyasal yapımızla 
sosyal ve ekonomik güçlerimizle hırslı bir kalkın
maya yeniden yönelebilmenin imkânlarına, şart
larına fazlasiyle sahip bulunuyoruz. Bu dönem
de üstyapı meselelerinin, rejim tartışmalarının 
basıncının azalmış olmasını memnuniyetle karşı
lıyoruz. 

Ekonomik ve sosyal meselelerin önceliği elle 
tutulur şekilde artmıştır. Milletlerarası yarışın 
mukayese unsurları olan gayrisafi millî hâsıla, 
başarılabilen kalkınma hızı, hâsıl olan gelirden 
fert başına düşen pay gibi somut faktörlerin 
yetersizliği hepimizce bilinmektedir. Bu faktör
lere bakınca hayıflanmamak elde olmasa bile bu
günkü durumda kayıplarımız için geçmişle uğ
raşmak yerine kazançlarımızı artırmak çabasıyle 
hep beraber ileriye bakmanın yararına inanıyo
ruz. Siyasal tartışmalar milletimize ağıra mallol-
muş ve kanlanmamız oldukça gecikmiştir. Beji
min bunalımlı yıllarında siyasal olaylar gereğin
den fazla zaman ve enerji harcatmış ve daha hız
lı kalkınma gayretlerimizi rencide etmiştir, önle
miştir. Sayısal bilgiler bunu doğrulamaktadır. 

Bugün toplum, hayatımızın asıl ihtiyacı dik
katlerin maddî kalkınma üzerinde toplanmasıdır. 
Esasen dünyada hâsıl olan yeni ihtiyaçlar ve ye
ni temayüller bizi daha hızlı bir kalkınmaya 
zorlamaktadır. Öyle görünüyor ki, paranın para 
etmeyeceği günler olabilecektir ve biz bu günleri 
ancak kendini izin olan imkânlarımızla karşılaya
bileceğiz. 

Daha hızlı kalkınma için gerekli potansiye
lin varlığında milletçe birleşmiş bulunuyoruz. 
Bunu memnuniyetle kaydediyorum. Memleketi
ni iz tarihinde en i m kanlı dönemini yaşamak
tadır. Yeni Hükümetin ekonomik kalkınmaya ön
celik verdiği ve bütün hazırlıklarım bu istikamet
te geliştirdiğini görüyoruz. Bu isabetlidir. 

Şimdiye kadar ortaya konulan politikanın en 
fazla tartışılan konusu halk sektörü meselesidir. 
Hükümet mevcut ekonomik güçlere müdahale et
meden bunları planın tespit ettiği kurallara bı
rakarak ekonomik gücü olan yeni bir taban ya
ratmak, ekonomik gücü halka mal etmek iste
mektedir. Halk sektörü sermayeyi, yaratılan fon
ları halka aktaracak ve ortak fonlar toplayacak
tır. Toplanan bu fonlar yeni bir politikanın ze
mini olacaktır. Sermaye daha fazla tekellerde 
toplanmayacak, servetin sahibi artmış olacaktır. 

Halk küçük tasarruflarını değerlendirmeye teş
vik edilecek, böylece üretime kayan fonlar 
artmış olacak, tüketim veya ölü yatırımlar bir 
seviyede sınırlanmış olacaktır. İki sektörlü olan 
ekonomik hayatımıza yeni bir sektör, yeni bir un
sur katılmış olacaktır. 

Yeni politikadan özel sektör tedirgin görünü
yor. Planda değişiklik olmadığı halde, yürütülen 
ekonomik politikada, değişiklik olmadığı halde, 
kendisi aleyhine belli bir uygulama olmadığı hal
de halk sektöründen tedirginlik duyulmaktadır. 
Halk sektörü niçin istenmez? Sermayesinin ala
bildiğine belli ellerde toplanması, ekonomik ikti
darın sınırlı ellerde olması artık mahzurlu bir 
hale gelmiştir ve çağdaş anlayışla bağdaşamaz 
hale gelmiştir. Bunu önlemek gerek. Siyasî ikti
darın gücü ekonomik imkânlarla ilişkili. Ekono
mik gücü olmayanın siyasî etkisi de sınırlı kalı
yor. Burada bir düzeltmeye, bir yumuşatmaya 
ihtiyaç var. 

Sayın arkadaşlarım, bunlardan daha önemlisi 
sosyal huzur, sosyal adalet ve sosyal güvenlik ih
tiyaçları, çalışanların imkânlarının değerlendiril
mesi, bu imkânların başkaları tarafından istisma
rının önlenmesi, sermayenin tabana yayılmasını, 
toplumun artan imkânlarından herkesin payını 
almasını gerekli kılmıyor mu, zorunlu kılmıyor 
mu? Böyle bir toplum daha sağlıklı olmaz mı? 
Daha huzurlu olmaz mı? Özel seJktör; ekonomik 
iktidar bizim elimizde kalsın, artan fonlar, kre
diler devamlı bize işlesin diyebilir mi? Diyebilir-
se haklı olur mu? Ama halk sektörüne karşı çıkış
ları böyle bir görüntü veriyor. Tabi haklı değil
ler. Özel sektör birkaç seneden beri halka açıl
mak, yeni hisse senetleri satmak, yeni ortaklıklar 
edinmek istiyor. Demek ki; halkta bir imkân var 
voya demek ki, halkın ortaklığından umulan bir 
fayda var. Hükümetin yapmak istediği bu imkâ
nı yeni bir yatırım gücü, üretim gücü olarak 
teçhiz etmek ve değerlendirmektir. Bunu biz 
faydalı ve isabetli görüyoruz. Zaman'la halk 
sektörüne karşı çıkmanın faydalı olmadığını 
herkesin anlayacağını umuyoruz. Özel sektör 
herkes gibi bizce de; özel sektörde yatırıma 
sevk edilebilen imkânlar sınırlıdır. Kaynakla
rımız sınırlıdır-, yeni bir sektör yarati'lurken 
kaynak israfına sebep olmayalım. Optimum bü
yüklüklere dikkat edilsin, proje seçimine, ya
tırımların verimli olmasına, yer seçimine Dev-
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1 e t yardım etmeli ; yönetim ve denetim hiç ol
mazsa ya t ı r an la r ' o turun caya kadar Devlet hi
mayesinde bulunmaldur .» derlerse hakl ı olur
lar. Hu. özel sektöre anca'k puan sağlar. Yakı
şan bir- davranış olur. 

'Son günlerde tar t ışmalar ın tavsar görünme
sini bu konunun anlaşılmış olmasına hamledi
yorum. Esasen hükümet de yeni teşebbüsün ba
şarılı olması için şimdiden öngörülebilen her 
tedbir i almalıdır, a lacakt ır . 

Umut bağlanan bir teşebbüsü tedbirsizlikle 
akamete uğra tması beklenemez. Son sene'!erin 
bir ibret emsali gözler önündedir . İşçi tasarruf
ları sahipsiz kaldı, istismar edildi. Devlet hima
yesini göremedi, yazık oldu. Yeni bir itibarsız
lık halkın derhal üdimini kesmesine sebep ola
bilir. Ha lk zor ısınır; fakat kolay soğur. Halk 
sek törünün gürbüz doğması, sağlıklı doğması 
hükümet in görevidir. 

Bu arada Hükümet , halk sektörünü oluştu
rurken mevcut meseleleri de dikkate almak 
basiretini gös terecekt i ' . Örneğin : Sermaye Pi
yasası Kanununun çıkışı senelerin tartışınası-
dır. Artrk olgunlaşmış sayılır. Esasen Hükümet 
programında da yer almıştır. Şirket lerde küçük 
s n m a y e ezilmektedir, istismar edilmektedir . 
l)iı teminata kavuşturulmal ıd ı r . 

'Son senelerin büyük imkânı işçi teşebbüsle
rinin azı ayağa kalıkahilmis, çoğu istismar edil
miş. kötüye kullanılmıştı]-. Öyle anlaşılıyor k i ; 
halk sektörü için büyük olanak buradadı r . Boş
lukta ka lan teşebbüslere yardımcı olunmalıdır. 
Bunları ha t ı r la tmayı faydalı sayıyoruz. 

Özel sektöre gelince ; 
Son yıl larda öze] sektör büyümüş, ekononııi-

nin güçlü bir ayağı haline gelmiştir. Büyük bir 
yatır ım potansiyeli olduğu savunulm'aktadır . 
d ü n ü m ü z d e inşa halinde olan proje tu ta r la r ın ın 
(!•;'/ milyar Türk lirası değerinde olduğu ifade 
("dilmektedir. Maliye Balvanlığı Bütçe Raporun
da aynen şunlar kayı t l ıdır : «1972 ve 1973 se
nelerinde ('2'-] ayda) 1 2G8 adet proje teşvik 
belgesi almıştır. Bu projelerin toplam tu tar ı 
77.9 milyar Türk lirasıdır. 1.97,3 senesinde 45 
milyar liralık proje teşvik belgesi almıştır.» 

Bu, ekonomi için büyük lıir potansiyel. Kal
kınmada her imkândan faydalanmak akılcıdır. 
tabiîdir . Ayrıca, bugünkü şar t larda zorunlu 
hale gelmiştir. Özel sektörün yat ı r ımcı ve üre
tici olması sevindiricidir. 

Bu vesileyle ifade etmek is ter im; 1973 Büt
çesinin muhasebesi yapıl ı rken en olumlu yön, 
Planlamanın, öngördüğü hedeften 40 bin fazla 
istihdam gücü yarat ı lmış olmasıdır. 1973 sene
dinde fazla olarak: 40 bin işsize iş bulunabil m iş
tir. Özel sektöre tanınan imkânlar Devlet Pla
nının emret t iği hesaplı kalkınmayı sağlamak 
için yerilmiş olan hesaplı tavizlerdir. Yarat ı la
cak üret ime ve istihdama karsı yerilen dengeli 
tavizlerdir . Teşvik belgesi, onun sağladığı güm
rük indirimleri, vergi taksi t ler i veya uzun va
deli kredi ler gibi... Hükümet bunlarda bir de
ğişiklik yapmadı . Yapmasına da ihtiyaç duya
cağını sanmıyorum. 

Hükümet ekonomik politikasını açıkladı. 
Hem programda hem de bütçede enflâsyonlst 
ve deflâsyoııist pol i t ikadan dikkat le uzak kala
cağını, is t ikrara ağırlık veren, dinamik bir ge
nişleme hedefi olacağını ifade etti . F iya t istik
rarı sağlamanın günün şartları içerisinde sınır
lı kalac-ağı belli olsa bile, bu politika isabetlidir. 
Mesele, uygulama ya kalmıştır . Buna rağmen 
•özel sektörün tedirginl iği son günlere kada r 
devam etmiştir. İsrarl ı göründükler i belli iti
razları var. Birisi «Hükümetin ekonomik poli
tikası açık değil, endişe duyuyoruz» dediler, en-
dişelei imin sebeplerini izah etmek istediler. 
beyanat la r yerdiler, toplant ı lar yapt ı lar . Daha 
önemlisi, «yat ı r ımlar durmuştur» diye özel sek
törün sayılı temsilcilerinin beyanat la r ı çıkmış 
olmasıdır. Son .günlerde bazı özel sektör temsil
cileri ; «Hükümetin bugüne kadark i icraat ından 
şüphe duymuyoruz» dediler. Şimdi, gönül isti
yor k i ; yat ı r ımlar ın durması için sebep kalma
dığını da ifade etsinler. 

Niçin bunlar ın üzerinde duruyorum ? Ekono
minin durgun luğa t ahammülü yoktur . Bu evvelâ 
işsizlik, sonra pahalı l ık demektir . İkisi de olma
sın. Aslında durgun luk için hiçbir selbep yoktur . 
Hükümet in ekonominin günlük İht iyaçlarına eğil
mekte olduğu görülüyor. 

Bütçe müzakereleri Komisyonda bi terken Ma
liye Balkanı, özel sektöre karşı Hükümet in tu
tumu, ekonominin ihtiyaçları , Hükümet politi
kası hakk ında bir beyanat verdi. O beyanat ı 
dün burada da tekrar ladı . Bu beyanat ın özüne ve 
ilkelerine tamamen ka t ı l ıyorum; ancak lıir me
tot farkı ile.. Bu beyanat özel sektörün temsil
cilerine karsı da verilmelidir, özel sektör de 
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aydınlatılmalıdır. Özel sektör spekülâsyoncula-
rnı eline terk edilmemelidir. Hükümet herke
sin hükü,meti,dir. Herkesle diyalog kurmakta sa
dece fayda vardır. Kaldı ki; özel sektör eko
nominin yarısına kumanda eden insanlar toplu
luğudur. Metodu ne olursa olsun özel sektörle 
konuşımaikta fayda var. Aslında özel sektörle ko
nuşmak bazı gerçekleri aydınlatabilir. Hükümet 
için de bir oto-kritik fırsatı olur. Haltta özel sek
tör temsilcilerine sorumluluklarını hatırlatmak 
fırsatı da bulunabilir. 

ıSayın arkadaşlarım, kamu seikitörü 'hakkın
da göraşlerimizi de ifade etmek istiyorum: 

Kamu sektörüne şimdiye kadar zaman zaman 
sahip çıkılmıştır. Mesellerine önem verilmiş, güç
lenmesine ve verimli çalışmasına katkıda bulu
nulmuştur. Zaman zaman da ihmal edilmiştir. 
Yeni Hükümet ekonomik politikada kamu sektö
rünün problemlerine sahip çıkmıştır, öncelik 
vermiştir, çözümler getirmiştir. Fiyat politi
kasında yeni düzenlemeler yapmış, yatırımlarına 
yeni fonlar bulmuş, yeni kaynaklar ayırmıştır. 
Yeni projeler uygulanmaya konulmuş, yatırım
ları hızlandırıcı yeni metotlar geliştirilmiştir. 
Kamu sektöründe verimli ('alışına şartları poli
tika olarak benimsenmiş ve uygulamaya konul
muştur. Şüphesiz çok isabetlidir ve bir ihtiyaç
tı. Yönetlimde en etkili araçtan en çok netice bek
lenir. Bir ordu kumandanı elinde zırhlı tümeni 
varsa 'kati neticeyi zırhlı tümeni ile almak is
ter. Elbette piyade tümeninin de görevleri ola
caktır; ama etkili aracı kimse ihmal edemez. İh
mal etmek akıllılık olmaz. 

Yeri gelmişken işaret etmeliyim. Kamu sek
törüne yöneltilen devamlı suçlama israf içinde 
olmasıdır; verimli çalışmaimasıdır. Sebebi ne 
olursa olsun, 'bu ithamlar haklıdır. Yeni dönem
de kamu sektörünün bu ithamlardan kurtulması 
sağlanmalıdır. 

iSaym arkadaşlarım, dünden beri tartışılan 
siyasî istikrar konusuna da kısaca değinmek isti
yorum. Bugün için temas edilmesinin özel bir 
anlamı olmasa bile konuşulmakta fayda var. Si
yasî istikrar her gayretin önşartıdır. Bunu ya
şayarak, görerek anladık ve kalkınmada geriler
de kalmış olmamızın öneimli bir sebebinin siyasî 
istikrarsızlık olduğunu da hep beraber tespit et
tik. Siyasî istikrar sağlanamadıkça ekonomik is
t ikrar sağlanamadı; sosyal barış şartları da ya-

ratılamadı. Bu konunun Hükümeti ilgilendiren 
yimii şudur: 

Hükümet, dört seneliğine kurulmuştur. Mem-
nuniıytetie görüyoruz ki, ortak kanatların birbi
rinden şikâyeti yok, birbirlerini savunuyorlar; 
Igittikçe daha da yaklaştıkları hissedilehiliyor. 
Buna rağmen Hükümet, «şimdiden itibar kay
betti, en kısa zamanda yıpranan Hükümet oldu» 
gibi münakaşaların içine itilmek istenmekte, iti
bar kaybı imajı yaratılma temayülleri genişletil
mektedir. 

(Bu tutum yanlıştır, kimseye faydası yoktur, 
ama muhalefeltin hakkıdır. Değerlendirmelerini 
'istediği gıibi, istediği zaman, istediği şekilde or
taya koyar. Hükümete düşen, bu münakaşa
lara vesile, vermemek, yanlış emareler göster
memektir. 

11960'tan beri biliriz ki, geçici addedilmek, 
geçici sanılmak büyük bir dezavantajdır. Haklı 
haksız; böyle göınintü verilirse bürokrasi Hü
kümete hizmet etmez. Temelli, kararlı ve uzun 
vadeli Hükümet imajı herkes için ve özellikle 
haşarı için çok gereklidir. Hükümetin hu konuyu 
dikkatle gözönünden tuttuğundan eminiz. 

Başarı, Hükümetin prestijini arttıran, ken
disine duyulan güvene devamlılık veren başlı
ca unsurdur. Seçimle ve milletten dört senelik 
güven almış olan hükümetin tasarrufları, icraatı 
kendisine duyulan güveni canlı tutmalıdır. Hiz
metteki durgunluk veya başarı azlığı koalisyona 
duyulan güveni azaltmasa bile. siyasî istikrar 
ımünakaşalarını tahrik edebilmekte, bazı umut
ları yarat ah ilmektedir. Münakaşayı bitirmenin, 
etkisiz kılmanın çaresi hizmette tatminkâr bir 
•verim sağlamaktır. Böylece, bütün sıkıntılar bi
ter, münakaşalar kapanır. Bu küçük noktayı bi
lindiğinden emin olarak Hükümetin dikkatine 
sunuyorum. Burada hemen i faile etmeliyim ki, 
şu ana kadar biz. Hükümeti başarılı buluyoruz. 

Şimdi, Başbakanlığın organik büııyesiyle il
gili bazı tahlillerimi dikkatinize sunmak isti
yorum. 

Başbakanlık yapısı incelendiği zaman şunları 
(görebiliyoruz: Başbakanlığın kendi organik bi
rimleri var, fakat fazla hacmi yok. Özel kanun-
lariyle Başbakanlık çatısı altında yer alan ku
ruluşlar var; Millî Güvenlik Kurulu, MİT Müs
teşarlığı, Devret Personel Dairesi, Atom Enerjisi 
Komisyonu ve Kültür Müsteşarlığı gibi. Biri ha-
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ıie, bu müesseselerin çoğu j-emdir; 19 60'tan son
ra doğmuşlardır. 

Ayrıca, ödenekleri Başbakanlık Bütçesinde 
olan özel kanunla kurulmuş TRT, TÜBİTAK, 
Türkiye ve Ortadoğu Amme İdaresi Enstitüsü 
gübi kuruluşlar var. Bunların da iki tanesi ye
nidir. 

Bir de kanunlara göre Başlbakanlık Kurulu
şunda yer alan Dıııştay, Diyanet İşleri, Tapu ve 
Kadastro Genel Müdürlüğü, Vakıflar Genel Mü
dürlüğü, Yüksek Denetleme Kurulu Başkanlığı, 
Devlet İstatistik Enstitüsü, Devlet Planlama 
Teşkilâtı gibi kuruluşlar var. Bunların da üçü 
yeni. 

Şimdi, kolayca müşahede edildiği giibl Baş
bakanlıkta 1960'tan sonra artan gerçek bir yığıl
ma var. Vakıa bu kuruluşlar bugün fiilen Baş-
(baikan, Başbakan Yardımcısı ve üç Devlet Bakanı 
tarafından yönetiliyor, ama gene de bağıntılı, 
tutarlı bir düzen içinde bulunmuyorlar. Bu, bi
raz da bünyelerinden ileri geliyor, aıma sakınca
ları var. Hükümet tasarruflarına olağan, kendi
liğinden etkin katkıda bulunma şansları aralı
yor. ıSeviki idareleri güçleşiyor. 

Öyle görülüyor ki, Başbakanlık kuruluşları 
yeni bir bünyeye kavuşturulmaları, benzer ve 
ilgili kuruluşların bir arada belli bir baş altın
da ve organik bağlarla toplanması faydalı olur. 
Artık, son zamanlarda meydana çıkan «Mehtap 
Projesi» gibi yeni bir araştırma ve devlet düze
nini yönlendirme çalışması yak, ama yetkili bir 
heyet üzerinde durursa bazı alternatifler buluna-
Ibileceğinden eminim. Günkü, tetkik edilirse, ben
zer ve ilgili olanları var; bunu öneriyorum. 

Yeni Hükümet çalışmaya 'başlarken kendi 
çalışmasını disipline etmek için bir usul buldu 
ve denemeye koydu. Yirmi beş kişilik bir kabi
nenin bir arada çalışması oldukça zordur; ve
rimli çalışması özellikle zordur. Bir sistem geti
rilmesi zorunlu idi ve buna teşeibbüs etmiştir. 

Bundan daha önemlisi, yeni bir kararname ile 
bakanlardan oluşan iktisadî kurula Yüksek Plan
lama Müsteşarlığının başkanlığında ilgili bakan
lık müsteşarları yardımcı olarak tayin edildi. Ya
ni, iktisadî kar arların teknik planda müzakeresi 
ve tespit edilmesi balkanlar seviyesinde kafbul 
edilmesi sağlanmış oldu. Böylece iktisadî karar
ları alan kurul, organik bir bünyeye kavuştu, 
lıer halde bundan sonra Hükümetin ekonomik ka

rarları uyumlu, tutarlı ve çelişmelerden korun
muş olacaktır. 

Devlet Personel Dairesi hakkında görüşleri
mi ifade etmek istiyorum: 

Bütçe raporunda Devlet Personel Dairesinin 
gerek mevzuat çatışmaları, gereJkse iç yapıismda 
kanundan doğan ahenksizlik sebebiyle görevle
ri tanı manasiyle yürütemediği kaydedilmiştir. 
,'Seibep de doğrudur, neticesi de doğrudur ama 
Ibir başka doğru daha var; Personel Dairesi
nin görev yapmasına da müsaade edilmemiştir. 
Bu görev Maliyeden beklenmiştir veya Maliye 
Bakanlığı kendiliğinden 'bu görevi üstlenmiştir. 
Daire, gölgede kalmıştır, vesayete alınmıştır. 

İşlenseydi, Devlet Personel Dairesinin ka
nun ahenksizliği bir ayda giderilirdi. Böyle ya
pılmadı; yapılmalıydı. 31 Mayıstan sonra işe 
böyle başlanırsa kanaatimizce daha doğru olur. 
İhtisas organı olan Daire yetkili ve sorumlu 
hale getirilmelidir. Maliyenin çok önemli işleri 
var. Her işi ondan beklemek veya onun benim
semesi son derece yanlıştır. Personel Dairesi
nin işini Maliye yapmıştır da konu başarıya mı 
ulaşmıştır? Maliyeden basjka kim personel konu
sunu üzerine alsa, bundan daha başarılı olurdu. 
Bundan daha kötü bir sonuç beklenebilir miydi? 

Daire kurulurken, 'bütün devleti ilgilendir
diği için Planlama Dairesine paralel, yetkili, je-
raî bir daire düşünülmüştü. Maliyeye bağla
nılma sı hile düşünülmemişti. Uygulamada bu 
netice alınmıştır. Bugün de Bütçe Kanununun 
25 nci maddesiyle istişarî bir organ halindedir. 
Bu, düzeltilmelidir. Nihaî yetki, dairenin olmalı 
ve sorumluluk da onun olmalıdır. 

Personel Kanununa gelince : 
ıGeçmişte Personel Kanununa vaktinde ve 

inanarak sahip çıkılma di. İlk Kanun Parlamen
todan geçerken, bu kanun uygulanamaz hük
münü daha müza-kereler esnasında yedi. Uy
gulanamadı, yeni kanun geldi, o da kimseye gü
ven vermedi; sistematiği daha Mecliste bozuldu. 
Savunan da kendinden emin değildi, oy veren 
de... Uygulaması da siyasî otoritenin zayıfla
dığı zamana, rastgeldi. Bu kanun devlete öngörü
lenin, hesaplanaibilenin üç misli külfetler getirdi, 
buna rağmen kimseyi tatmin etmedi. Eski rejimi 
de arattı. Bütün Hükümet birimleri mağduri
yeti telâfi kararnameleri çıkarabilmek için se
ferber oldular. Üstelik, teknik personel de mağ
dur oldu. 
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Kararnameleri yeni Hükümete kadar devam 
etti. 12 Mart Hükümetinin son aylarında ma
liyeti üç milyar tuttuğu söylenen 11 adet ka
nun kuvvetinde kararname, 21 adet de yan öde
me kararnamesi çıkarıldı. Yeni Hükümet, ol 
Mayısa kadar ba-zı çalışmalar, bazı düzeltme
ler yapmak zorundadır. Bakkalım ne getırelbi-
leeek? 

[Biraz da Personel Kanununun bütçe - plan 
ilişkilerini ditkkaltinize sunmak istiyorum : 

Bütçe cari harcamalar bölümünde personel 
(giderlerinin nispeti yüzidc 80'dir. Bu rakamım 
yüzde 85 ı: sadece personel aylıklarıdır; yani ca
ri giderlerin takrilben yüzde 70'i personel aylık
larıdır. 1974 Bütçesinde sekiz kat sayıdan dolayı 
(bütçede artan yüzde 11 hariç, 1974 Bütçesi, 1973 
(bütçesinden yüzde 20 farklı külfet getirmiştir. 

Üçüncü Beş Yıllık Planın hemen hemen en ba
şarısız dengesi, kamu 'tüketimini belli bir sınırda 
tut a mania sidir. Bunun tetk olmasa bile başlıca 
sebebi, personel rejimidir. Personel Kanunun-
daiki başarısızlık sadece bütçeleri değil, Üçüncü 
(Beş Yıllık Planı bile etkilemektedir; Üçüncü Beş 
Yıllık Planı bile başarısızlığa sürüklemektedir. 

Ben iki noktaya daha dikkatinizi çekerek bu 
ikonuyu tamamlayacağım; 

Yeni personel rejimine geçerken Devletin 
kadroları fevkalâde büyümüştür. Hiç bir kuru
luş kadrolara hâlkim olamamış, Devleitin eski kad
roları gereğinden fazla artmıştır. Özellikle istis
naî kadrolar ve Bütçe Kanununun 26 ncı madde
sine talbi olan kuruluşlarda büyük şişmeler ol
muştur. Şimdi Devlette müşahede edilen şudur: 
Bir taraftan büyük kadro alma yarışı, bir taraf
tan yan ödeıme alma yarışı, bir taraftan da kadro 
üstü haklar edinme çabası... Bunlar, dengeli ve 
haklı olsa mesele yok. Kadrolar silindir gibi, 
(baştan sona ka'dar aiynı kalınlıkta devam ediiyor; 
ayrılmadan, dökülmeden... Halbuki, kadrolar 
hem Devlet içinde, hem de kuruluşlar içerisinde 
konik yapısını korumalıdır. Sistemin ilk temeli 
(budur. 

İkinci nokta, emeklilerle ilgilidir. Şimdi, hiz
mette yorgun, yıpranmış insanlar var. Devlete 
faziletiyle hizmet etmiş insanlar kadroları yük
selerek yaş haddine uğruyorlar. Bunların yanın
da başarısız olanlar, yetenekli olmayanlar, hatta 
yetkilerini kötüye kullananlar da sürelerinin so
nuna kadar hizmette kalabilmenin yollarını bu

labiliyorlar. Bunlar, hem kadroların yenilenme 
şansını azaltıyorlar, hem de kamu yönetiminin iti
barını sarsıyorlar. Genellikle, yetkilerin daha 
sıkça kötüye kullanıldığı, halk ile doğrudan 
doğruya çıkar ilişkisi içinde olan Devlet kurum
larında emeklilikle tasfiye yolu devamlı olarak 
açık tutulmalıdır, işler tutulmalıdır. Kurumları, 
İm tip insanları bilirler. Tecziye tarzında emek
lilik veya diğer tecziye yolları işletilmelidir ki, 
hem hizmette verim artsın, hem de kamu yöne
timinin itibarı artsın. Ben, personel rejiminde 
devamlı ve ılımlı bir tasfiyeyi öneriyorum; dik
katinizden kaçmamasını rica ediyorum. 

Bazı genel konulara kısa kısa temas etmek 
istiyorum. Bunlardan birisi de kaçakçılıktır, sa
yın arkadaşlarım. 

12 Mart'm başlangıcında da böyle olmuştu. 
Bugünlerde yoğun bir şekilde kaçakçılık olay
ları ortaya çıkartılıyor. Demek, kaçakçılık olay
ları yoğun ki, yakalamalar da kesif görünüyor. 
Yakalanmaların, olayların ancak en başarılı 
şartlar altında bile 1/10'i olabileceğini okuyun-
eaya kadar ben bu yakalanmalara sevinirdim. 
Şimdi artık beni etkilemiyor. 

Yurdumuz bir kaçakçılık üssü halinde görü
nüyor. Bu bir ortam meselesidir. Hükümet de
ğişmesi ile olaylar sıklaşıyor; sonra, kaçakçılar 
veya yakalayanlar duruma intibak ediyorlar, 
olaylar tavsıyor. Geçenlerde Devlet Radyosu ay
nı bültende üç ayrı kaçakçılık olayından bah
setti; Karadeniz'de cephane kaçakçılığı. Güney' 
de altın kaçakçılığı, İstanbul'da tarihî eser kaçak
çılığı... Bu bir tesadüftür. Daha uyuşturucu 
madde kaçakçılığı yoktu, ticarî gümrük ka
çakçılığı yoktu, sigara kaçakçılığı yoktu, yok
tu... Ben burada kaçakçılığın anotomisini tah
lil ederek sonuçlar çıkarmak ihtiyacını duyma
dım. Benim bir önerim olacak : 

Hükümet içinde kaçakçılıkla mücadele eden 
özel birimler var; mevzuatları var, sorumluları 
var. Bu, bir devamlı görevdir. Bunlara rağmen 
konu yeniden bir bütünlük içinde araştırılmalı 
ve bir uygun zamanda hükümetin gündemine 
girmelidir. Hükümet Programında Güney hudu
dumuz için özel bir paragraf vardı. Şimdi, Rus
ya hududu hariç, bütün kara ve deniz hudutla
rımız kaçakçılık sahası haline geldi. Günün ih
tiyaçlarına göre mücadele imkânları geliştirilme
lidir. 
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Başbakanlık Bütçesini, hacmine uygun ola
rak konuları kısaltarak arz etmeye devam ede
ceğim ; 

12 Mart döneminde önemine binaen askerî 
yargı mevzuatında, özellikler yargılama usulle
rinde sıkça değişiklik ihtiyacı duyuldu. Bu de
ğişikliklere günümüzde soğukkanlılıkla tekrar 
eğilinmek zorunluluğu vardır. O günün ihtiyaç 
saydığı hususların devamlılığı var mı, yok mu; 
anayasal açıdan değiştirilme ihtiyacı var mı, 
ortaj^a çıkarılmalıdır ? 

Bu arada, sıkıyönetim tazminatları yönün
den âdil olmayan, hizmet edenleri bile rahatsız 
eden hükümler kanunlaştı. Bunların üzerine 
eğilinmosi zorunluluğuna dikkati çekmek isti
yorum. Tok başarısız örneklerini hatırlayabili
yorum. 

Güneydoğunun ekonomik verimliliğine, eko
nomik önceliğine Hükümetin dikkatini çekmeyi 
günün şartları içinde zorunlu görüyorum. Top
rak reformunun ilk uygulanış yeri olarak seçil
miş olması Güneydoğu için haklı bir şans olmuş
tur. Böylece, sosyal yapısı da tahkim edilen bu 
bölge enerji ve sulama imkânları ile gerçek bir 
kalkınma üssü haline gelecektir. Komşularımı
zın petrol boru hatlarının geçişi, bu bölgeyi da
ha da değerlendirecektir. Hükümetimizin boru 
hatları için ciddî gayretler sarfetmesini çok 
tabiî buluyorum. Güneydoğu üretimine, kalkın
masına dönük her bütçe. Hükümet ve plan gay
retinin en kısa zamanda mükâfatlanacağından 
eminiz. Güneydoğu'ıınn meselelerini hızlı bir 
şekilde halledebilmesinden her vatandaşımızın 
gerçek biı- mutluluk duyacağına inanıyorum. 

Dün, sayın Sözcümüzün toprak reformu ile 
ilgili ifade ettiği konulara ilâve olarak şunları 
da arz etmek istiyorum : 

Toprak reformu için bazı noktalara dikkati 
çekmekle yetineceğim. Bu Müsteşarlığa ayrılan 
950 milyonluk ödeneğin sadece 16 milyonu carî 
masraflar için ayrılmıştır. Bu, bir hayırlı baş
langıçtır. Örgütlenmenin başındayız; Çok temen
ni ederiz ki, işlemeyen verimsiz kuruluşlara öze
nilmez, teşkilât ağır!aştırılmaz... Bu Müsteşarlık. 
başka kuruluşlarla iş birliği zorundadır. Bu, sı
kı ve devamlı bir koordinasyonu gerektiril-; 
görevli kuruluşların Urfa bölgesinde yoğun gay
retler sarfetmesini icap ettirir. Aksi halde Müs-
teşarlıktnu beklenen hizmetler gecikir. 

Bir de Keban tecrübesini dikkatinize sun
mak isterim. Sorumluları, yargı organları oldu
ğu halde istimlâk meseleleri, Keban konusun
da skandal halini almıştır. Mülkiyet meselele
ri, dikkat isteyen bir konudur, kişiler ve dev
let ilişkileri âdil çözümlere bağlanmalıdır. Yar
gı organları, hâkim azlığı ile karşı karşıya bu
lunmaktadır. Yeni mahkeme kuruluşlarında Ur
fa bölgesi öncelik almalı ve mülkiyet meselele
ri sürümcemede kalmadan halledilmelidir. Ko
caman toprak reformu iyi geleneklerle yeni me
totlarla başlamalıdır. 

Kültür Müsteşarlığı hakkındaki notlarımı 
okuyacağım: 

Kültür Müsteşarlığı bir göçmen kuruluş ha
lindedir. Yeri, fonksiyonu, kadroları ile daha 
belirgin hale getirilmesi gereğine inanıyorum. 

Bir düşünce, kültür adamı olan Sayın Baş
bakanın. günün birinde Kültür Müsteşarlığına 
yeni bir veçhe vermesini bekleyeceğim. Müste
şarlık, çağdaş Tür'k kültürünün, Türk sanatının 
gün ışığına çıkmasına yardım etmeli. Yaratıcı 
sanat katkımızın dünyaya tanıtılmasına destek 
olmalıdır. Kültür danışma kurulları, sanat ödül
leri ve çeşitli teşvik metotlarıyle kültür hayatı
mız canlandırılmalıdır. Memnuniyeti e görüyo
ruz ki, Türk sanat ve kültür hayatı, özellikle 
temsilcileriyle son yıllarda. önemli mesafeler 
katetmiştir. 

TÜBİTAK : 
Bu kuruluş Grupumuzun devamlı ilgisini 

toplamıştır, devamlı desteğine mazhar olmuştur, 
j Elle tutulur başarılarını bekledik, bekliyoruz. 

Artık hem olgunlaşmış, hem ele ihtiyacı olan 
fonlara son senelerde sahip olabilmiştir. Millî 

j üretime katkılarını, desteklerini umuyoruz. Şim-
j diye kadar ne yapabildiğini araştırırken, Bilim 
i ve Teknik Dergisinin bir yıldönümü sayısında 
i (1.0 ucu kuruluş yıldönümü sayısında. Ağustos 
| sayısında) bir otokritik yazısı buldum : bir baş-
I yazıydı. Özeti şu : 

«(Başarılı olduk sayılmayız. Başarılı olmalı
yız. ama umutsuz da değiliz.» Burada bir nokta. 1 

j benim üzüntülerimi çekti, kaydetmeden geçe-
| meyeceğim. O satırlar arasında, projeleri naisıl 
i destekledikleri, bilim adamlarını nasıl destekle-
I dikleri, kaç talebeye burs verdikleri kaydedilir-
! ken; «geri kalmış memleket şartlarında bundan 
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dalha ilerisi olamazdı» diye bir kayda rasladım. 
'Bu meseleyi fazla tahlil etmeyeceğim. 

Biz, bu başyazının .hükmüne katılıyoruz. Ba
şarılı. olamadılar, hiç olmazsa tatminkâr seviye
de başarılı olamadılar. Biz, milletçe bu başarı
ya mulhtacız ve bu başarıyı bekleyeceğiz. Yeni 
ve bilim haysiyeti olan İm kuruluşu destekleme
ye devam edeceğiz, ama yozlaşmasına da mü
saade etmeyeceğiz. 

Yüksek Denetleme Kurulu : 
Bu yeni dönemde Yüksek Denetleme Kurulu 

Başkanlığının değerlendirmelerine, denetlemele
rine Hükümetin büyük bir hevesle eğileceğini 
umuyoruz. Günkü., politikalarının gereği budur. 
Bütçedeki davranışıyla Kamu Teşebbüslerine 
verdiği ağırlık, önem bunu belli etmektedir. Ka
mu Teşebbüslerinin denetiminin çabuk ve etki
li olarak kıymetlen dirilmesi için, Anayasanın 
126 ncı maddesindeki nüansa rağmen, Yüksıek 
ıDenetlenıe Kurulu Başkanlığı Başbakanlığa 
'bağlı tutulmuştur. Yeni bir anlayışla verimlilik 
esasına göre teşeibbüsileri denetlemeli ve Hükü
mete yardımcı olmalıdır. Bu müessesenin bu 
görevi yaptığından, yapacağından eminiz. Bun
dan daha önemli olan, Hükümetin bu denetle
melere sahip çıkmasıdır. 

Geçmiş senelerde demetlemelerin etkili oldu
ğu ve değerlendirilebildiğini söylemek fazla bir 
iddia olur. Bundan sonra meclislerin Karma Te
şebbüsler Komisyonu da etkili bir görev yap
mak azmindedir. 

Böylece, genellikle politikada kalarak Baş
bakanlığa bağlı bütçelerin icraî denetlemeleri
ni bilerek, ihmal ederek görüşlerimi ifade et
miş oluyorum,. 

!Son bir önerim daha var. Bu konunun, Hü
kümetin alternatif olarak tetkik etmesini özel
likle rica ediyorum, 

Hükümet Programında bir sanayi bankası 
kurulması öngörülmüştür. Bu kuruluş için bir 
kuruluş kanunu hazırlanması, meclislerden geç
mesi, bankanın fonksiyonunu görecek hale gel
mesi için en az bir kaç yıl; en az iki yıl geçe
cektir. Banka kendi konusunda ihtisaslaşmaya,. 
-olgunlaşmaya varıncaya kadar da bir o kadar 
sene harcayacaktır. Yani, önümüzdeki 4 seneye 
etkili olabileceğini ben sanmıyorum, 

Devlet Yatırını Bankası tecrübemiz var. Kaç 
senede kurulabildiğini ve kaç senede verimli 
hale gelebildiğini dikkatinize sunarım. 

Şimdi, Devlet Yatırım Bankası büyük Dev
let yatırımlarını finanse ediyor. Verilen kredi
ler genellikle vaktinde geri dönmediği için li
kiditesinin donmuş olduğu ifade edilmektedir. 
Tetkik etmedim, konunun üzerinde durmadmı. 
Benim teklifim şudur : 

Böyle seneler sürecek sanayi bankası ile va
kit kaybedilecek yerde, bugün 20 seneden beri 
hizmet gören bir özel statüde bulunan Sınaî 
Kalkınma Bankasının devletleştirilmesi veya 
sermayesinin bir kısmının satın alınarak yeni 
politikanın emrine verilmesi bana daha uygun 
gibi görünmektedir. Bu vesileyle Sınaî Kalkın
ma Bankasının ortaklarını ve sermayesini tet
kik ettim. Ortakları millî bankalardır; İş Ban
kası, İş Bankası - Emekli Sandığı, Akbaıık, 
Yapı Kredi Bankası, Türk Ticaret Bankası, Os
manlı Bankası gibi bankalar. Yalnız bu arada 
Banca Oommeroiale ve bir yabancı banka daha 
var, fakat iştirakleri gayet küçük. 

BAŞKAN — Sayın Karavelioğlu, bir sani
ye. Konuşmaya başladığınızdan beri 40 dakika 
öldü, 5 dakikanız kaldı. 

M. B. GRUBU ADİYA KÂMİL KARAYK 
LİOĞ-LU (Devamla) — Saym Başkan, zaman 
sınırları içerisinde beyanatımı bitireceğimden 
emin olmanızı rica ediyorum. 

Bu bankanın sermayesinin % 75'i bu ifade 
ettiğim özel bankaların, % 15'i Sanayi ve Tica
ret Odalarının, % lO'u da özel banka ve kişile
rindir. Özellikle ifade etmek isterim ki, bu bir 
ihtisas bankasıdır ve dünya kredi müesseseleri
nin Türkiye'deki ucudur. Grafiklerini tetkik 
edince, başarılı olduğu ve başarılı kâr yaptığı 
da anlaşılmaktadır, 

ıŞimdi, bu müesseseyi ook iyi bilen Sayın 
Başbakan yardımcısının özellikle dikkatine su
narak, Sanayi Bankasının fonksiyonunu Sınaî 
Kalkınma Bankasının görüp göremeyeceğini tet
kik etmesini rica ediyorum. Belki sahibi olan 
müesseseler de bunu isterler. Böylece bu ban
kaya planlı ekonominin gereklerine daha uy
gun hizmetler etmek imkânını da sağlamış ola
cağız. 
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•^.ayın arkadaşlarım, konulmamı tamamladı
ğım şu anda, ikinci sözcü olarak Sayın arkada
şım Tunçkanat'a yerimi terk edeceğim. 

Hükümete basan dileklerimi, sizlere saygıla
rımı ve teşekkür]erimi sunuyorum. (C. H. P. ve 
'.Millî Bitlik Grupu sıralarından alkışlar). 

BAŞKA X — Teşekkür ederiz Sayın Kara ve
li oğlu, 

Grupları adına söz isteyen üç sayın arkada
şımız var. Millî Birdik Grupu adına Sayın Hay
dar Tunçkanat, Adalet Partisi Grupu adına Sa
yın. Orhan Tuğrul. Cumhuriyet Halk Partisi 
Grupu adına da Sayın Rahmi Erdem söz iste
mişlerdi!'. 

Her üç sayın arkadaşıma müracaat ediyo
rum; Sayın Haydar - Tunçkanat Millî Birlik 
Grupu adına söz istemiş okluğuna göre, eğer 
her üçünüz razıysanız, adını ilk defa yazdırmış 
bulunan Sayın Tuğrul, kendilerini kürsüye da
vet ettiğini zaman burada değillerdi, ama biraz 
sonra geldiler; .Millî Birlik Grupu sözcülerinin 
görüşünün belli olması için Saym Tuğrul ve Sa
yın Erdem razı olurlarsa, sözü Sayın Haydar 
Tunçkanat'a vereceğini, sonra da Saym Tuğ
rul'a vereceğim. Razı mısınız Saym Tuğrul, 
Saym Erdem?... 

MEHMET OEIIAX TlYlREE (Bilecik) — 
Müsaade ederseniz benimki kısa efendim. 

HAYDAR TLAYCKAYAT (Tabiî Üye) — 
Efendim. Saym Tuğrul'a .verin, ben en sonra
da konuşabiliri;.]. 

]>AŞKAX — Buyurun Saym Tuğrul. 
A. P. GRUPU A!)İXA MîHiMET ORHAX 

TUÖ-MUE (Bilecik) — Sayın Başkan. Cumhu-
ri\v[- Senatosunun değerli üyeleri; 

Yüksek malumları olduğu üzere, parlamen
ter rejini ve sistemlerde Hükümet kurma göre-" 
vi. milletin büyük çoğunluğunun reylerini alan 
ve tok basma Hükümet kurabilecek milletveki
li n y ıruuı çıkn/an. partilerin liderlerine verilY. 

Bu :;vk:'Mv kumları Hükümetler güMü ve de
vamlı olur; bunlara güçlü iktidar denir. Bu
nun dışında partilerin bir araya gelerek bir 
protokolle Hükümet kurmalarına da «koalis
yon» denilmektedir. Çok kere koalisyonlar, 
programları birbirine yakın olan partilerin bir 
araya gelmesiyle kurulur ki, bu normal.lir. 

Ancak, programları birbirine zıt olan ve fi
kirleri çatışan partilerin bir koalisyon kurma-
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ı lan mümkün görülmemekle beraber, Türkiye-
mizde biri 1961'ele C. H.-P. - A. P. Koalisyonu 
ve birisi de 7 . 2 . 1974 tarihinde kurulan bu
günkü Hükümet Koalisyonu bunu mümkün kıl
mıştır. 

I Kanaatımızea, 1961 Koalisyonu zamanın şart
ları ve baskısıyle oluşmuş ve altı ay sonra çö
zülmüştür. Bugünkü Hükümet ise, secim önce
si kararlaştırılarak malum manevra ve safha
lardan geçerek teşekkül ettiriİeibilmiştir. 

Bu Koalisyon iktidar değil, ömrü herkesçe 
kabul olunan kısa vadeli bir Hükümettir. Bu
nun içindir ki, güçlü ve muktedir bir Hükümet 
niteliğini taşımamaktadır. Hükümetlerin güçlü 
ve muktedir olabilmelerinin başka biı yönü de, 
onu teşkil eden liderlerinin ve Hükümet üyele
rinin kifayet ve dirayetlerinin kamuoyundaki 
değerine bağlıdır. Bu liderler, seçim öncesi 
programlarında ve seçim beyannanıelerincle mil
lete ne vaat etmişlerse onları gerçekleş'tirmecle, 
sözlerine sadakat nispetinde kamuoyunda ya 

i 'kabul veya reddolunurlar. Bu yargıdır ki, va
tan sathında ve kamuda o Hükümetin güçlü ve
ya güçsüzlüğünün münakaşalarına yol açar. Bu 
münakaşalardan, «Ben şaka yaptım» diye kaeı-

ı namazsınız. Maalesef bugünkü Hükümet bir M. 
S. P. - C. H. P. Koalisyonundan öteye bir V. 

j H. P. Hükümeti manzarası arz etmekte ve Mil
lî Selâmet Partisi onun destekçisi ve dümen su
yunda. giden bir vasıtası olmaktadır. İcranın en 
önemli ve kilit noktalarını Cumhuriyet Halk 
Partililer işgal etmiş ve etmeye devam olınak-

! tadırlar. 
Bir kanat bütün imkan ve vasıtaları kulla-

j naıak ortanın solu programını gerçekleştirme
ye çalışırken, diğer kanat turistik tesisleri ka-, 
patmak, birayı içkiden saymak ve heykel kal
dırmak gibi mühim saydıkları işlerle ve seya-

i hatlarla meşgul olmaktadır. 

Saym senatörler, takdir cdmYniz ki. Baş
bakanlık bütçesinin tenkidi, diğer bütçelerin 
tenkit ve temennilerinden farklıdır. Demokrasi-

J lerde liderler, kısa ve uzun vadeli meseleleri 
i hesaplamak ve karşılamak durumunda olan ki-
ı silerdir. Bu sistem, yalnız kalkınma sorunlarını. 

değil, rejimi de devamlı surette ayakta tutabi
lecek ve onu korumasını bilecek bilgili, tecrü
beli, tahsilli ve yetişmiş Devlet adamı olmaları-

j nı gerekli sayan bir sistemdir. Aksi halde, hem 
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rejim ve hem ele kalkınma hamleleri tutarsız 
ve kararsız insanların elinde tehlikeye düşer. 

Bu sebepledir ki, Başbakanlık bütçelerinde 
muhalefetin tenkit ve temennilerinin hedefini 
daima Başbakan ve onun tutumu teşkil et m ek
tedir. Nitekim, Anayasamızın 105 nei maddesi 
de Başbakanın yalnız Bakanlar Kurulunu teş
kil etmek ve işbirliğini sağlamak ötesinde, ge
nel siyasetin yürütülmesi ve gözetilmesinden de 
sorumlu olduğunu ifade etmektedir. Bu sorum
luluğun hesabını sormakta, elbette ki muhalefe
tin görevidir. 

'Sayın arkadaşlarım, müsaade buyurursanız 
şimdi de 7 . 2 . 1974 tarihinden bu yana işba
şında bulunan Hükümetin siyasal, sosyal, eko
nomik ve kültürel alandaki aldığı tedbir ve 
davranışlara bir göz atalım : 

Secim meydanlarında, iktidara geldiklerinde 
hayat pahalılığını hemen, ortadan kaldıracak
larım, gelir dağılımında ki adaletsizliği gidere
ceklerini, zengini daha zengin yapma siyaseti
ne son vereceklerini, fakirliği ortadan kaldıra
caklarını vaat edenler, Hükümet olduklarının 
daha 20 nei gününde fukaranın tuzuna, şekeri
ne, yağına, dolmuşundan otobüsüne, demirin
den kömürüne ve çimentosundan elektriğine ka
dar zam getirdiler. 

•Sıra fakirin ekmeğine gelmiştir. Şehir ve ka
sabalarda şeker yok olmuş, un vesikaya bağ
lanmıştır. Bu ilk icraatları vat-an sathında ve 
kendilerini destekleyenlerde şek tesiri yarat t ı ; 
şaşkına döndüler. Seçimlerde «Umudumuz Eee-
vit, kurtarıcımız Millî Selâmet» diyenler, evvel
ce taşlara ve asfaltlara yazdıkları yazıları, ken
di elleriyle silip, üstüne acı, alaylı sözler yaz
dılar. Kasaba ve kentlerde bunlar üzerine nağ
me düzülüp, plaklar dolduruldu. Şimdi hep be
raber bunları müşahede eder olduk. 

Onlara rey verenler kısa zamanda ayıldılar; 
ama iş işten geçmişti. Şimdi vatandaş hayat pa
halılığı karşısında acı acı düşünmekte ve ne
damet duygularını gizlememektedir. Vatandaş, 
ihakiki kurtarıcısının kim olduğunu bir kere da
ha öğrenmiş bulunmaktadır. 

Her gecen gün, alman siyasî ve iktisadî ka
rarlarla açılan yaraların nasıl kapanacağı günün 
mevzuu olmakta ve demokrasinin geleceği hak
kında haklı şüpheler belirtmektedir. 

Sayın Başbakan, daha ilk aylarda ekonomik 
alandaki tutum ve kararlarınız bize hacet bırak
madan sizi yedi ve bitirdi. Muhalefet olarak. Hü
kümetinizin dağarcığmdaki bütün marifetlerini 
ortaya dökmesini temin için zaman vermek isti
yoruz; fakat öyle kararlar alıyor ve almaya yel
leniyorsunuz ki, gittiğiniz zaman bırakacağınız 
teıessübatı kaldırmak, tahribatınızı gidermek mil
letimiz için kolay olmayacaktır. Her sahadaki tu
tum ve davranışınız memleketi bu acı sonuca 
doğru sürüklemektedir. 

Muhterem senatörler. Hükümetin bu devrede 
ikinci icraatı, kendi deyimleriyle geniş kapsamlı 
genel af kanununu Millet Meclisinden kendi arzu 
ve teklifi istikametinde geçirmiş olmasıdır. An
cak, Yüce Senatonun Anayasa, ve Adalet Komis
yonu, sonrada Genel Kurulumuz af kanun tasa
rısı üzerinde, rejim ve memleketseverlik düşünce
leriyle gerekli gördüğü değişikleri yaparak Mil
let Meclisine aide etmiştir. İkinci görüşmelerde 
aklıselimin İni kim olacağına inanmaktayız. 

Bu Hükümet, kanunlara saygılı olmadığı gibi, 
kanunlara saygılı olmaları gerekenlere de kud
ret ve kuvvetini gösterememiştir. Son aylarda 
yapılan PTT grevinin malum sonuçların! biliyor
sunuz; grevi erteleme yolundaki inalı kem e karar
larına rağmen greve devam edilmiş, bu yolda 
Türk - İş Genel Başkanı tehditler savurmuş. Hü
kümet bunun karşı, mda aciz kalmıştır. 

Bir zamanlar iktidarımız devrinde haklı ola
rak yapılan memur ve öğretmen nakillerine «me
mur ve öğretmen kıyımı» adını takanlar, iktidara 
geçtiklerinin hemen akabinde bu sözlerini unut
muşlar, yaptıkları tayin ve nakillerle hakikaieıı 
kıyımın ne olduğunu göstermişlerdir. 

Biz Adalet Partisi olarak norma! Tasarrufları 
olağan karşılarız; ama hiyerarşide anarşi yara
tacak. ehliyetsiz kimseleri umum müdür, siyasî 
şöhret sahiplerini müsteşar koltuklarına kanun 
kuvvetindeki kararnameler]e oturtursanız, İm. 
kendini mesleğine vakfetmiş ve terfi bekleyen li
yakatli memurların güvenini kırar, çalışma şev
kini bitirir. 

Muhterem senatörler, bütçe G milyar açıkla 
bağlanarak huzurunuza getirilmiştir. Kanaatimiz 
odur ki; Hükümetçe alman isabetsiz ekonomik 
kararlar, birbirini cerh eden tebliğ ve sirküler-
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ler.ie ekonomimiz bir durgunduğa sürüklenmiş, 
yatırımlar bir bekleyiş içine düşmüştür. Bu se
beplerle gelir tahminlerinin altında bir tahsilat 
olacağını hesaba katarsak, sene sonunda bütçe 
açığının 15 milyara baliğ olacağını söylemek bir 
kehanet sayılmaz. 

Hal böyle iken, Hükümet tasarruf yolları 
arıyacağı yerde, carî harcamalara yeni ilâve
lerde bulunmuştur. Ezcümle 21 başmüşavir ve 
150 müşavir kadrosunun ihdası buna bir delildir. 
Her bakanlıkta bir müsteşar ve lüzumu kadar 
müşavir varken, yeni kadrolar ihdasına neden 
lüzum görülmüştür? Acaba söylendiği gibi bun
lar, bakana yakın, partizan siyasî komiserler mi 
olacaktır? 

Saygıdeğer senatörler, Başbakan Hükümetin 
bütün iç ve dış politikasını tanzim ve koordine 
etmeye mecbur bir kimsedir. Maalesef, bu koor
dinasyon sağlanamamıştır. Memleketimiz içerde 
olduğu gibi, dışarda da bir değil, iki ayrı hü
kümete sahip olduğumuz intibaını vermektedir. 

Bunlardan biri; Türkiye'nin yüz yılı aşkın 
zamandan beri takibedegeldiği ve Atatürk tara
fından açık ve kesin bir istikamet olarak gösteri
len Batılılaşma politikamızı ters çevirmeye çalış
makta ve kendisinin bulunduğu çağdışı noktaya 
geri götürmek istemektedir. 

Diğeri ise; ortaklarınım bu garip tutum ve 
davranışlarına ilâveten, bunlarla tamanııyle zıt 
bir kutupta yer alan, ortanın solunun solunda 
bulunanların teşkil ettiği ayakbağları dolayı-
sıyle tam bir kararsızlık ve hareketsizlik içinde 
bulunmaktadır. 

Sayın Başbakan haşhaş meselesini Amerika 
Büyükelçisiyle görüşüp ayrıldıktan bir kaç daki
ka sonra, şeklen kendi kabinesinde bulunan bir 
bakan, kendilerinden habersiz ve Büyükelçiye 
söylenenleri tamamıyle geçersiz kılan bir beya
natta bulunmuştur. 

Keza, sayın Başbakan, meclislerde Hükümet 
programını okuduktan ve Avrupa ekonomik top
luluğu ile ahdî münasebetlerimizi teyit ettikten 
24 saat sonra, hükümet ortakları bir açıklama 
ile buna katılmadıklarını ve seçim beyannamele
rindeki görüşlerine rücu ettiklerini bildirmişler
di. 

Keza, 24, 28 Mart 1974 tarihlerinde Batı Ber
lin'de yapılan AET Türkiye Karma Parlamento 
toplantısına katılan Hükümet temsilcisi bir gö

rüşü savunurken, aynı toplantıya katılan Hükü
mete mensup bir senatör tam aksi bir beyanda 
bulunmuş ve Avrupalı ortaklarımızda yaratılan 
tereddütleri haklı çıkarmıştır. 

Bu misalleri çoğaltmamız mümkündür. Bü
tün bunlar, bizim kadar yabancıların da dikka
tini çekmekte ve Hükümetin, dolayısıyle memle
ketimizin itibarını zedelemektedir. Bu hareket
lerin devamı, dünyanın bu karışık ortamında 
millî menfaatlerimizin korunmasında zararlı so
nuçlar verir. İşte bizim endişemiz budur. 

Muhterem senatörler, yukarda Hükümetin 
ilik icraatının temel mallara, zaını yapmakla baş
ladığına işaret etmiştik. Hükümet, önceden ka
nunî ve ekonomik tedbirler aüımadan bu zamla
ra girişmiştir. Hükümet, bir taraftan Anayasa 
ve kanunların teminaitı altındaiki vatandaşları 
kaeafeçıılik, vurgunculuk ve tefecilikle itham 
eder'ken, diğer taraftan da, zamları önceden ha-
'ber vermek suretiyle şikâyet etlikleri vurgun
culara fırsat ve imkân vermiştir. Bunun neti
cesi olarak, hayat pahalılığı ve mal darlığı al
mış yürümüştür. Bu arada krediler daraltılmış, 
iş adamlarının projeleri yersiz kararlarla atıl 
bırakılmış, mevcut enflasyon daha da kamçılan-
nııştır. 

Altı ay sonra, Türikiye yaşanılmjayacak bir 
ülike olacaktır. Hükümet zamları yapanken, üc
retlerin zamların önünde gideceğini vadetmiş-
ti( Halen gerçek odur ki, ücretlerin zamların 
arkasından koşmakta olduğudur... 

Ar'kadaşlar, Anayasamız kanma ekonomi sis
temini kaibul etmiştir. Kalkınmamız özel sek
törle resmî sektörün müşterek çalışmalarını ön
görmektedir. Bugün Türk Ticaret Kanununa 
göne kurulmuş, halika açıik anonim ortaklıklar 
yanında, yine kanunla kurulmuş köy kalkınma 
•kooperatifleri vardır. 

Cumhuriyet Halk Partisi, «Ak günlere» adlı 
1973 seçim bildirgesinde, «Kalkınmanın demok
ratik rejim içinde özgürce ve halkça kalkınnuı 
olduğunu, egemen sınıflar demokrasisinden kit
le deıno'kraisisine geçileceğini, ekonomik ve si
yasal gücü halkın eline vermek için, iktidara ge
lince, özel sektör ile Devlet sektörünün yanı sı
ra bir halk sektörü kurulacaktır» demiştir. «Bu 
sektör köylü ve kooperatiflerin, sendikaların, 
kamu görevlileri kuruluşlarının; yani köylüle-

! rin ve çalışanların kurdukları örgütlerin yatı-
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rımlarından oluşacaktır. Ayrıca, yurlt dışında 
çalışan işçilerin kuracağı ortak girişimler de 
'halik sektörünün bir parçası bulunacaktır.» diye 
ifade edilmiştir. 

Görülüyor ki, Cumhuriyet Halk Partisi mev
cut iki sektöre bir üç'üncüsünü ilâve etmekte; 
ıbu, sektör, işçilerle köylülerin birleştirilmesi 
yolunda siyasî bir gaye takib etmekte; ayrıca, 
hakkı olmadığı halde, Hazineden bu sektöre 
yardım yapmak suretiyle imtiyazlı bir kitle 
sektörü yaratmak ve özel sektörü yoketmefk is
temektedir. Bizim görüşümüz bu. Bunun sonu 
nereye gider, neyi oluşturur? Cevabını verelim. 
Bunun sonu, katı devletçiliğe gider. Bunun so
nu kolhozu oluşturun aya gider. 

Saym senatörler, Başibakanlığa bağlı kuru
luşlardan TRT üzerinde bir nebzie durmak is
tiyorum. 

TRT Kurumu Anayasamızın 121 nci madde
sine dayanılarak 359 sayılı Kanunla kurulmuş 
bir Anayasa müessesesidir. Anayasamız ve ku
rum yasası, yönetim ve denetimde tarafsızlık il
kesini amaç edinmiştir. Organlar ve yayınların 
da İm tarafsızlık esaslarına uymasına amir bu
lunmaktadır. Hal böyle olmasına rağmen, üzü
lerek ifade edelim ki, bu kurumun başıma ta
rafsız birinin gelmesi gerekirken, eğilimi malum 
/bir zat getirilmiştir. Yayınlarda Hükümet pro-
pagandaLsı hâkimidir. 12 -Marttan sonra sol eği
limler tasfiye edilmiş, vatandaşlar oldukça hu
zura kavulşmuştu. Yeni Başkanla birilikte eski 
ekipler telkrar işjbaşı yapmışlar; ekranlar sol 
yazarların hayat ve eserleriyle süslenmekte ve 
Ibunlarla açık oturumlar sergilenehilmektedir. 
TRT bugünkü haliyle ve tutumuyle tekrar iti
barını kaybetmeye başlamıştır. Elbette bir gün 
gel|dilkle;d gibi yine gideceklerdir. 

Muhterem arkadaşlar, Başibakanlık Bütçe
sinin raportörleri, hizmetlerin ıbüyüık bir tasar
ruf anlayışiyle yürütülmek istendiğine işaret et
mişlerse de, geçen yıla nazaran Başbakanlık 
Bütçesi 48 502 177 lira, bağlı kuruluşlara ya
pılan ilâvelerle birlikte 293 722 999 liralık bir 
fazlalıkla huzurunuza gelmiştir. Tasarruf bunun 
neresinde biz bir türlü anlayamadık ? 

Sayın senatörler, sözlerimi bağlamadan önce 
iSayın Hükümetten sormak durumunda oldu
ğumuz bir husus vardır: Sayın Başbakan so-
lunuzdaki gençler şurada - burada; «Biraz da

ha bekleyiniz, parayı da değiştireceğiz, halkın 
altın ve ziynet eşyalarına el koyacağız» de

mektedirler! Bu doğvu mudur? Bunun açıkla n-
imasını istirham ediyorum. Bunun kesin olarak 
açıManmasında büyük yarar vardır. 

Beni dinlemek lütfunda bulunduğunuz 
için hepinize Grırpum adına saygılarımı sunar 
huzurunuzdan ayrılırım. (A. P. sıralarından al
kışlar.)1 

BAŞKAN — Sayın Tuğrul, teşekkür ederiz 
efendim. 

Sayın Ralhmi Erdem, buyurunuz efendim. 
RAHMİ ERDEM (İstanlbul) — Efendim, 

hen 'en son konuşmak istiyorum. 

BAŞKAN — Saym Tuııe'kanat, buyurunuz 
efendim. 

SIRRI ATALAY (Kars) — Sayın Başkan, 
saym sözcü, «Avrupa Ekonomik Topluluğunun 
24 - 28 Mart tarihli Berlin toplantısında, Hükü
met temsilcisi ile aynı partiye mensup senatö
rün konuşmaları bir zıddiyet teşkil etmiştir» 
şeklindeki ifadeleriyle doğrudan doğ'ruya beni 
kastetmektedirler. Gerçekten, orada konuşan 
senatör benim. Bu bakımdan, beni hedef tutan 
bukonuşma ile ilgili olarak izin verirseniz bir 
açıklamada bulunmak istiyorum. 

BAŞKAN — Sayın Tunçkanat, bir dakika 
müsaade ediniz lütfen. 

Sayın Tuğrul, «Hükümet kanadına mensup 
Parlamenter» olarak Saym Sırrı Atalay'ı mı 
kastettiniz ? 

MEHMET ORHAN TUĞRUL (Bilecik) — 
İster Sırrı Atalay olsun, ister başkası olsun; 
ben isim vermiyorum: Elbette ki hakikat bu 
'merkezdedir. 

BAŞKAN — Buyurunuz Saym Sırrı Atalay. 
SIRRI ATALAY (Kars) — Adalet Partisi

nin Saym Sözcüsü, 24 - 28-Mart tarihleri ara
sında Batı Berlin'de yapılan Avrupa Ekono
mik Topluluğunun yıllık toplantısında Hükü
met Temsilcisi ile İktidar Partistae mensup 
bir senatörün konuşma ve görüşmelerinin bir-
ibürlmin zıddı olduğunu ifade ettiler ve böyle
likle bir ithamda bulunmak istediler. 

Hiç şüphe yok ki, muhalefete mensup bir 
senatörün, kendi adına veya- grup adınla gö
rüşlerini açıkça ve tanı bir serbesti içerisinde 
açıiklamlak hakkı vardır. Ne var ki, gerçekler 
•açıkça da bilinmelidir. 
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Avrupa Ekonomik Topluluğuna! vücut ve
ren Ankara Anıtlaşması, onu taıkip eden Ro
ma Antlaşmasından, Katma Protokolün ve Ta
mamlayıcı Protokolün imzasınla değin geçen 
yazılı metinler ve Avrupa Ekonomik Karma 
Parlamento Topluluğu Tüzüğüne göre, o Ko-
imisyomda üye olan Türkiye Büyük Millet Mec
lisi. üyeleri, kendi saksı görüşlerini ifade eder
ler; şahsî görüşler açıklanır. 

Benlim, Cumhuriyet Halk Partisiınıe men-
isup bir Karma Parlamento Üyesi olanak görüş
le raim, Cumhuriyet Halk Partisini şüphesiz 
bağlamayacağı gibi, Hükümeti de bağlaya
maz. 

Bu objektif ve gerçek kuralı ortaya koy
duktan sonra, şimdi ithamın bizatihi kendisi
ne geleyim. 

Katma Protokolün gözden geçirilmesini yıl
lardan beri ifade etmişimdir. Katma Proto
kolün burada görüşülmesi sırasında, gerek gru-
pumuz adına yapılan konuşmada, gerek şah
san ben, Katma Protokolün, Türkiye'nin 
g-crçeklerine, Türkiye'nin özellikle tarım sek
tör ön e, Türküye ̂ de sanayiin gelişmesine uygun 
düşmeyen tarafları olduğunu ifade' etmiştik. 
Katma Protokol ile Türkiye'ye tanınan taviz
lerin, üye olmayan ve üye olması düşünülme
yen Akdemiz memleketlerine tanınan tavizler
le aşağı yukarı aynı seviyeye geldiği, yani ta
vizlerin sıfıra müncer olduğu, yükümlülükle -
rin ise raei kaldığı ve Türkiye'yi bağladığı ger
çeklerini ifade Gitmiştim ve bunu, Berlin'deki 
toplantıda da dile getirdim. 

Katma Protokolün yeniden gözden geçiril
mesi... Ben bunu açık bir dille söyledim, Hü
kümet ise diplomasinin gerektirdiği bir ifade 
tarzı ile beyan etti. Nitekim, son günlerde 
Türkiye'yi ziyaret eden yetkililerin de açıkla
dıkları üzere, Türkiye'den. Katma Protokol
de ne şekil ve ne surette değişiklik istendiği 
hususları ifade edilmektedir. 

Bu sebeple Avrupa Ekonomik Topluluğu 
Karma Parlamento Komisyonunda, Hükümet
le Hükümet kanadına mensup bir üyenin bir
birine uymayan ifadeleri, gerçek, meşru bir 
'demokraside övünülecek şeydir; yerilecek şey 
'değildir, övülecek şeydir. Çünkü, üyelerin 
kendi karakterlerine, kendi bilgilerine, ken
di hukuk veya ekonomik nosyonlarına göre el-

| betteki bir konuşma, ve bir görüşme tarzı var
dır. Üniforma ve herkesi aynı şekilde düşün
meye mecbur eden idarenin ve yöntemin adı 
demokrasi değildir. 

Ben, Avrupa Ekonomik Topluluğunda, «Kat
ıma Protokolü ortadan kaldıralım.» yahut «Av
rupa Ekonomik Topluluğumu istemiyoruz» di
ye bir ifadede bulunmuşum da Hükümetle gö
rüşlerimiz ters mi düşmüştür, yoksa Katma 
Protokolün değişmesi zorunJkığu vardır ve şu 
şu konularda; çünkü yükümlülüklerle tavizler 
aşağı - yukarı artık bir denge halini yitirmiş
tir, işçilerimize tanınan haklar gitgide sos
yal yönden, adalet duyguları yönünden gü-
cünü kaybetmektedir, binaenaleyh, bu konu
ları, Avrupa Ekonomik Topluluğuna bağlı 
üyeler, müşterek ideaıllerii paylaşan milletler 
olarak beraberde gözden geçirmeyi istemek Hü
kümetle ters düşmek midir? Buna sarılıp, bu
nu ifade edip buraya getirmenin nedenini bir 
türlü anlayamadım. 

Ne demek istedi arkadaşımız? Hükümet 
belli bir görüşü savunacak, onu cümle cümle, 
kelime kelime teyitle nneebur olacak bir zihni-

I yeti mi beraberce yerleştirmek istiyoruz biz 
Türkiye'de?... O halde, Avrupa Karma, Parla-
menlto Komisyonunla üye seçmeye, ayrı ayrı 
parti tem sil dilerini göndermeye lüzum yok; 

i yalnız Hükümeti gönderelim, hükümetler bit 
temasları sürdürsün, götürsün. Yani, Karma 

I Parlamento komisyonlarının kurulması ve ora
da çeşitli temayülleri temsil eden üyelerin par
lamento üyesi olarak bulunmalarının sebebi mie? 
Görüşler; ayrı ayrı görüşler ifade edilebilsin, 
anlatılaibilsin. Demokrasinin tılsımı bu... 

Biraz önce demokrasi yönünden bazı ııasi-
| hatlarda bulunan kıymetli arkadaşımıza gücü

mün yettiği kadar, kendisini dinledikten son
ra söz aldım, hele beni Avrupa Ekonomik 
Topluluğundaki konuşmamdan dolayı köş'eye 
sıkıştırma, beceriksiz tecrübesinden sonra; de
mokrasinin ne olup olmadığını ve bazı iddiala
rın gerçeklik yönlerini cevaplandırmaya uğ
raşacağım. Şimdilik, arkadaşımızun grup adı-

j il a nedenini anlayamadığım ve bir türlü de 
anlaşılması güo olan İm konuşmasını yadırga
dım. 

Ortak Pazarda yapılan karşılıklı bir konuş-
I mayı buraya, getirip. Hükümet ile iktidar par-
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tisinin bir mensubunun komjuşmiasının tezadı 
olarak gösteıimelkte elbeJtite bir siyasî ama e var 
idi, ama bu siyasî amaç demokrasinin gerçek 
yönlteimıleriyle yan yana gelince tersine döner 
ve demloknatik bîr zübnaiyete uymayan bir gö
rüşme ve uluslararası antlaşmalarım meydana 
getirdiği bir koımisyon çalışmasının demokratik 
zihniyete bile tahammülü kalmadığını ve mu
halefet görevini yapan siyasî bir teşekıkülün 
böyle bir tahamlmül içerisine bilie kendisini gö-
ıtüremieidiğiiDJi ve ya kıştır almadığını göstermiş 
olur M, bu durulma Adalet Paıitisinin düşıme-
imesimi ümit ederdim. Ne yazık ki, kendilerine 
bunu kendileri reva gördü. 

Şüphesiz, bizüm bir halk atasözümüz var
dır; «Harmana gireni porsuk dirgene dayanır.» 
İtham olunca, bu itham cevabını bulmak ve 
ıkarşılığını almalk zorundadır. 

Saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Teşeıkkür ederiz Sayın At alay. 
Sayun Tunçıkanaıt buyurun efeınldim. 
M. B. GRUPU ADINA HAYDAR TUNÇ-

KANAT (Tabiî Üye) — Sayın senatörler. 
MİT'in önemini ve varlığının zorunluluğunu 

belirtmek için bazı açıklamaları yapmak için 
kürsüye gelmiş bulunuyorum. 

Çoğunlukla düşman ve bazan da tarafsız ve
ya müttefik devletler hakkında ulusal ölçüde 
bilgi edinilmesine «askerî veya siyasî istihba
rat», kendi ülke ve devletimizin sırlarını mu
hafaza ve koruma tedbirlerine de «istihbarata 
karşı koyma» denir. Bu tarifler herkes tarafın
dan böyle bilinir ve uygulanır, ama bizim ülke
mizde böyle bilinmesine rağmen uygulama baş
kadır. 

İstihbarat faaliyetleri yalnız haber topla
maktan da ibaret değildir. Haberlerin birbir
leriyle olan ilişkilerinin meydana çıkarılmasını, 
tasnif ve dosyalanmaları, güvenilebiliri ik dere
celerinin saptanması değerlendirilerek mantıkî 
sonuçlar çıkarmayı ve bu sonuçların ilgililere 
süratle duyurulmasını da içine alan sürekli bir 
faaliyettir. 

Bugün stratejik istihbaratın içinde politik, 
askerî, ekonomik, teknik, ticarî, sosyal, endüst
riyel ve benzeri istihbarat geniş ve önemli bir 
yer tutmaktadır. Bir ulusun kaderini eline alıp 
ona yön verecek olanlar muhtemel düşman dev
letleri veva dost ve müttefikleri yönetenlerin 

kişiliklerini, hükümetin kuruluş ve yapılarım. 
siyasî eğilim ve gruplaşmalarını, parlamento
larını, ordularının güçlerini, silâhlarını, ulusal 
politika ve hedeflerini, endüstri tesislerini, dış 
ticaretini, malî durumunu, tarımını ve sosyal 
bünyesini iyice bilmek zorundadırlar. Aksi hal
de yapacakları planlar gerçeklere uymaz ve 
verecekleri kararlar yanlış olur. 

Özetlemek gerekirse, Millî İstihbarat Teşki
lâtı ulusumuzun dışa bakan gözü, dışı dinleyen 
kulağı, görüp işittikleri ve topladığı haberleri 
bilimsel ve teknik yollarla değerlendirip, so
nuçlar çıkaran veya yorumlayan bir beyin olma 
durumundadı r. 

MİT Kanunu Cumhuriyet Senatosunda gö
rüşülürken, Mille! Meclisinden gelen metin üze
rinde oldukça iyi düzeltmeler yapılmış ve ka
nun daha iyi bir hale getirilmiştir. Ancak, is
tihbarat ve istihbarata karşı koymanın ne an
lama geldiğinin kanunda tarif edilmemiş olma
sı büyük bir hata olmuştur. 

Bu konuda yaptığımız uyarmaların sonuç 
vermemiş olmasını . üzüntü ile belirtmek iste
nim. Bu, iyi bir kuruluş kanununa rağmen ör
gütün asıl görevlerini yapabilecek yönde geliş
memesinde önemli bir etken olmuştur. 

MİT görevinin gereği kuruluş kanununa uy
gun olarak dışa doğru örgütlenip yayılacağı 
yerde, eski alışkanlık ve uygulamaları sürdüre
rek Emniyet Genel Müdürlüğü ile Jandarma 
Genel Kumandanlığına kuruluş kanunlarıyle 
verilmiş olan bir kısım görevleri kendiliğinden 
yüklenerek yurt içinde teşkilâtlanma ve yayıl
ma gibi ters ve yanlış bir yola girerek asıl gö
revinden sapmıştır. 12 Mart 1971 öncesi ve 
sonrası olayları ile mahkemelerin tutanak ve 
kararlan bunu açığa çıkarmıştır. 

25 Mayıs 1965 günü MİT Kuruluş Kanunu 
ile ilgili olarak Senatoda yapmış olduğum ko
nuşmada Millî Emniyet Teşkilâtının çalışmala
rını şu kesin hatlarla çizmiştim : 

Millî Emniyet Teşkilâtı iktidarlara yaran
ma, nabza göre şerbet verme açısından hareket 
etmiş, rejimin güvenliği yerine iktidarların ik
tidarda kalmalarının güvenliği ile kendisini yü
kümlü kılmıştır. Bu devrede iktidarlar muha
liflerini susturmak için hazırlattıkları hukukî 
dayanaktan yoksun raporlarla siyasî şantajlara 
girişmişlerdir. Her iki taraf için de kolay ve 
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kârlı gibi görünen bu alış - verişten Millî Em
niyet geniş çapta zarar etmiş ve inkişaf edeme
miştir. Bu dönemde müttefikimiz Amerika'nın 
CIA Istahbarat Teşkilâtının Millî Emniyetin 
içine yerleşmesi ve bizim hakkımızda elde et
mek istedikleri siyasî, sosyal, iktisadî ve diğer 
önemli istihbaratı yine birim teşkilâtımız aracı
lığı ile ve kendi paralarıyle sağlamaları da Mil
lî Emniyet Teşkilâtını dış istihbarattan çok, iç 
güvenlik faaliyetlerini. . zorlamıştır. 

Yeni kuruluş kanunu ile eski Millî Emniyet 
Teşkilâtı, Millî İstihbarat Teşkilâtı adını alarak 
asıl görevine yöneltilmek amacı güdülmüş ve 
bu önemli boşluğun doldurulması istenmişti. O 
zaman Millî Emniyet Teşkilâtının bir kuruluş 
kanunu olmadığı için, diğer bakanlıklardan alı
nan personel ile yürütülüyordu. Fakat, yeni 
kuruluş kanunu çıkarılırken geçmişteki hata
lardan ders alınarak bunların tekrarlanmaması 
için gerekli uyarmalar ve kanunda uygun deği
şiklikler yapılmışsa da, geçici maddelerle eski 
Millî Emniyetin alışkanlıklarını benimsemiş ve 
nitelikleri noksan personelin muhafaza edil
mesi suretiyle MİT Kanununun amaç ve görev
lerine uygun biçimde kadrolaşması engellen
miştir. Çünkü, kanun kilit noktası personelin 
yetenekli ve üniversite mezunu kimselerden se
çilmesini istiyordu. Akra'blarla, kayırılanlar da 
kadroya katılınca modern bir istihbarat teşki
lâtında bulunması gerekli teknik ve bilgili ele
manlar için kadrolarda yer kalmadı ve yeni bir 
kanunla önemli bir eksikliği tamamlamak için 
•kurulmuş olan yeni MİT bugüne kadar 2 400 
kişilik kadrosu ve 250 milyona varan bütçe
siyle kuruluş amacından sapmış ve Başbakanlı
ğa bağlı ikinci bir Emniyet Genel Müdürlüğü 
gibi çalışan ve yaptıklarını da gizlilik perdesi 
arkasında abartarak hükümete ve yöneticilere 

. peryodik brifingler de sergilemek suretiyle on
ları da MİT'in önemli işler yaptığına inandır
mak gayretlerinden öteye geçememiştir. 

Bu nedenle Emniyet Genel Müdürlüğü ile 
MİT çalışma alanları birbirine girmiş ve birçok 
olaylarda Mİ1T görevlilerini polis diğerlerinden 
ayıramiamış ve ortaya çıkan sorunları geçici bir 
çözüme 'bağlayal)ilmek amacı ile zamanın İçiş
leri Bakanı bir tamim yollamak zorunda bıra-
kılmıtşır. 

Gerçekte Emniyet Genel Müdürlüğüne ve 
Jandarma Genel Komutanlığına aşağıdaki gö
revler kendi kuruluş kanunlarıyle verilmiştir : 

32011 sayılı Emniyet Genel Müdürlüğü Ku
ruluş Kanununda, «Birinci Daire Başkanlığı, 
milliyet ve azınlık işleriyle casusluk, siyasî iç 
olay ve hareketler, rejim aleyhtarı fikir ve ide
oloji hareketleriyle dinî ve irticaî faaliyetler
de .meşgul olur»1 denilmektedir. Kanun, sabotaj
cılara. karşı korunma işlerini ve İkinci Daire 
Başkanlığına vermiştir. Ayrıca, Önemli İşler 
Müdürlüğünün görevi de kanunda şöyle belir
tilmiştir. 

«Yurt içindeki siyasî cereyanlarla ilgili ko
nularda istihbarat yapar. İllerden, diğer emni
yet teşkilâtlarından gelen haberleri düzenler 
ve bu konularda gerekli işlemleri yapar.» 

67 ilimizde kurulmuş olan emniyet müdür
lüklerinin idarî ve adlî görevleri .yanında, siya
sî görevleri de olup, kanun bunu. şöyle belirti
yor : 

«Milliyet ve azınlık işleri, casusluk, siyasî 
ve iç olay ve hareketler gibi devletin güvenli
ğini ilgilendiren işleri görür.» 

Ayrıca, ,250'den fazla ilçede aynı görevleri 
yapmakla yükümlü emniyet amirliği veya ko
miserlikleri va rdır. 

Jandarma Genel Komutanlığı Kuruluş Ka
nununda da (1706 sayılı Kanun) İstihbarat 
Başkanlığına «asayiş, kaçak, hudut ve kıyı ve 
muhabereye (haber almasına) ait haberleri top
lar, kıymetlendirerek istihbarata karşı korunma 
tedbirlerini yürütür» demekle kanun, polisin 
olmadığı yerde kuruluşuna, uygun olarak onu 
da göreviendirmektedir. 

Yurdun hemen her köşesinde yayılmış bu 
iki büyük kuruluşun l'GO binin üstünde perso
neli ve milyarları aşan bütçeleri ve olanakları 
vardır. 2 400 personeli ve 290 milyon bütçesi 
ile MİT'in aynı görevleri yapmağa kalkışması
nı anlamak bizce zor değildir. Fakat MİT'i'n 
asıl görevini bırakıp bu işlerle uğraşması, onun 
gelişmesini, modern anlamda ve günümüzün 
koşul ve gereklerine uygun bir örgüt olmasını 
(eskiden olduğu gibi) önlemekte, görevde bir 
ikileme yaratarak kargaşalıklara sebep olmak
tadır. 

Yakm zamanlara kadar MİT'in, polisin ad
lî görevlerini de üzerine alarak tutuklama, sor-
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gıdama ve hattâ MİT Başkanının imzalarıyle 
Ceza Kanununun hangi maddesine göre zanlı
nın .mahkûm. edilmesi gerektiğini emreden yazı
lara kadar işi ileriye götürmüş olduğuna tanık 
olduk. Günümüzde bu tür çalışan bir istihba
rat teşkilâtı olduğuna ilişkin bir örnek gösteri
lemez. Her kuruluşun görev sahaları kuruluş 
kanunlarında gösterilmiştir. MİT'in görevleri 
içte değil dıştadır. Benzeri kuruluşların aksine 
MİT tecrübeli ve yetişmiş elemanlarla yurt dı
şına yayılacağı yerde, yurt içinde yayılmıştır. 
Bunun bir nedeni eski zihniyet ve alışkanlık ya
nında, bu tür çalışmaların gizli bir örgüt olan 
MİT tarafından da. görevi olmadığı halde yürü
tülmesi, başlangıçta da belirttiğimiz gibi ikti
dar olanların bu örgütü kendi iktidarlarının 
sürdürülmesinde, kendilerine en yakın ve en 
güvenilir bir dest ekmiş gibi görme yanılgısın
dan ileri gelmektedir. İktidarların, bu zaafı ile 
MİT Teşkilâtından çok iyi yararlandıkları ve bu
nu sonuna kadar istismar ettikleri inkâr edileme
yecek bir gerçektir. Halbuki 'MİT'in Kuruluş 
Kanununun 3 ncü maddesinde görevleri şöyle 
açıklanmıştır: «Devletin millî güvenlik politikası 
ile ilgili planların hazırlanmasında eslas olacak is
tihbarat ile psikolojik savunma icapları ve millî 
'güvenlik ile ilgili istihbaratı Devlet çapında istih
sal etmek, Başbakana, Millî Güvenlik Kuruluna 
ve gerekli resmî makamlara ulaştırmak, yaymak 
ve istihbarat çalışmalarına -ait koordinasyonu sağ
lamak ve istihbarata karşı koymaktır.» 

MİT'in bünyesindeki başkanlıklara gelince : 
«Millî Emniyet Hizmetleri Başkanlığının görev
leri de millî güvenlikle ilgili iç ve 'dış haberleri 
toplamak ve istihbarata karşı koymaktır.» diyor 
kanun. Kendi sınırlarımızı Ulus'a 1 düzeyde koru
mak; yani karşı istihbaratı önlemekle görevli bir 
kuvvet olacaktır. Buna ilâve olarak Silâhlı Kuv
vetler, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma 
Genel Komutanlıkları 'da kendi alanlarında istih
barata karşı koyma; yani kendi sırlarımızı sakla 
ma ve tesislerimizi sabotajlara karşı koruma ted 
birleri almakla yükümlüdürler. 

İstiihbarat Başkanlığının görevleri de kanunda 
şöyle sıralanmıştır: 

«MAH ve FSB ile çeşitli devlet daireleri ve 
resmî kurumlar tarafından derlenen millî güven
liğe ait haber ve istihbaratı almak, devlet çapında 
yorumlamak, tasnif etmek, yaymak ve koordinas
yonu bağlamaktır.» 

J Bu maddenin son fıkrasında şöyle bir yasak
lama var : «MİT'e bu görevler dışında hizmet 
yüklenemez ve bu teşkilât devletlin güvenliği ve 
millî politikası ile ilgili istihbarat hizmetlerinden 
başka hizmet istikametlerine yöneltülemez.» 

I Casusluk, siyasî iç olay ve hareketler, rejim 
aleylhtarı fikir ve ideoloji hareketleriyle, dinî ve 
irticaî faaliyetlerle meşgul olma görevi kanunla 
Emniyet Genel Müdürlüğü Birinci Daire Başkan
lığına ve Önemli İşler Müdürlüğüne, 'sabotajcıla
ra karşı korunma işleri de Emniyet Genel Mü
dürlüğü İkinci Daire Başkanlığına, polisin olma
dığı yerde 'de 'bu görevler jandarmaya verilmiş 
olduğuna göre; ayrıca MİT Teşkilâtının da bu 
görevleri yapmış olması, onun istihbarat hizmetle
rinden 'başka hizmet istikametlerine yöneltilmiş 
olduğunu açıkça ortaya koymaktadır. 

Yeni Kuruluş Kanununundaki yasaklara rağ
men aradan geçen dokuz yıl içinde asıl görevini 
(benimsememiş olan bu kuruluşun, yeni Hükümet 
ve yeni Müsteşarı ile asıl görevinin önemini müd
rik olarak yeni ve dinamik bir kadro ile Devleti 
yönetenlere muhtaç oldukları istihbaratı sağla-

I malarını temenni ederiz. Bu teşkilâtın içinde aşı
rı alkımların sahipleri, hayalci ve fanatiklerin ye
ri olamaz. Alınacak kimseler sıkı 'bir kontroldan 
geçirilmeli ve görev sıralarında da sık sık denet-
lenmelidir. Bu teşkilât akrabalar, partililer ve 
kayrıl anların da sığınağı olmamalıdır. 

Bilimsel ve teknik yetenekler yanında sağlam 
bir karakter ve ahlâk, sürekli bir denetim ve iyi 
bir eğitim personelin gerekli nitelikleri kazanma
sında çok önemlidir. MİT mensuplarının birçok 
yerlerde kimlik!erini açıklayarak şantajlar yap
tıklarını sik sık işitiyoruz. Bu gibilerin saptana
rak teşkilâttan uzaklaştırılmalarını temenni ede
riz. 

Çağımızda istihbarat örgütlerinin kolları ge
nellikle elçilik, konsolosluk gibi resmî dış tem
silcilikler içine yerleştirilir. Buralarda çalışa
cak elemanların Fransızca veya İngilizce bilmele
ri yetmez. Mahallî dili ve çalıştıkları ülke ve hal
kını çek iyi bilmeleri gerekir. Hele hiçbir dili 
konuşamayanların ibu görevlere atanmaları söz ko
nusu olamaz. Çağımızda istihbaratın % 80'e ya
kın bir kısmı gizil olmayan bakanların 'demeçleri, 
bütçeler, Parlamento tutanakları, basın, Devletçe 
veya özel sektörler tarafından yayınlanan rapor-

1 1ar, ihale ilânları, proje yarışma ve ilânları vesai-
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reden elde edilir. Sunî peykler, haberlc-ş-me araç
larının -dinlenmeleri gibi teknik ve elektronik 
'araçlar istihbarat çalışmalarım yeni yöntemlerle 
elde edilmesi olanaklarını sağlamıştır. 

Bunların dışında kalan ve isfihbaratıımzı ilgi
lendiren gizli bilgilerin elde edilmesinde gerekir
se ajan kullanılabilir. Faika* bunun önemi düne 
oranla oldukça azalmıştır. Bu sözlerimden /bun
lara hiç de ihtiyaç olmadığı anlamı çıkarılmama
lıdır. 

Şimdi MİT'in bütçesine geçiyorum, Görünür
de 248 milyon iira olarak (bağlanan bütçe, geç .m 
yıla oranla, 45 milyon liralık bir artış 'göstermek
tedir. Personel giderleri 148 milyonla en büyük 
payı alıyor. Bu rakam geçen yıla oranla yakla
şık olarak 59 milyon liralık -bir artış gösterir-'Y-
tedir. Bu, 148 milyona 15 milyon tutarındaki giz
li hizmet öden eklerini de ekleyecek olursak, (çün
kü, bu da şu veya bu nedenle çoğunlukla, çalışan 
personele dağıtılacaktır) toplam personel giderle
ri 163 milyon lirayı aşmaktadır. Buna 47 mil
yon liralık büyük onarımla, 2,5 milyonluk küçük 
onarımı katarsak 213 milyona ulaşır. Buna 30 
milyon tutarındaki ulaştırma ve haberleşme, kira, 
tüketim malları ve malzeme alımı, demirbaş, ma
kine teçhizat ve taşıt malları 'alımlarını da katın
ca Ibütçe tamamlanıyor. Bu kısa incelemeden şu 
sonuçlara varmak mümkün : 

MİT Müsteşarlığı bütçesinin üçte ikisini per
sonel giderleri almaktadır. Bir hesaba göre sayı
ları 2 400 civarında olan personele bir hayli dol
gun ücret ödenmektedir. Bütçenin beşle birinden 
'biraz fasla sı da (50 milyon) büyük ve küçük ona
rım giderleri olduğuna göre geriye kalan 30 mil
yon lira ile de istihbarat çarkını döndürmek ka
lıyor gibi görünüyorsa da. bu 30 milyonun da 
ayrıntılarına girdiğimizde gerçeğin böyle olma
dığı anlaşılıyor. Bugün modern bir istihbarat 
çarkının döndürülmesi için bu 248 milyon lira 
dahi yeterli değildir. 

2 000 asker ve sivilden kurulu olan ve yalnız 
Silâhlı Kuvvetler personelinin 'bina, tesis ve teç
hizatını espiyonaj ve 'sabotajdan korumak ve ge
rekli önleyici tedbirleri almakla görevli Batı Al
man Askerî İstihbarat Örgütünün yıllık harea-
nia'sı 60 milyon Mark; yani 330 milyon Türk li
rasıdır. Ulusal düzeyde istihbarat ve istihbarata 
karşı koyma görevini üzerine almış olan bir ör
güt için, 'istihbarat çarkını çevirecek paranın ay-
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nlmamış olması ela, MİT "in polis ve jandarmanın 
'görevini daha pahalı olarak tekrarlamaktan öte
ye bir görev yapmadığını göstermesi 'bakımından 
da ilginçtir. 

BAŞKAN —• Sayın Tunçkanat, bir saniyeni
zi rica ediyorum. 

Yüce Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulu sa
at 19,00Via çalışmalarına ara verme kararı aldığı 
için, konuşmanızın daha ne kadar süreceği hak
kında 'bilgi 'edinmek işitiyorum, 

MİLLÎ BİRLİK GRUPU ADINA HAYDAR 
TUNÇKANAT (Devamla) — 9 dakika efendim. 
Eğer müsaade ederseniz tamamlarım, müsaade et
mezseniz emrettiğiniz zaman kesmeye hazırım 
efendim. 

BAŞKAN —• Sayın üyeler, Sayın Tunçkanat 
konuşmasının 9 dakikada, biteceğini söylüyorlar. 
Daha üç dakika, zamanı var. Eğer konuşmasını 
•bitirinceye kadar görüşmelere devam edilmesini 
kabul ederseniz, daha önce almış olduğunuz ka
rara 'aykırı düşmez, bir istisna kararı olur. 

Sayın Tunçkanat. in konuşmasını bitirinceye 
kadar oturuma devam edilmesini oylarınıza su
nuyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

HAYDAR TUNÇKANAT (Devamla) — Çok 
teşekkür ederim Sayın Başkan. 

Bu nedenlerle 'biz yeni Hükümete ve MİT 
Müsteşarlığına şu önerileri yapmak kt'iyoruz : 

1. MİT, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jan
darma Genel Komutanlığına kanunlarla verilmiş 
olan görevleri yapmaktan vazgeçmeli ve kendi 
kanununda açıklanmış olan asıl görevine süratle 
yönelecek bir örgüt haline dönüştürülmelidir. 

2. MİT personeli iyice gözden geçirilmeli, ka
nunda ve görevlerin yapılmasında gerekli nitelik 
ve yetenekleri olmayanlara burada yer verilme
melidir ve memurlar sık sık denetle inmeli ve ya
şantıları dikkatle izlenmelidir. 

3. MİT yurt içinde yayılıp örgütlenmeden 
vazgeçerek bu alan Emniyet Genel Müdürlüğüne 
ve jandarmaya, bırakılmalıdır. Dışa doğru, ge
neli ikie elçilik -ve konsolosluklarda yerleşmek su
retiyle yapılmalı, «bilgili ve yetenekli eiemanla-
rıyle istihbarat, ve istihbarata karşı koyma çalış
malarına yönelmelidir. Merkez ile istihbarata 
karşı keyma teşkilâtı yurt içinde genellikle örgüt
lenecektir. 
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•1. MİT personelinin kurs maksıadıyie dış ül
kelere yollanıp, onların taııımııalaıı ve kişilikleri 
hakkında ıhülgi cdiriilmcsi önlenmelidir. Bütün 
yalbancı 'ajanlarca 'bilinen MİT elemanlarının gö
rev yapmaları beklenemez. Bu nedenle yalnızca 
bu konuda eğitim yaptıracak öğretmenlerin dış 
kurslara yollanması uygun olar. 

5. İyi bir eğitim, yaptıracak -ve son gelişme
leri personele zamanında öğretecek bir okul 'açıl
malıdır. Burada Silâhlı Kuvvet:ler personeli de 
eğitim görmelidir. 

6. Her ülkede görev yapacak yetenekli ele
manlar genç yaşlarda mesleğe alınmalı ve o ülke
lerin üniversite ve yüksek ckullarmda •okutul
duk! ban sonra o ülkelerde görev verilmeli veya 
yurda dönüşlerinde o .masalarda çalışmalıdırlar. 

7. Bunlarla birlikte MİT bütçesi de gelecek 
yıllarda bunlarla orantılı olarak 'istihbarat çar
kını sürekli olarak döndürecek ölçüde artırılma
lıdır. 

MİT'i, bugün içine düşmüş okluğu zor du
rumdan kurtarmak ilgili ve sorumluların en baş
ta gelen bir görevi olmalıdır. Çünkü bu kuruluş 
ulusal güvenliğimiz için zorunludur ve şimdiye 
kadar bu görevin gereği gibi yapılmamalından 
doğan boşluk ulusal güvenliğimiz açısından çok 
tehlikelidir ve süratle doldurulması zorunludur. 

Sayın senatörler, şimdi personelle ilgili arka
daşımın yarım bıraktığı bir konuya iki satırla 
değindikten sonra sözlerimi tamamlamak istiyo
rum . 

13 Aralık 1960 tarihinde 160 sayılı Kanunla 
kurulan Devlet Personel Dairesi, personel reji
minin Türkiye'de kurulması için 657 sayılı Ka
nunun hazırlanmasında önemli bir rol oynadığı
nı kabul etmek gerekir. Personel Dairesi Başkanı 
ile Genel Sekreter arasındaki yetki çatışmasının 
Genel Sekreter lehinde bir çözüme bağlanması 
dairenin çalışmasını yavaşlatmış ve bir ölçüde 
baltalamıştır. 

Bütün bunlara rağmen 657 sayılı Devlet Per
sonel Kanunu, personel rejimimize reform nite
liğinde bazı yenilikler getirmiş; fakat uygula
madaki tereddütler ve gecikmeler ve Hükümetin 
sistem dışında kestirme bir çözüm getirme istek
leri karşısında 657 sayılı Kanunun eksik ve ku
surlarını düzeltmek ve sistemi ayağa kaldırmak 
amaciyle hazırlanmış olan 28 Ağustos 1967 sayı
lı tasarı Hükümetçe . hic dikkate alınmayarak 

1327 sayılı Kanun Parlamentodan geçirilerek 
sistem tamamıyle yıkılmış ve bugünkü personel 
çıkmazı yaratılmıştır. Sonradan çıkarılan karar
namelerle sözde bir kısım halkıszlıkların gideril
mesi amaçlanmışsa da, bunlar da mevcut buna
lım ve personel giderlerini artırmaktan öteye bir 
sonuç vermemiştir. 

Bu bunalımdan yine ilkeleri iyi saptanmış bir 
personel reformu ile çıkılabilir. Önce sistemin 
üzerine kurulacağı anâilkeler saptanarak bu il
keler Parlâmentodan geçirildikten sonra sistemi 
kurup uygulamaya geçirecek olan kanun hazırla
nıp Parlamentodan bu ilkelerden saptırılmadan 
geçirilmeli ve sistem belirli bir süre içerisinde 
kademeli olarak uygulamaya konulmalıdır. Ka
nımızca, 657 sayılı Kanunda saptanmış ilkelerle 
onu değiştirmek için hazırlanmış olan 28 Ağus
tos 1967 sayılı tasarıdaki ilkelerden hareketle işe 
başlanabilir. 

Personel idaresi bir bilim dalı olarak yabancı 
üniversitelerde okutulmaktadır. Bizde de konu, 
Türkiye Orta - Doğu Âmme İdaresi Enstitüsün
de okutulmakta ve yetişmiş elemanlar orada bu
lunmaktadır. Onların ve Personel Dairesinin iş
birliği ile ilkelerin tespiti ile sistemi getirip yer
leştirecek kanun süratle hazırlanabilir. 

Ayrıca, önce idarede personel işlerine bakan 
memurları bu konuda yetiştirmek üzere kurslar 
açılmalı ve bu kimseler yeni sistem üzerinde eği
tilmelidir. Yeni kadroların ihtiyacını da karşıla
mak üzere bir personel okulu açılmalı ve bura
dan mezun olanlar personel işlerinde görevlen
dirilmelidir. Kanımızca, yeni bir personel kanu
nunun 30 Mayısa kadar hazırlanması mümkün 
değildir. Mevcut koşullar altında yapılması en 
uygun hareket, Hükümetin şimdilik 1327 sayılı 
Kanun ve ondan sonra çıkarılmış olan kararna
melerle meydana gelen haksızlık ve eşitsizlikleri 
en az bir düzeye indirebilecek bir son kararname 
hazırlayarak bunu Parlâmentoya yollayıp, ilke
leri bozulmadan oradan geçirilerek kamınlaştır-
masıdır. Bu kararnamede işçi - memur ayırımı 
Anayasaya uygun olarak kesin bir çözüme bağ
lanmalıdır. Bugün bu sorun 275 sayılı Kamına 
eklenen bir fıkra ve son çıkarılan 7 sayılı Ka
rarname ile Anayasa ile çelişen bir durum yara
tılmıştır. 

Anayasamızın 117 nci maddesi, «Devletin ve 
diğer kamu tüzel kişilerinin, genel idare esasla-
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rina göre yürütmekle yükümlü oldukları kamu 
hizmetlerinin gerektirdiği aslî ve sürekli görev
ler, memurlar eliyle görülür.» der. Devlet ve 
diğer kamu tüzel kişilerinin genel idare esasla
rına göre yürütmekle yükümlü oldukları kamu 
hizmetleri yine Anayasanın Devlete görev olarak 
verdiği konulardır. Bunların gerektirdiği aslî 
ve sürekli tüm görevlerin memurlar eliyle yürü
tülmesini Anayasamız emrettin ektedir. Aslî ve 
sürekli görevler de kadrolarla belirtilir ve bu 
kadrolarda gösterilen aslî ve sürekli görevlerde 
çalışanların hepsi Anaıyaisamıza göre memurdur. 
Bu kadrolarda çalışanlar yine Anayasamıza göre 
işçi olamazlar. Bunların aylıkları bütçelerden ve
rilir ve hesaplar Sayıştayca denetlenir. 

1327 sayılı Kanunda memur, Anayasaya uy
gun olarak şöyle tarif ediliyor: «Devlet kamu 
hizmetlerinin gerektirdiği aslî ve sürekli görev
lere devamdı vazife görmek üzere atanan genel 
ve katma bütçelerle bunlara hağiı döner ser
mayeli kuruluşlarldan, kefalet sandıklarından 
Beden Terbiyesi Genel Müdürlükleri bütçele
rinden aylık alan kişiler.» 

Bu kanunla işçi - memur ayırımı konusunda 
Anayasaya uygun açıik bir tanımlama getiril
miş iken, 275 sayıdı Kanunun 2 nci maddesinin 
dördüncü fıkrasına eklenen şu satırlar bu ber
raklığı bulandırmaya yetmiştir. Eklenen satir
ler1 şöyle: 

«Devlet veya diğer kamu tüzel kişilerince 
yürütülen hizmetlerde yahut İktisadî Devlet 
Teşekkülleriyle müesseseleri ve iştiraklerinde 
veya özel kanunlarla kurulmuş kurum, mües
sese ve işyerlerinde bedenen veyahut bedenen 
ve fikren çalışanlardan bedenî çalışmaları fik
rî çalışmalarına galip olan kimseler de bu kanun 
bakımından işçi sayılırlar ve halklarında iş ka-
nunlariyle 275 sayılı Kanunun hükümleri uy
gulanır. 

Dördüncü bent gereğince işçi niteliğinin tes
pitinden doğacak uyuşmazlıkları Yüksek Ha
kim Kurulu kesin olarak karara 'bağlar.» de-
nrekjtedir. 

İşte, Anayasamızın 117 nci maddesiyle çeliş
kiye düşen bir kanun fıkrası. 1327 sayılı Ka
nun yapmış okluğu memur tarifiyle de uyuşma
sına imkân yoktur. 

Hükümetin, personel işlerindeki aksaklık ve 
haksızlıkları düzeltmek üzere kanun kuvetin-

| de kararname çıkarma yetkisi var, onun için 
bu çelişkileri Hükümetin düzeltmesi kadar nor
mal bir şey olamaz diyeceksiniz. Çünkü me-

I ınıur - işçi ayırımı karışık bir duruma gelmiş, 
I yetkili Hükümet işi alıp düzeltecek yerde, 7 sa

yılı Kanun Kuvvetindeki Kararname ile konuya 
açıklık getireceği yerde büsbütün çıkmaza sok
uluştur. 

I Bu kararname ile işçi için şöyle bir ilâve 
tanımlama getirilmiş: «İş Kanununa göre işçi 

I sayılanlar ile genel ve katma bütçelerle bun-
I lara bağlı döner sermayeli kuruluşlar ve ka

nunlarla kurulan fonlar kefalet sandıkları ve-
I ya Beden Terbiyesi Bölge müdürlükleri işyer

lerinde bedenen ve fikren çalışanlardan bedenî 
çalışmaları fikrî çalışmalarına galip olan kişi-

I 1 erdir.» 
I 0 

Bu duruma göre aslî ve sürekli görev kad-
I rolarma atanmış bir kimse yönetimden başka 
I iş görüyorsa, örneği; taktilo. stenograf, ev

rak kalemlerinde çalışanlar, ameliyat yapan 
doktorlar, bedenî çalışmaları filim çalışmaları
na galip geldikleri için aslî ve 'sürekli görev 

J kadrolarında çalıştıkları halde ımeımur değil, 
j işçi sayılacaklardır. Bu çıkmazdan süratle kur

tulmak gerekir. Geç kalındığı takdirde, bıra
kın bütün Devlet dairelerini. Parlamentoda da 
sekreter, daktilo, stenograf ve odacılar adına 

I 'bir sendika gelip de Toplu Sözleşme yapmak 
I için Millet Meclisi ve Cumhuriyet Senatosu Baş

kanlar] m zorlarsa hiç şaşmamak lâzımdır. 
Sendikalar aidatla yaşarlar. Ne kadar çoik 

üye kaydederlerse o oranda gelirleri artar. He
nüz başlangıcında bulunduğumuz bu karışıklı
ğın Parlamentoya sevkedilecek son kararna-

j mede düzeltilmesinin zorunluluğuna değinmek 
isteriz. Anayasaya ve 1327 sayılı yasadaki me
mur tanımlamasına ikilik getiren ve karar mer
cilerinin ve giderek Hükümet ve Devleti buna
lımlara itebilecek bu uygulamadan vazgeçilme-
ısini önemle rica ederiz. 

Beni dinlediğiniz için saygılar sunarını. (Al
kışlar.) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Tunç-
kamat, 

Sayın senatörler, bugün saat 20,30'da top
lanmak üzere 53 ncü Birleşimin Üçüncü Otu
rumunu kapatıyorum. 

j Kapanma saati : 19,10 
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DÖRDÜNCÜ OTURUM 

Açılıma saati : 20,30 

BAŞKAN : Başkannrebilli Zihni Betil 

KÂTİPLER : Ekrem Kabay (Burdur), Mehmet Çamlıca (Kastamonu) 

— Yüce Cumhuriyet- Senatosunun 
53 ncü Birleşimin Dördüncü Otu-

BAŞKAN 
.sayın üyeleri: 
rumunu açryoırum. 

Söz sırası Cunılıuriıyet Halk Partisi Cumhu-
riyelt Senatosu G-rupu adına Sayın Rahmi Er-
ıdem'in. 

Sayın Erdem buyurunuz. 
-C. H. P. GRUPC ADINA RAHMİ ERDEM 

(İstanbul) — Sayın Başkan, (hımlmı-iyet Sena
tosunun sayın üyeleri; 

Göriişülm'ckte olan 197-1 yılı ikışbakanlık 
hüjtçe kanun tas>arı'sı hakkında Cumhuriyet Halik 
PartlM Cumhuriyet Senatosu Gnıpuııun gö
rüşlerini «çıklamiak üzere huzurunuza çıkmış 
bulunuyorum. 

Başbakanım, Bakanlar Kurulunun başkanı 
ve HüküıUetln genel pol it likasının yüriıtülımc-
«sıini gözetlemekle görevli olması hasebiyle bu
güne kadar Paırlâınentoda Başbakanlık büt
çesinin göriişnıeferinde daim'a Hükümetin ge
nel politikası ve icraatı -eleştirilere tabi tutul-
uııuş, tenkit ve teımeınnlleıde bulunul muştur. 

Başhakanlık 1971 yılı Bütçe kanun .tasarl
ısının Karma Bütçe Komisyonumla ve Yüce Se
natomuzda görüşülmesi sırasında da bu teamü
le uyularak Hükümetin gene! p.dii ik;i.--ı kez a 
eleştirilmiş, keza tenkit ve temennilerde bu
lunulmuştur. Biz de bu teamüle uyarak konuş-
ıııı'aımızın başında Başbakanlık bütçesinin gö
rüşülmesi veslillesiyle Hükümetin genel poliiti'ka-
sa haklkamtdaki gürüşl erim izi, tem enuil erini izi 
arz ve İzah etmeye çalışaiÇağız. 

Saiym'ısenaitlöı^er; biz Cumhuriyet Halk Par
tisi olarak ileriye dönük, devrimci bir parti
yiz. Milletçe tioplu olarak kalkînıUaınuı ancak 
bu ısuretle gerçekleşebileceğine inanıyoruz. Pa-
Ikait, Eseevit Hükümetine yapılan tenkitleri ve 
hu tenkitleri yapanların daha düne kadar ik
tidarda hul'undukl arını gözünü ne ai'ınc'a. insan 
gayriihtiyarî hır kere geriye dönü]) bakmak 
zaruretinde kalıyor. 

Yakın geçmişümize baiktığıımız zaman üze
rinde dikkatle duirulmiaya değer ıba'şOi'da İki dö
nem. görüyoruz. Bu dönemlerden biri, 12 çitari 
1*971 tarihine ttekad'düjm eden dönem, ikincisi 
fflse, 12 Mart 197U tta.rilhi ile 14 EM'm 1973 genel 
(seçimleri arasındaki dönemidir. 

Üzülerek söylemek zorunldayız ki, bu her iki 
dönelinde milletlimiz için, demokrasimiz için 
çok Siiikıntılı dönemler olmuştun1. 

Sayın üyeler; 12 Mart 1971 tarihiıılden ön
ceki dönem mctml'eketiümizin ve miill'etiiımizin 
İçinde hulunlduğu durum Itiiibaniyle hakiiikatıen 
üzünltii verici bir dönem olmuştur; fakat 'bu
nu beyan edenken o dönemde dahi Türk Dev
letinin gücünden ve kuvvetinden bir nebze ol
sun kayba uğraımaımış olduğunu 'da bıilJdir'mıek 
isteriz. 

Atatürk'ün, ilelebet payidar olacağına İna
narak kurduğu Türk Devletinin tem ellerini 
sarsacak, onu en ufak bir oleikle olsun zaafa. 
düşürebilecek gücün nle dahilide, ne hariçte '-mev
cut olduğunu veya. teşekkül edebileceğini keza 
büyük Atatürk'ün kurduğu Cumhuriyet Halk 
Partisi olarak biran dahi tasavvur e|t!mediği'im|i-
zi aaiz Türk Milletinin süz sayın 'temsilcileri 
huzurunda bir kere daha belirtmek isteriz. 

Sayın üyeler, 12 Har t 1971 tarihine tekaid-
düm eden dönemde . Devletimiz için kufJlıanldı-
ğınıız güçllü Devlet valsfınn maıallesef o döne
nim hükümetleri için kullanmak imkânını 
görtem'iyorıız. 

Bundan 'evvelki oturulmda A. P. G-rupu aldı»-
ııa konuşan Sayın Tuğrul, hükümetlerin güç
lülüğü. konusunda, beyanda bulunurken tek 
paritiiyo da yanlan hükümetleri güçlü hüküm'et 
olarak vasıflandırdı; anöak, ko'alilsyon hükü
metlerine iktidar vasfını bile lâyık görra'eldîi. 

Sayım üyeler, bu beyan karşıisnıfda yine bi
ran. i(;iin geçmişe dönmek zarureti hâsıl 'olmu
yor mu: 12 Mart 1971'e tekaiddüm, elden dönem
de Adalet Partisi tek parti olacak iktidarda 
İdi; Hükümet tek partiye d aya iniyordu. Öyley-
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»e, .Saynı Tuğrul.'mı gülüşüne göre 12 Mart 
1D71 taılhine tekaddüm etlen dönemlerdeki A. 
P. hükümetleri güçlü hüjkümetler olması ik
tiza ederdi; ama 12 Marta tekaddüm eden dö
nemin hükünıcHeıli 1981 Anayasalını bir tepki 
Aıııayaısınısı olarak k a buji ile Devletin. idaresi 
iieiu kifayetsiz görerek: işe baş] a.ımşf ar, politi
kalarını ve icraatlarını bu görüşe göre tanzim 
.etmişler ve 1061 Ana y asasını arzuladıkları şe
kilde değiiştirmieyıi âdeta kendüleılne hedef it-
'tihaz etmişle ı dür. Bu ana;görüş altında o dö
nemlin hükümetleri, bir yaddan sandıktan çık
tıklarım, millî iradeyi tem.'sil 'ettiklerini beyan 
ederlerken, heri yamdan, oylaılyle /ikctıidıarn gel
dikleri Türk fiille tini" n c/c OO'muı mıe^etleleıılne. 
yüz çevirmişler ve bir mutlu azınlığın iktidarı 
olma haitasııiia düşmüş! tM'dir. Bu dönemlerle 
aziz Atatürk'ün, memleketin efendisi olarak 
vasıfla ndrıdığı Tüılv köylüsünün meseleleri bür 
yana bırakılmış, topraksızllıikta.n, işsizlikten 
Anadolu'nun) ibağnnda.n kopup büyük sekililere 
göç, ederek gecekondu sefaleti içlimde yüzen 
'milyonlarca inşam. Ikenkli kaderlerine terkedil
miş, Doğu ve Güneydoğu Anadolu sanayiden, 
eğitimden, sağlık hizmetlerimden ve Dev'et eliy
le götürülimesıi 'lâzımıgelen her tiiılü imkânlar-
dan mahrum kılınmış, yine aziz Atatürk'ün mll-
letl ve memleketi emanet ettiği Türk gençliği
nin:, belli l)ir eğitim ve öğretimi politikası ö"up. 
hu politika tatbik ediılinıediği içlin keza "kendi 
kaderine t eıl\ edilmişti. 

'Sosyal, lvültüreıl, ekonomik güvenceden yok-
'sun biraikila.il toplumda lîötü emellerktli gerçek-
leş'tiirmek isteyen tahrikçiler ve anarşl'Sitler kem-
di'Terj için miüsai!jt -oitamı buldukları 'kanaatiy
le harekete geçtiler. Memlekette meydana gelen 
<dajyilarm, toplumun karşı karşıya (bulunduğu 
.meselelerin sebeplerinin neler olduğu tespit 
edilip, bu meselelerin soSyail devlet, hukuk 
^devleti anlayış ve mizamı içinde hallediljmesi'i. 
ytoık odallmesl iücaıhederken, o devrin hükümet
lerince bu yol ta'kip edilnıeimiş, ol'aylar kendi 
akışlarımda serbest bırakılmış:ardı. • 

Memleketimizde, l>i.ı- yanda Filistin gerilla 
örgütlerinde kurs gören aşırı solcular, diğer 
yanda, hiçbir asayiş 'kuvveti tanımayan koman-
dolar karşılııklı silâhlarmı konuşturniıuşlar, 
çarpışımailtaıda ö'enler olmuş. ölonılerin 'katil
leri bulunarmamış; fakat bütün bu olanlara rağ

men Hükümet, takip etmekte olduğu «'Sckak-
iaır yürümekle aşınmaz.» politikasını terke t-
m emişler. 

İşte. kendilerine göre kuvvetli olması lâzrm-
gelen bu tek partiye dayanan Hükümet, bugü
nün Milliyet Gazetesinde Sayın Hasan Bildir
im da yazdığı gübi, o zaman; «Bulun 226'yı dü
şü rün bizi.» düven Hükümet, 226 imzaya lüzum 
kalmadan, dört imza ile "iktidardan apar topar 
gitmiştir. Bu mudur güçlü hükümet? 

REEUT RENDECİ (Samsun) — İftihar 
edin. 

NE.JAT KAKL1CAIJ (Balıkesir) — Siz de 
intihar elin. 

(! U. P. G l U P r ADİNA RAİ I. Mİ EİMMIM 
(Devamla") — Onun takdiri tarihe ait. 

Sayın senatörler; kanaatimiz odur ki, bu
günkü ana.muhal'efet pa it isin e mensup sayın 
paılamauterler Eeev.it Hükümetine yönelttikle
ri bn tenkitleri şayet kendi iktidaı^an zama
nımda kendi hükümetlerime yöneltmiş olsalardı 
ve murakabe görevlerini o zaman bu görüşle
rine göre yapmış olsalardı, memleketimiz İki 
yıl yedi ay iki gün süren o silkintilı, o üzücü 
dönemden geçmek zorunda, kalmazdı. 

Î2 Mart Muhtırasını takiibeden dönem mem
leketimizde bir ara ıJejim, bir 'olağanüstü re
jimi olarak vasıf" andın itmiştir. 12 Marttan :sen-
ra gelen hükiimct'er döneminde Anayasa, de
ğiştirilmiş, ferdin temel haık ve hürıüyetleıl 
kısılmış, memleketin içinde bulunduğu buh
randan çıkması için yapılması lâzımgekn re
formlar yapılmamış. meseleler polisiye tedjbir-
le'le çözümlenmek istenmiş ve tabiî olarak 'buh
ran devanı edegelmişt:''!. 

Bu arada, 14 Ekim seçimlerini takiibeden. 
günlerde kurulan Talû Hükümetinin, izlemiş ol
duğu ekonomik politikamın, hiOhalssa fiyat 
politikasının ; bazı emtia ve mamullere yapıl
ması iktiza eden zamların yapılmayıp, kenjdii-
1 e rimi tak'ıbed e ıı hü k üınetle r e İn rakı İdi ğımı. 
böylelikle Hazinenin milyonlarca lira zarara 
gfiıvdiğlnii. aynrzamanda Demetin önemli ku
ruluşlarındaki tayin poDlkasımm da tasvibe 
değer olmadığını açıklamak isteriz. 

Sayın üyeler; 1.1 Ekim seçimleri bazı çevre
ler içi.u 'sürprizde neticelenmiş ve bu sebeple 
ımemle-ke'Simizde üç aydan fazla süren bir 
hükümet buhranı meydana gelmiştir. Hükü-
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met k î ı ı u u ] , Cumlhuriyeıt Kalk Partİk'i- ile Mil
lî Öoiâmdt ParOlsi • arasında varJlau anlaşma 
sonunda ortaklaşa Hükümetin kurulması ve 
bnllükülavci'in 7 Şubat 1974 tarikinde Millet 
Mcdl'lsindeıı güvenoyu .alıaıa'sıyre- hitama er-
>nıl;,tir. 

Yüee Senatomun sayın üyeler'., Ecevit Hü
kümeti diye adland~!:Uığı;mrz l>u Hükümet, mil-
lokmkdn çözümlemek zorunda bulunduğu kütün 
/nıctseOJleri teker teker koalisyon; müzakerele
rinde görüşmüş, bütün bu meseleler hakkında 
çözüm yollarında muiaihakata varmış iki siya
sî partiye istinat ctmekıc'dib. 

Yine, Sayın Tıığru'l konuşıuaılan arasında 
'bugüukü Hükümeti, bur yandan Cumhukybt 
Haük Barlıki Hükümdü olbrak vasırlanidıumş, 
Mil î Selâmt't BaıO'kni bu Hükümcki.n ya'nrz 
V3 yalnız deydkkyiei^l cllarak nitck-lmlş; fa
ka:,' konuşmalar:;:ı:ın sonuna doğru bu Hükü
metin ]k;i başlı bir Hükümcit. okluğunu ki di'a ve 
'beyan eyİemlLklr. Biz, bir yarıdan Millî Selamet 
Park Skin. bugünkü Hükümetin yalnız ve yak 
ınz 'desttikçişti cilarak vasiflandırılima.sının he-
aııen. akalb'ıude, aynı partiye mensup üyelerin 
i>ir Hükümet ireınsiıi'deikinci kaş-ckıı ak vaui-
Mndarıkua'-şmı büyük kayırck'e kaışdadik. 

iBir'yr.ırJdan bir partiyi, yalnız ve yalnız ik-
itldarda o km diğer bir paıvinkı de;k.?kçisi ola
rak göreeckek.k':, 'beş dakika sonra o destekçi 
^olarak görmüş ıkiuğunuz partiyi Hükümette 
ikine-i 'bir baş nlarak ortaya çdcarackksınız... 
Bıııükji' bLkn görüşümüze göre birbiri ile tezat 
!hallrjd:e cilan görüş!erdir. 

. iSayııı üyeler, Eccvi)- Hükümeti; m .İki, de-
'mokratik, kâytk, seyyal ve hukuk devleti ilke
lerine dayanarak . görev yapimaik kararmada 
ic-ban Ecevit Hükümeti, dayandığı bu ülkeler 
lba!k:!maıidan çağdaş devlet ve hükümet anla
yışlım uygun l>iı: hükümet, olduğu iem, güçlü 
Ibir HÜküimekk. Ecevit Hükümet, Ataitüık ill-
ik'el'edJnfö. bağlı, kalarak çalışmak karor ve 
tasakhüriüude bulunması bakımından da, ayrı-
ca güçlü bilr Hükümettir. Güçlülüğüne i'nandı-
ği'nıi'Z Eecvit Hükümej'ndem Anayasamız do-ğ-
rüku'mırda Dç düşaraııkğa meydan voıım:yeeck 
gemkş görüşlü, karşu »düşün!;-ey e, siyaîsai kakla
ra, düşünce ve inanç özgürlüğünle saygılı, sos
yal a laleli vatan sJdınkia gmekkleştirceck 
•'bir v'öneilm bekllvor. ve bu vömtkn tarzının 

bu Hükükuete-e gere:ekl!eştd.Qe*e/oğiııe tanı bir 
Lnanç duyuyo ruz. 

Halikın kamu yönetimine daha ç/ok katıla*-
cağa, kakkmmamn köyden başl'ayacağı, sosyal 
adalet i kelerinin bütün mana,-lyie gerçekleşe
ceği, Ikcııdi kaderine teıkeriilnıiş Doğu ve Gü-
ııciyÜoğu Anadolu'ya süratle di uzatan bir 
yönetim bekliyoruz Ecevit Hükümetimden. Ye 
bu tasarlanan programı kırın gerçekle-şıtkCleec-
ğkıe keza gönülden inanıyoruz. 

'Saym üyeler; milletçe ekonomik ve sasyal 
alanlarda büyük haıaılcıleır yapmaik zorun:d:ayız. 
An?cak, bu hanrleCeılln 'baçaııya ulaşabilincylı 
Cçin alınacak olan tedJbirlerin tanı bir demok
ratik ııi'zam ir erişinde yürütülmesi lâzıinıge!-
dl'ği hulusunu da gözerdinde buluınkarmak zu-
i'urj.k-ıyrz. 

•Hükümet Programında da bel'irtldiği g''ld, 
zengin devlet tecrübeleriyle dolu engin tarihî 
T'îiık- Milletine ekonamlk gelişme çiızg:sinin ve 
'CğlVİını düzeyinin çok üstünde biı- siyasal ol
gunluk kazandırmıştır. İşte bu siyasal olgun
luğa malik oran aziz miileti'nukin köy^'üsüyle, 
itjçi^iyle, mcimurnyle, esnafij'le daima Aitatülk' 
çü görüşleri muhafaza ve müdataa eden Şan
lı Öıdıesuyle, .nı-Illt'tiııe gü.ven'en, gücünü ıııil-
le' ııdcn alan Hükümetiyle, demi.,kıati'k yöntem
le;*'e halledemeyeceği meselesi olnra'dığı kanaa-
tkıldcyCz. 

Sayın üyeler; yüksek - malumla rinadır ki, 
Baj'baJkanklk kuruluşu içeı idinde özek kanun
larla kurulan kurulu şiar; (ki bun-lar, Milî Gü
venlik Kurulu Genel Sekreterliği, Millî IstZı-
ibarat- Teşkilâtı Mü^e-şarkğı, Devlet Peı*s;:nctl 
Daire.ü Başkanlvğü, Atom Eü^rj'l/i E;mrbyonu 
Gc.uel Sekreteıiliği, Kültür Müsteşarliğidir.) bu 
kuıu'dışlıa-ıan yanında özel kanun buda kurul
muş olup ödenekleri Boşbakanluk bütçesinde 
yer akın kurumlar da vardır; bunlar 5se, Tür
kiye Radyo Televi.-ıy..)iı Km umu, Türkiye ve 
Ortadoğu Âmme İderesi EnMritüsü, Türkiye 
BJ'.im-'öCil ve Tekulik Arattırma Kuı. umudur. 

Bu ku-ıumlai'dan biz. üzerinde uzun zaman
dan Ib'eı:': çok durulan ikid ha;k:kıuda; Alkili ts-
tjlJ:aîat Teşkilâtı M'lbt'e.şa.rlığ'i i'e Devlet. Per-
s-onıll Drik'ed B'ıska,ı:ılığı haikkmdaki göıaiş-

J leılmilzi de. açıklamak istiyoruz. 
Yüb-.-,.k malûmlarınız (Iduğu veçhile, Mil-

] lî İ:s;:'.L-kara-t TeJkiKui Genel Sekreterliği, Ana • 
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yasamızın 1.11 neü madd!£iai3yr-*e tanzkn edilmiş 
millî bir kurutuştur. 

'öayın üyeler, ksınaaitakniiz odur ki, demlokra-
si müesseseler sistemidir, müesseseler rejimidir. 
Demokrasinin ayakta kaîla'hlllmesi içlin, dennok-
rasdnün dâyanmıak zorumda olduğu müessese
lerin 'tahribi o bünyeye, o demicfcraiük bünye
ye mu'tlalka zarar verir. Bu görüş açıjsı içeri
sinde millî müesseseDeıilmiızi tahrip eltmekiten 
dikkatle kaçınarak, tahrip edilei beyanlardan 
•dikkatle kaçınarak, Millî İstihbarat Teşkilatı 
'hakkında şunu söylemek isteriz: 

İç ve dış güvenlik kurullu olfan bu kuruluşun, 
iç ve dış güvendiğin gerektirdiği ciddiydlle ve 
her i'ld güvenliğin gerektirdiği isiiJlhlbara.tı 
doğru olarak yapması ve istihbaratı ilgililere, 
soruimlulara doğru olarak i'!etmedi iktiza eder. 
Bu kuruluşun, günün gelişen ve değişen fcoşül-
llarun'a uygun blçûmde nicelik ve nitelik kazan
madı yönlünden yeterli1 durum'a geJtiriilîmesi ve 
Ibu kuruluşun içinde bü aman personelin bu 
amaçla eğlitillmetiİ! lâzmıgelldiği kanaatindeyiz. 

Devlet Personel Dairesi Başkanlığı (hakkın
da şunları arz eilnek isteriz: 

TüıUlye'de bilr personel ref ortam yapma 
amaciyle 657 say.!lı Devlet Memurları Kanunu 
>or)t-aya kurmuş ve 1970 senesinde .1327 sayılı 
Kanuri'a büyük çapta değişiklikler yapılmak 
suretiyle, Devlet Memurları Kanunu yürürlü -
ğe girmiştir. Bu kanunlar çıkarken, Hazineye 
tahmil edeceği para miktarı 2 ilâ 2.5 milyar li
ra tahmin edilirken, ilk intibaklar yapıldığım
da külfetin 8 ilâ 8,5 miyar liraya çıktığı anla-
siliniştir. Arkasından çıkarılmıak zonmluluğıın-
•da kah man klanım hükmündeki kararnameler
le bu miktar, .12,5 milyar liraya çıkmış, geçmiş 
ÎKlküai'ü'Jiin Maliye Bakanıma göre de son har
cama miktarı 22 mı'Uyar liraya baliğ e'muş-
tur. 

Önceki hüküm c'l er (tarafından yan; cdeme-
ıler içlin çıkarılan kararnameler ile bu karar
nameleri meydana getiırdiğil kamşıklılığı or
tadan kaldırmak için (ki, hepsinin sayısı 27'yi 
bulmuştur) 27 ad-cit kararname çıkmış elmaslı
na, rağmen. Devlet Peı^on-eü Dairesinin duru-
ıiııu kesmekeşlikten kurtnlam alıııiştır. 

De^eit Bekanı Sayın lamaül Hakkı Biıîer' 
Sn Bütçe Karma Komisyonundaki, «Yetki Ka
nununun bize verdiği sürenin hitamı olan Sİ 

Mayıs 1974 günlü Resmî Gozeteide 'Tek Metin 
(Kararnamesini, Kanun Hükmünddki Kaırarna-
meyi ve Tek M'eltin Yan ödeme Kararnamesini 
yayırJİamak imkânına kavuşacağız.» şekliln1-
deki baylanını blir taahhüt olarak balbul eldi-
yıoruz ve bu beyan muv&eeheainde 'bu mesele
nin biran önce halledilmesini bütün Tüık Mil-
kitinin tehalükle 'beklediğini beyan etmek is
tiyoruz. 

Bu arada sek sık sözü edlllen t 'aykleıden de 
foahseîlmek Merkn. 

iSaym üyeler, değinen süyasî iktidarların 
kcrddibiyle çaılınacak yöneticileıü. seçme hakkı, 
herhalde h'idbiır kimoe tarafından rclt ve inkâr 
edilemez. Nitekim, Bütçe Karma Komisyonu 
müzakerelerinde bazı müba'efet parlamanter-
leıii drlıi bu h:.Lkı t'eslim etmişlerdir. Bu tes
lim •eiiîş'in yanı sil'a, gerek Bütçe Karma Kcmis-
yonuıjda, gerekse Senatomuzda ağır tenkit
ler yapılmıştır. 

Şimdi biran için fcııgününi anamuhalefet 
paıKi'fanin tek başına iktidara geldiği yıllara 
bir kere daha dönmek zoıtmjdayız. 

\İ!&Qo - 1907 yıllai'iinlda hu konudaki manza
ra şudur: Planlîıanıa Müsîöeşa.n, ısözleşmedi uza-
'tıJimamak suretiyle 1966 yifimlda ğörevirjden ay-
•rfmak zorunda bırakılmıştır. Yine bu yıl 
îç-mde Tüıkiye Pötrolleri An'oniım Ortalküığı, 
'Türküye Chımhuriyeti Dev ilet .Demiryolları, İl
ler Bankası, Azot Sanayii, S'ümeıtıank, Elektrik 
İdleri Etlüt Dairesi Genel müdüılerirJln işlerine 
îJon venl'lmiış ve yerlerine o zamanın Hükümet 
Ba^kanıiiiın yakınları tayin edi'lmiiiştar. 

Bu genc'l müdürler, 1967 yılında .tekrar gö
revle ünlclen ahnlmnişlar ve bu 6 genel müdürün 
yerirje li9ıÖ7 yılında yenlileri tayin edilmiştir. 
Yine l'G'36 ve 19)67 yıillarında 45 yüksek dere-
ccHi yönetic;l::fin yeri değiş-'jirllm'lş, bur/ıardan 
pek çoğu işüarirJden ayrnUmak zorunda kal
mışlardır. 

Keza, r£'3:l - 1967 dönömilıiıde ve bir yıl için
de 197 yüksek dereceli yönıeitİclnin, ya işine ıson 
verilmilş, ya da geri hizmete alınmış'tur. Bu 
197 yüıkisek dereceli yöneili:İ3İnin raka/m olarak 
dekümimü ya-par.&ak şu manzarayı görüyo
ruz : 29 gencfl müdür, 38 genel müdür yardımcı
sı, 52 yönetilin kurulu üyesi, 12 işletme müdürü, 
45 müessese müdürü, 21 !b$'ge müdürü görev
lerinden ailmmış ve işlerine son veriiîimfiiştır. 
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'1!9*67 ydındia Karaıbîülk Genel Müdürü, değiş-
ttkillm'Uş, yerine gelen zat, altı ay içimde 14 tec-
.-rülheli işletme mühendisinin işine son vermiş-
tllr. Keza, ll%7 yılı Mia-rt aynıda Planilama Şu
be Müdürü Ömer Faruk Erckm'in. işine son ve-
rZmü/jlr, 

(Arz d'aıiş oılduğum rcjkairn-ar, başta 'da be
yan etmiş olduğum giibi, 1966 ve 1937 yıij'iaın-
na aitJtîr. 

Bulgüı.Jkü Hükümet, m'eselcyİ yalnız ve yak 
anız .kurukış'iann ret organizasyonu açısından çile 
alimliktir ve bvbim tayinler hakkındaki görü
şümüz ise şudur: Devlet görevlisi, dw.kr.li ka
muyu tcımlsJi. eder, do'nyıayle bunum gerek-
rçürdiıği vasıflan haiz olmalıdır, ama deıvldt gö
revlisi Devletî, Hüküm/eti yönetim tık için halik
tan >cy afçın ik gelen siyalâ .ÎJtidarlıaınm felsefe
ci istikâmetimde hizmet idtmclk Zorundadır. Hiç 
Ik'lıiDsden inanmadığı feflsefcr/'e hizımeıt ekme
si '.k'tenemez. Anteak, hiç, kimsede, balkım! oy-
(larıyib hla' İki yönetmek için iktidara gelen hü
kümetlere, kendiı fe'ifoefccine inanmadığı .açıik 
tuitnmMınyle bdTli olanlarla çalışma zorunlu
luğunu yükleyemez. 

Cumihuriyelt Semaitû'surun sayın üyeleri, kıy-
m&'S.L vakCJ erkDzi daha fazüa alrm'amalk için söz
lerimi nura da bitiriyor ve grırpüm adınla Yüce 
Senatoya saygf aranı sunuyorum. (C. H. P. sı
ralarımdan alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Erdem, Teşekkür ede
riz. 

Söz sıriası Sayın Hamdı Özer'in. Buyuran 
Saiyın Hamdi Özer. 

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

Başbakanlık Bütçeisi. üzerimdeki görüş ve 
dileklerknin esasını ve en önemlisini Bütçenin 
tümü üzerinde arz etmiştim. Sayın Hükümıetin 
hilihasisa o konuşmamı gözden geçirmesini is
tirham ediyorum. 

dir ve memleket de bir sıkıntının, bir buhra
nın içine düşmüştür.» diye burada konuşma
larına şahit olduk. 

Muhterem arkadaşlar, öyle bir konur/ma ki, 
âdeta kehanetlerini ispatlayan sıkıntı ve buh- •' 
ramların sevinci ve gururunu içinde görmemek 
mümkün değildi. Memleket sıkıntı içlinde, buh
ran içinde ve koalisyon çöküntüde... Bu ba-
kıımidan göğsünü gere gere, kendi kehanetleri
nin çıkışını âdeta sevinç ile; «İşte gördünüz 
mü.» edası ile huzurunuzda beyan etmişlerdi. 
Bu duygunun içinde, memleket batıyor, ne 
çıkar; yeter ki, koalisyon parçalansın... 

ISayım Hükümet, bunların inadına değil, fa
kat milletin size olan ulmuduna ve yurt sev
ginize dayanarak güçlü, hem de çok güçlü ol
manızı diliyorum. Koalisyonu beğenmeyenler, 
hele zıt kutuplardan kuruluşunu iddia edenler, 
bizzat koalisyon kurmak içim bütün kutupları 
dolaştılar; fakat tek başına Hükümet olma
nın alışkanlığına kapılarak, baş olmak şartı i'le 
dolaştılar, elleri erişemedi, bunun için koakU-
yon eksi dediler. 

'Tek başın Hükümet etmesi demek Faside 
yoktur. Demokrasi, kişi ve kişiler şirketinin çı
kar düzeni değil, toplumun x çıkarıdır, toplu
mun çıkar düzenidir. Baş olmak hıra ve has
reti ile yanıp tutuşarak, memleketi tutuştur
maya karkışanlara tavsiyemiz vardır. Tarihe 
baksınlar ve teselli bulsunlar. İktidar, hiç 
kimiseye 'baki değildir; Sultan Süleymana baki 
kalmayan iktidar, hiçbir Süleymana da baki 
kalamayacaktır. 

Öyle ise, dem!oikrasiyi zorlarnayalım. Mille
timiz kendi kendini yönetmeye kararlıdır. Bu 
karara saygılı olalım. Çünkü, hepimiz bu kara
rın eseriyiz. İşte bu Hükümet de bu karardian 
doğdu. Bu, halkın Hükümetidir. Dün de arz 
ettiğim gİlbi, vurguncu ve sömürücüler bütün 
hile ve servetlerini seferber ederek, halkın hü
kümetini yAkıp, kendi ortaklarımı işbaşına ge-
tirım'eye çalışmaktadırlar. Fakat bu mSlet, ar
tık şirket Hükümet istemiyor. Bu m'dlet, kendi 
kendini yönetecektir. Bu Hükümeti yıkmak 
için vurgunculara alkış tutaları bu millet, çok 
iyi bilmektedir. Bunlar, bir gün suçüstü yaka
lanacak tarihe teslim edilecektir. Adaletin gö
zünden kaçmasını bilen, bu hileleri kullanaibi-

Doist acı söyler; fakat samimî ve insaflı ol- I 
mak şartıyle. Böyle olmayan ve sadece yenil- I 
gİmin hırs ve hıncı ile kavrulan sözler he'defini 
•bulamaz ve sahibine döner. Bir grupun sayın I 
sözcülerinden birinin koalisyonun zayıf ola
cağını daha önceden hatırlattığımız halde, 
uyardığımız halde bu uyarıya uymadılar-; şim
di bu bakımdan Koalisyon çöküntü halinde- | 
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lenler tarihin gözünden kaçamayacak ve tarih 
'onları mutlaka mahkûm edecektir. 

Saym Başkan, kaç dakikam var ? 

BAŞKAN — Daha beş d Alâkanız var efen
dim. 

HAMDI ÖZER (Devamla) — Muhterem se
natörler, Hükümetten bazı temenrlilerim ola
caktır. Ancak bunu belirteyim, ki, koalisyon 
hükümetlerinin mutlaka zayıf olacağım ispat 
etmek, doğrudan doğruya -kendi .kendini tek-
zübetmcıktiV; tekzübi içindedir. Eğer Koalisyon 
Hükümetli zayıf olsaydı ve mutia'ka tek partili 
Hükümet .kuvvetli olmuş olsaydı, 12 Mart da 
olmazdı; eğer Koalisyon Hükümeti kötü ol
saydı, 14 Ekimden sonra bu iddiayı yapanlar 
koalisyon peşinde dalaşmazlardı. 

Ivaldıki, bu Koalisyon Hükümeti cidden 
seleflerinden, eski hükümetlerden daha da 
güçlü bir Hükümettir. Bunun en helirli bir mi
salini arz edeceğini : 

Ha^Hıaş ekimi konusunda Devletin toprak
larına vurulan yasaik kili ti erlini kırıp atmış ve 
Devletin bağımsızlık haysiyetini kurtarmıştır. 

Diğer taraftan, Yunanistan'ın ve dış birta
kım etkilerin tesiri altında Dışişleri Bakanının ; 
yani Hükümetin kesin cevapları milletin 
onurunu, haysiyetini yükseltmiştir. Bunu daha 
fazlası ile açıklamak istemİ3'orum; kıyaslamak 
da istemiyorum,. 

îSaym Hüküınetten istirhamım şudur : Haş
haş ekiminin yasağını kaldırdılar; milletçe bu 
hayranım duygusu içindeyiz. Bu yasaklamayı 
Türk Milletine, Türk Devletine kabul ettirme
ye çalışanlar şunu bilmelidir ki, haşhaşın birçok 
faydalarına karşılık, zararları da vardır; ama 
•kendilerinin fabrikalarından alabildiğine çıkan 
ve bütün beşeriyeti, sadece beşeriyeti yok et
mek hassasını taşıyan silâhları onlar durdurma
dıkça, biz de döviz kaynağımız olan, fakir ve 
fukaranın nafakasını sağlayan haşhaşa kelepçe 
vurmayalım, ve bunun 4-3 ildeki ekimine müsaa
de edelim; bunun için ilâç. sanayiini tesis «de
lim. Çünkü, kendi halkımızda ne morfinman var, 
ne de afyonu başka türlü kullananlar var; ama 
•kendisine hâkim olamayan zevki sefa düşkünleri 
kendi sınırları içinde içerlerse İni bizi pek ilgi
lendirmez. Eğer insaniyet, beşeriyet mevzuba-
hisse, bu tek taraflı da olmaz. 

I Halkımızın nafakasını yıllardan beri tazyik
lere peşkeş çekenler, bugün bu Hükümetin gücü
nü güçsüzlükle tavsif etmjeye çalışıyorlar ki, 
bunun hükmünü millet vermiştir ve verecektir. 

Sayın Hükümetten bazı hususlarda dileğim 
olacaktır : Temel ihtiyaç maddeleri araisına etin 
alınması şarttır. Bu, alınmadığı takdirde Do-
ğu'daki hayvancılık çökecektir. 

Afetler konusunda; fel afetleri dolayısıyle 
birçok tarım ürünlerimiz -bilhassa kendi böl
gemde - afete maruz kalmıştır ve bu çiftçilere 

I yardım eli uzatılmalıdır; 

Kayısı taban fiyatı tespit edilmelidir; 
İşçi - memur arasındaki ayrım mümkün ol

duğu kadar kaldırılmalı; işçinin kendi arasında
ki ayrım kaldırılmalıdır; yani eski ve yeni işçi 

I emeklileri arasındaki ayrım kaldırılmalıdır. 
BAŞKAN — Sayın özer, zamanınızı ölçerek 

konuşacağınızdan eminim; ama yarar görüyo
rum, bir dakikanız kaldı; lütfen konuşmanızı 
toplamanızı rica ederim. 

HAMDİ ÖZER (Devamla) — Peki efendim. 
11 $1 sayılı Kanun nasılla, eski ve yeni emek

li memurlar arasındaki farkı kaldırmıştır, işçile
re de böyle bir uygulamanın yapılması mutlaka 
şarttır. 

En az geçim indirimini böyle gülünç rakam
dan kurtarmalarını bilhassa istiıiham ediyoruz. 

Emeklilik hizmet süresinin kadınlar için 20 
yıla indirilmesi çok yararlı olacaktır; gönülsüz 
çalışanların yerine, gönüllü çalışanlar gelecek
tir. binlerce, onbinlerce üniversite mezunları so
kaklarda dolaşmakta; fakat emeldi olmak için 
günlerini sayanların bazıları da Devletin hizme
tini atıl bir şekle sokmaktadırlar. 

Bu bakımdan, uzun uzadıya maruzatta bulu
nacak vaktim yoktur. Sayın Başkan, bana mü
saade ettiğiniz için teşekkür eder ve belki de 

ı vaktimi geçirdiğim için özür diler, hepinize say
gılar sunarım. (C. II. P. sıralarından alkışlar.) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Özer. 
Söz sırası Sayın Kâmran İnan'ın. Buyurun 

Sayın İnan. 
KÂMRAN İNAN (Bitlis) — Saym Başkan, 

değerli arkadaşlarım; 
Ben, bir uygulamanın, bir zihniyetin, daha 

doğrusu bir politikanın ifadesi olmak itibariyle 
24 Nisan 1974 tarihli Resmî Gazetede çıkan bir 

| kararnameyi huzurunuza getirmek istedim. Eğer 
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bu bir politikanın ifadesi olmasaydı, takdir bu
yurursunuz ki, münferit bir hadise ile huzur
larınızı işgal etmek istemezdim. 

Kararname kısadır müsaade buyurursanız 
okuyacağım : 

Karar sayısı : 7/8008 
Maliye Bakanlığı Bütçe ve Malî Kontrol Ge

nel Müdürü... (İsmi okumuyorum, zira bahis 
konusu olan bir politikadır, şahısla uğraşmak 
değil. Şimdi, şuraya dikkat ıbuyurun.) ..22.10.1973 
talihinden geçerli olmak üzere, Birleşmiş Mil
letler Teşkilâtı nezdinde Türkiye Daimî Tem
silciliği Daimî Temsilci 'Yardımcılığına birinci 
sınıf ortaelçi unvanı ile atanması; Dışişleri Ba
kanlığının... Bakanlar Kurulunca 9 .4 .1974 ta
rihinde kararlaştırılmıştır.» Bu, 6 ay öncesine 
götürülen bir tayin kararnamesidir. 

Kendimle güvenmedim, soruşturdum, emsali 
yokmuş. «Mümkün müdür?» dedim, «Değil.» 
dendi, hem de en yetkili zevat. Kanunen müm-
ıkün olabilir, fakat kararnameyle değil. 

Şimdi bu neden yapılmış? Bu, aynı tarihte 
usulsüz olarak sevkedilen üçlü bir kararname
nin Sayıştay tarafından reddedilmesi üzerine, o 
durumu tamir etmek gayesiyle yapılmış bir ka
rarnamedir. Bu, usulüne aykırı. Çünkü, Bakan
lar Kurulu kararı ile bu suretle Devlete borç
lanılmış olan paraların; yani Ekim'den beri 
verilen ve geçersiz bir kararnameye istinat eden 
meblağların bir nevi affı demektir. Bu, ancak 
kanımla olur, Bakanlar Kurulunun bunda yet
kisi yoktur. 

Şimdi asıl, şekille beraber bir defa keen-
lemyekûn ve geçersiz bir kararnameyi, geçer
li kılmak üzere yine usulsüz bir davranışta bu
lunulmuştur ve eskiden işlenmiş bir hata defa 
hata ile omuzlanmıştır; bu birincisi. 

İkincisi : Bu tayinin ben münakaşasını yap
mak istemiyorum, mahiyetini biliyorum; bir ih
tiyaç karşılığı yapılmış bir tayin değildir. Bu 
tamamıyle, maalesef Hükümet Programının gö
rüşülmesi sırasında da arz ettiğim gibi, bir aranj
man neticesi yapılmış tayindir. New - York'ta 
böyle bir işe ihtiyaç yoktur. 

Şimdi asıl meselenin ciddî tarafına gelece
ğim : Meselenin ciddî tarafı şu; sizlere şu oku
duğum bir kaç satırlık Kararname, Türk Mille
tine bir senede 740 bin liraya mal oluyor. Hesa
bını beraber yapalım. 

Bahis konusu zatın maaşı 1800 dolardır. 
New - York'a gitmiştir, Türkiye daimî delegeli
ğinin şık binasındaki büroları dar bulmuştur, 
yeni bir ilâve büro tutulmuştur, 1200 dolar; et
ti 3000 dolar. Etti ayda 45 bin lira, etti senede 
540 bin lira. Devletin New - York'ta iki tane 
ikametgâhı vardır, ikisi de meşguldür; daimî 
delege ve daimî delege yardımcısı işgal etmiş
tir. Bu zata ikametgâh tutması için Devletçe 200 
bin lira gönderilmiştir. Ett i 740 bin lira. 

Şimdi sayın arkadaşlarım, 740 bin lira ile bu 
memlekette neler yapılır!.. Ben hesap ettim, 
150 tane üniversite talebesine ayda 500 lira burs 
vermek suretiyle yüksek öğretim yaptırabilirsi
niz. Bu 740 bin lira ile sayın arkadaşlarım, s e 
nelerden beri arsalarını almış bulunmalarına 
rağmen, lisenin yapılmamış olması neticesi, son 
derece güç şartlar altında okuyan Ahlat ilçesi
ne bir lise yaptırılabilir. Bu para ile iki ortaokul 
yapılabilir. Bu para ile 4 tane köy okulu yapı
labilir. Bu para, bir tek şahsa hiç bir hizmet 
karşılığı olmadan verilmiş bir paradır. 

Şimdi bu para nereden geliyor değerli arka
daşlarım-... Döviz karşılığı, alın terlerinden bu 
memleketin kalkınması çabalarını beklediğimiz 
Avrupa'daki işçilerin gönderdiği dövizlerden. 
Şimdi gelelim bunun asıl acıklı manzarası; bu
nun Türk liraları karşılığı nereden geliyor?... 
Bunun Türk liraları karşılığı, değerli arkadaş
larım, şu fotoğrafta gördüğünüz vatandaşların 
verdiği vergilerden geliyor. 

Bu fotoğrafı ben ortaçağ tarih kitapların
dan almadım, müzelerden de almadım; bu fo
toğraf, tam bahis konusu Ekim ayında, 1973'de 
Bitlis'in Hizan ilçesinde çekilmiştir ve benim 
tarafımdan çekilmemiştir; lütfen bunu sayın 
Devlet Bakanları görsünler. 

Değerli arkadaşlarım; şu tasarrufu, hatalı 
olmasını bile bile ve bunun portesinin 740 bin 
lira olduğnu bile bile veya bilmeyerek imzayı 
bastıktan sonra, gelip de, «Kalkınma tabandan 
başlayacaktır, halktan yana bir politika güdüle
cektir, bu milletin bütün kaynakları en iyi bir 
şekilde işletilecektir.» denilirse, benim ve îli-
zan'daki bu insanlarla komşuluk eden bir insa
nın inanmayacağını kabul buyurmanızı rica 
ederim. 

Şimdi, bu misali münferiden huzurunuza .ge
tirip geliştirmek istemem; fakat bunun gibi, 
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eğer vaktim müsait olsaydı, size 370 tane misal 
sayabilirim. Bunu, toplu olarak Hükümet Prog
ramı üzerinde görüşmelerin yapıldığı 7 Şubat' 
ta burada belirttik, müspet reaksiyon gördük, 
zannederim 90 küsur güne geliyoruz, hiç bir 
şey yapılmadı ve bu ilâve çıktı. Bunu, 11 Nisan 
günü sabahın 3 lerinde Bütçe Komisyonunda ; 
demin arz ettiğim 370 misali, bütün detaylarıyle 
arz ettik ve yine tatbikat gidiyor ve yine gide
cektir ve yine o dediğiniz, o halk politikası, o 
kırdan başlama, o şuradan başlama, bütün ora
dan aldığımız vergiler öylece sürüp gelecek
tir. Bu fotoğraf 24 sene önce böyleydi, 100 sene 
önce böyleydi, korkarım daha 50 sene sonra da 
böyle olacaktır. 

Bunun mesulünü aramıyorum, Hükümetten 
buna cevap verilmesini de rica etmiyorum. Bu
nun mesulleri, 1071 'den beri gelmiş geçmiş bü
tün iktidarlardır. Bunu araştırmak hiç bir şe
ye yaramaz. Bunun üzerine ciltler yazılır, saat
lerce konuşulur; fakat o yol yapılmaz, bu hayat 
ıslah olmaz bu münakaşalarla. Yapılacak tek 
şey, bu gibi tasarruflara son vermek suretiyle, 
o gibi hayat üzerine eğilmekten ibarettir. 

Benim ımaruzaıtım budur, saygılarımı suna
rım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın inan. 
'Söz sırası Sayın Sırrı Ataiay'm. Buyurun 

Sayın Atalay. 
SIRRI ATALAY (Kars) — Cumhuriyet Se

natosunun sayın üyeleri; 

Başbakanlık Bütçesi üzerinde neler söylenir, 
neler görüşülür!., iktidar yetkisini elinde tu
tanlarla, denetini hakkını kullananlar bütçe 
görüşmeleri sırasında birer diyalog kurarlar. 
Bütçe müzakerelerinde bu diyalog, iktidarla 
muhalefetin bir nevi savunıma ile, onun yerini 
ainıianın. bir görüntüsü şeklini alır. Hiç şüphe
siz ki, denetim hakkına sahip olan muhalefet, 
iktidarı yıpratabilmek için, ister meşru, ister 
haklı bütün imkânlardan yararlanmak hakkına 
sahiptir ve bunu yerine ^getirebilmek için elbet
te ça'ba sarf eder1. Bu sebeple, Adalet Partisi 
Grupunun bir önceki oturumdaki görüşlerinin 
ifadesini bu yönden görmek mümkün; ama öy
lesine konular getirildi ki, insan kendiliğinden 
Başbakanlık Bütçesiyle ilişkisinin yakın ve 
uzaklığını veya irtibatını kurmakta gerçekten 
güçlük çekebilir. 
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Örneğin, TRTirin tarafsızlığı burada çok acı 
bir dille el eştiril di. TRT'ye yapılan tayin söz 
konusu edilseydi, belki bir yetkinin kullanılma
sı ve muhalafetin bunu hoş görüp görmemesi 
şeklinde bir görüş setli olarak alınabilirdi; 
ama ne var ki, 25 yıldır ilk kez birkaç, aydan 
;bcri TRT; ki daha önceki tarihlerde yalnız Dev
let Radyosuydu, onun çok acı hatıralarını bili
rim; Devlet Radyosu tek taraflı olarak muha
lefeti vatan ihanetiyle rahatlıkla itham eder, 
söver sayardı, bu acı hatıraları yaşamış bir kişi 
olarak çok iyi bilirim ki, hepimizin haysiyeti 
üzerine ipotek kurmuş olan Devlet. Radyosu, 
bugünkü TRT hüviyetiyle ilk kez birkaç aydan 
beri ildtdarm yanında değil, sanki karşısında 
bir tarafsızlık ölçüsü içerisindedir, insaf ölçü
leri içinde müşahede etmek lâzımdır. Devlet 
Radyosu; televizyonuyle beraber TRT, hüküme
tin, yani Karma Hükümetin gerçekten propa
gandasını mu yapmaktadır, yoksa objektif hare
ket edebilmek için, muhalefet liderinin, «Dü
ğün yek dernek yok, eniştem beni niye öpü
yor?^ nıisillu beyanatlarını yenmesi çabası için
de midir? Türk siyasî hayatında bunu ilk kez 
görüyorsunuz. Bu derece bir tarafsızlığın içeri
sine -gidilmiş iken, tutup TRT'yi acı acı eleştir
mek insafsızlıktan da öteye ifade edilir. 

Neymiş?.. Kemal Tahir'in ölüm yıldönümü 
dolayısıyle, bir sanat açısından dolayı belli gö
rüşleri paylaşmayan insanlar, belli görüşleri 
paylaşmak zorunda olmayan insanlar, kendi sa
nat açıları içerisinden eleştiriyi yapabilmek 
için, çeşitli görüşe sahip çevrelerden gelmek 
üzere, görüşlerini açığa vurmuşlardır ve bunu 
ifade etmişlerdir. Türkiye'de kıyamet kopar... 
Yirminci aşırın Tüıkiye'sini düşünün; bir sa
natçının ölüm yıldönümü dolayısıyle, (münhası
ran sanat cephesine bağlı kalmak ve onun dı
şında herhangi bir şekilde politikaya gitme
mek üzere, sanatından dolayı onun lehlinde bazı 
şeyleri söylemenin tahammülsüzlüğü görülebil
mektedir. Nereden nereye geldik... 

Yıl 1960, sabahın sa>at yedisi; ilkokul sıra
larındaki oğlum aşağıdan bağırıyor; «Baba, 
gel bak neler oluyor, amcamın 3 - 4 yaşındaki 
çocukları ve hepimiz vatan cephesine gitmişiz, 
senin haberin yok» diyor. Haysiyetlerinıiz üze
rine ipoteklerin kurulduğu Devlet Radyosun
dan muhalefet milletvekillerine ayrı ayrı sövül-
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düğü, sayıldığı bir dönemden nereye geldik, 
şimdi tahammülsüzlük gösteriliyor; niçin!.. 

iSanat için yapılan bir TRT yayınında, mün
hasıran sanatçı yönünden ekranda beğenilme
yen fikirlerinden dolayı bazı kimselerin görüş
lerinin açıklanması Türk demokrasisinin zafe
ridir, bu, Türk demokrasisine kanat geren çile
keş insanların zaferidir, bizim zaferimizdir. Ben 
simidi, bunu bu seviyeye getirdiğimiz bu günle
ri gördüğümüz için sevinç ve gurur duyuyo
rum. O çektiğimiz çilelerden sonra, şimdi bize 
o çileleri çektirenlerin mirasının kavgasını ya
panların bugün gelip TRT'de bir sanat olayın
dan dolayı fikirlerini söyleyenlere tahammül
süzlük gösterenleri, görebilmeyi bir merhale ola
rak alıyor ve bundan dolayı eleştiriyi yapma 
hakkını asla ellerinden almak istemiyoruz, ya
pabileceklerdir, bunu söyleyeceklerdir, ifade 
edeceklerdir; ama bir merhaleyi açıkça ifade 
edeceğiz ki, Türk demokrasisini bu merhaleye 
getirebildik. Şimdi, Devlet radyolarından ve 
televizyonlarından mutlak bir objektif zihniyet 
ilerisindeki yayınlara bile tahammül edilme
mesi karşısında, biz geçmiş günlere bakıp, o 
çağlarda böyle oluyordu, yine böyle yapılsın de
miyoruz, eleştiriler yapılsın diyoruz; ama bir 
şeyi de tespite mecburuz; nereden nereye gel
dik ve bu seviyelere nasıl ulaştık... Bunun içe
risinde emeği ve zahmeti olanların, veyahut bu
raya ulaşılması için sarf edilen çabaların şeref 
kaygısı içerisinde değiliz; ama bir şeyi tespitte 
zorunluluk vardır; karşılıklı yanşa girmenin 
ihtiyacı içinde de olmayalım. 

ıG-eşmiiş yıllarda, iktidarın el değiştirmesi 
üzerine Devlet yönetiminin ön saflarında gelen 
yönetim kadrosunda derişiklik yapılmasından 
dert yanılmaktadır. Birleşik Amerika'da iktidar 
değişikliği üzerine, Devlet kadrosu aşağı yuka
rı tümüyle değişiyor. İngiltere'de uzun yılların 
geleneğiyle oturmuş Devlet zihniyeti içerisin
de, Devlet personeli en yüksek sorumluluk mev
kii dahil olmak üzere, kolay kolay değişmez, 
Bu bünyeye, doğal ve uzun yılların getirdiği 
(gelenekle, tecrübeyle ulaşılmış, yerleşilmiş ve 
Devletin bünyesi buna göre kurulmuş bulun
maktadır; ama daha ileri bir demokrasinin ön
l ü ğ ü n ü yapan Amerika'da ise iş tamamen 
başkadır, Holaıda'da ölftü başkadır, Almanya' 
da ölçü başkadr. 
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Şimdi, Türkiye'de birbirine tamamen zıt sos
yal ekonomik görüşlere sahip siyasî iktidarların 
el değiştirmesi üzerine hiç şüphe yok ki, tasar
ruflar mümkün olacaktır ve yapılacaktır. Bu 
tasarrufların yapılmasını; geçmiş yıllarda yapı
lan tasarruflar da vardı şekliyle değil, sırf bu 
noktalarından dolayı bir zorunluluk şeklinde 
ıgörnıek lâzımdır; ama hepimiz temenni edelim 
ki, biz Türkiye'de kamu idaresini öylesine bir 
bünye değişikliğine yöneltelim ve getirebilelim 
iki, siyasî iktidar değişikliklerinde; ekonomik 
ve sosyal yönden birbirinden farklı görüşlere 
sahip olsalar dahi, yönetimde, özellikle kamu 
idaresinin üst mercilerinde bulunan idarecile
rin .değiştirilmesine ihtiyaç hissetmeyelim, ger
çekten hep beraber insaf ile böyle düşünelim. 
Biz kamu idaresini böyle bir seviyeye getirmiş 
ve yetiştirmiş miyiz!.. Uzun yıllardan beri ya
pılan çeşitli tayinler gerçekten bu açıdan ve 
!bunu hazırlamak zihniyeti içerisinde mi olmuş
tur, yoksa kayırmalarla eş ve dostu getirme 
şeklinde mi olmuştur? Biz bunun en belirgin 
liçıyanmalarını 933 sayılı Yasanın görüşülmesi 
sırasında burada ifade ettiğimiz zaman, bunu 
arkadaşlarımıza bir türlü ani atamıyorduk. Di
lediği şekilde, dilediği nispette, tamamen takdi
re bağlı olarak Devlet yönetiminde, özellikle 
planlamada ve teşvik tedbirlerinde olmak üze
re, Devlet memuru tayin edebilme yetkisini is
teyenler, şimdi kamu idaresinin daha az önemli 
olan yerlerinde yapılan değişikliklerden dolayı 
dert yanmakta ve karşımıza çıkmaktaydılar. 
Yıllar önce bunları ifade ettiğimiz zaman nere
deydiniz ve niçin o zaman hep beraber aynı şey
leri düşünemiyorduk?.. Biz bunları zamanında 

ifade etmiştik; fakat «Siz vaktiyle böyle yapı
yordunuz ve yaptınız, biz de şimdi böyle yapa
cağız.» denecek olursa, böyle bir davranış zih
niyet ölçüsü içerisinde değildir. Biz henüz ka
mu yönetimini objektif ve tarafsız işler bir bün
yeye saihip kılmış ve getirmiş değiliz. 

BAŞEAN — Sayın Atalay, süreniz dolmak 
üzerej 

SIRRI ATALAY (Devamla) — Sayın Baş
kanım, son cümlemi bağlıyayım. 

Kamu idaresini bu seviyeye getirelim. 
.Maruzatım, bundan ibarettir. Saygılar suna

rım. (C. H. P. sıralarından alkışlar). 
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BAŞKAN — Teşekkür :ederiz -Saym Atalar. 
Söz sırası Saym Niyazi Unsal'm. Buyurun 

VSayın Unsal. 
NİYAZİ UNSAL (Erzincan) — Sayın Baş

kan, değerli senatörler; 
'Başbakanlık Bütçesi üzerinde grupları ve 

şahıslan adına lehte ve aleyhte birçok arkada
şım eleştirilerde bulundular, özellikle aleyhte 
konuşan aıkadaşlarımızdan A. P. sözcüsü. Hü
kümetin güçsüz olduğunu, Koalisyonun çok kı
sa sürede yıkılacağını söylediler. Elbette ki, bu 
ikendi görüşleri, kendi düşünceleridir. 

Bir Karadeııiz'H yanındaki arkadaşına, «Ha 
uşak, bu yıl fındık bol olacak» demiş. Diğeri, 
«Ne biliyorsun?» deyince, «Canım öyle istiyor.» 
cevabını vermiş. Sayın A. P. sözcüsünün de ca
nı böyle istiyor. Hükümetin halka hizmet etme
sini değil, biran evvel yıkılmasını bekliyor. 

Şimdi, Başbakanlık Bütçesi görüşülürken, 
bon de, Başbakanlığın görevleri hizmetler açı
sından bütün bakanlıkları içerdiği için, bu ko
nuda bir göııüşümü kısaca açıklamak istiyorum. 
Özellikle Hükümet Programında ve her iki koa
lisyon partisinin kendi programlarında, Halk 
Partisinin seçimler öncesindeki bildirgelerinde 
gayet haklı ve yerinde olarak, hepimizin beğen
diği biçimde, geri kalmış bölgelere, özellikle 
Doğu Anadolu bölgesine özel bir özen gösteri
leceği ve hizmetin biran evvel bu bölgelere ak
tarılacağı söylenmişti. Hükümet Programında 
bu kayıtlara işaret edilmesine rağmen, tüm ba
şkanlıkların bütçelerinin hizmet durumlarını 
bütçe raporlarından ve progı anılarından ince
ledim; ben şahsen Doğu Anadolu bölgesine ve 
diğer geri kalmış bölgelere iç açıcı, güven ve
rici, o bölgelerin bu noksanlığını giderici bir 
hizmete öncelik verilmediğini üzüntüyle . gör
düm. 

Eğer bir planlama dönemindeysek ve bu 
plana uyacaksak, Hükümetlerin programlarına 
bunu koymasına rağmen, bu planlamanın dışı
na çıkmadıkça Doğu Anadolu bölgesini, geri 
kalmış yöreleri geri kalmışlıktan kurtarmamıza 
imkân, yoktur. Çünkü, Üçüncü Beş Yıllık Plan
da, geri kalmış bölgeleri bu durumdan kurtara
cak yatırım özelliği, hizmet önceliği yoktur. Ak
sine, bu bölgeleri şimdi okluğundan da biraz 
daha geriye götürecek, daha gerilere itecek işa
retler vardır, örneğin; planlama döneminde, 
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İkinci;Beş Yıllık Planni şöıımida,-" Rize ili .%• 33 
ilerlerken, Erzincan ili'-% 2 gerilemiştir. Bu ge
rilemenin ve böylesine fa.rklı ilerlemenin neden
lerini «Plan» sözcüğü ile bağdaştırmaya olanak 
yoktur. Eğer, Üçüncü Beş Yıllık Plan da için
deki hizmet kapsamıyle Doğu Anadoluya gider
se, Doğu Anadolu Üçüncü Beş Yıllık Kalkınma 
Planının sonunda da bugünkü sefaletiyle ku
cak kucağa, baş başa kalacaktır. Yine, böyle 
bir planlama döneminin ve bu hizmet anlayışı
nın içerisinde elan bir Bakan üç - beş gün evvel 
gazetelerde şöyle bir beyanat veriyor : «İlkokul 
öğretmenlerini üç aylık kurstan geçirdikten 
sonra. Doğu Anadolu bölgesindeki, geri kalmış 
'bölgelerdeki ortaokul ve liselerde'öğretmen ola
rak çalıştıracağını.» Ben, kendi kanadınım bir 
Bakanı olarak bu beyanatın sahibi olan Bakanı 
şiddetle kınarım. Geri kalmış bölgeler ayrı bir 
statüye mi tabidir? Müstemleke midir? (C. H. 
P. sıralarından, «Bravo» sesleri). 

Trenlerin eskisini Doğu Anadolu bölgesine 
göndeririz, öğretmenlerin stajyerini Doğu Ana
dolu bölgesine göndeririz, memurların sürgünü
nü Doğu Anadolu bölgesine göndeririz; şimdi 
'de üç aylık dönemden geçen öğretmenleri bu 
bölgelerdeki ortaokul ve liselerde çalıştırmak 
için sorumsuzca beyanatlar veririz... Bu, bizini 
savunduğumuz- düşüncelerle tam bir çelişkidir! 
Ben bunu burada böylece işaretleyerek nokta
lamayı baş görev sayıyorum. 

KÂMRAN İNAN (Bitlis) — Bravo. 
NİYAZİ UNSAL. (Devamla) — İkinci bir 

yöıı ise; yine bu hizmet anlayışıyle bağdaştıra
nı adı ğım için sadece bu yönden ifade edeceğim. 
Dediklerine göre, «Kooperatifler kurula çakmış, 
halk sektörü kurulacâkmış. Bunun sonu kollıo-
za gider. Biz bundan endişe ediyoruz.» •• 

Değerli senatörler; bugüne kadar halktan 
yana hangi hizmet başlamışsa, hangi birleşim 
•olmuşsa, biz daima «Oingen sakızı» olan bu söz
lerle karşılaşıyoruz. Bir zamanlar köye öğret
men göndermek için köy çocukları toplandı, 
köy enstitüleri kuruldu ve öğretime başlandı, 
ıbu düşüncenin, bu görüşün sahipleri derhal 
«Köyden çocuklar toplanıyor, koihozlar kuru
luyor, bunun sonu tehlikedir.» devliler, köy 
enstitülerini kapattırdılar.- Aradan geçen şu kı
sa süre kimin yanıldığını, kimin yanlış görüş 
sahibi olduğunu ortaya koydu. Şimdi de yine, 
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dayanışmayı sağlamak için, küçük ^güçleri -bir
leşti rip,.. yoksulluğu yenmek için yeni bir sistem 
'oluşturuluyor, yeni bir düzen kurulmaya ve de
nenmeye çalışılıyor ve bu, bütün bilimsel veri
lerle oluşturulmaya çalışılıyor, bunun adı yine 
karnen bir başka rejimdeki bir sisteme bağlanı
yor. Bu neden kolhoza bağlanıyor da. mutlulu
ğa bağlanmıyor, sefaleti yenmeye bağlanmı
yor?.. 

Değerli senatörler; bu görüşler yanlış görüş
ler, bu görüşler, tutarsız görüşlerdir. Eğer. bu 
düşüncede, bu oluşturmada yanlışlıklar varsa, 
lütfen iktidar olarak, .muhalefet olarak bunların 
yanlışlıklarına, tütaTSizlıiklarına işaret edelim; 
doğruları ancak bu yolla buluruz. Bugünkü ten-
kkllerle, artık sonu gelmiş, iflâs etmiş, hele şu 
ibulunlduğumuz günde geçersiz olan düşüncelerle 
uğraşmamız, ne bize, ne de ulusumuza bir yarar 
sağlar. Ben, özellikle şu iki görüşü burada nite-
lemdk, tespit etmeik için söz aldım! 

Hükümete şunu önermek istiyorum: Bugün-
Ikü Üçüncü Beş .Yıllık Planlamanın dışında, «Geri 
kalmış bölgeler.» adiyle yeni bir planlama döne
mlime gitmezsek, -ek bir planlama yapmazsak, geri 
kalmış bölgeleri, bu geriliğin içinden, bu unu-
tulmuşluğun içinden, ezikliğin içinden, Ağrı 
şöhrini bugün bulunduğu çamurun içinden kur
tarmamıza imkân yoktur. Hükümet, deıihal ve 
bebem'ebal ek bir plan yapmalıdır geri kalmış 
böltgeler için; Doğu Anadolu bölgesi için. Biz, 
geri kalmış .bölgelerin temsilcileri olarak, halkı 
olaraik Hülkümetten fazla bir şey istemiyoruz; 
bizi de ilerlemiş bölgeler seviyesine getirsinler 
o kadar. Bunu temin etsinler, bunu temin eden 
ünlemleri biran evvel alsmlar. 

(Bakınız, açık bir örnek verelim: Halkı bir 
yerde zehirleyen tütüne, daıha aylar öncesinden 
taban fiyat vermek için biütıün ilgililer harekete 
geçiyorlar. Bir elkononıik konudur, tutarlı bir 
piMtikadır, neticede tütün de bir emekle 
elde edilmektedir, böyle bir politikaya git
tikleri içlin kendilerini kutlarım; ama tütün
den daha önemli olan, sağlığa ve beslenmeye da
ıha da hizmet eden, beyni daha fazla işleten, dü
şünmeyi sağlayan; sütü, elti bugüne kadar hiçbir 
Hükümelt ele almamıştır. Eğer, diğerlerinden, 
buıgüme kadar gelen hükümetlerden değişlik bir 
(görüş getirecelksek, değişik bir hizm'et ontaya ko-
yacaksalk; değişik hizmetleri de," değişik düşün

celeri de : halktan'.•yana, .çalışandan yana, geri 
kalmış olanlardan yana öncelikle koyacağından 
asla şüphemiz olmayan Hükümetten, Doğu Ana
dolu bölgesiııiin et ve süt verilerine derhal tutar
lı bir taiban fiyatı vermesini bekliyoruz. 

BAŞKAN — Sayın Unsal, lütfen sözlerinizi 
bağlayınız, zamnınız doldu efendim. 

NİYAZİ ÜNİSAL (Davamla) — Ancak bu 
bizme ti eriyle kendiısiııi tenkit edenlere, kendi
sinin yıkılmasını bekleyenlere cevap vermiş ola
caktır. Hükümetin başarısı, halka yaptığı hizmet
lerle .görülecektir. Bundan asla şüpheımiz yok-
itur. Bu başarıyı sağlaması için kendisine, elimiz-
den gelen her türlü desteği sağlayacağız; bunu 
kalk sağlayacaktır kendisine; bumdan kuşkumuz 
yoktur. 

Bu hususları belirtmek için söz aldım, beni 
dinlediğiniz için saygılar sunarım. (C. II. P. 
sıralarından alkışlar). 

BAŞKAN — Başbakanlık Bütçesi üzerinde 
söz isteyen arkadaşlarımız konuşmalarını ta
mamlamış bulunmaktadırlar. Başka söz is'te-
yen arkadaşımız var mı efendimi 

İSKENDER GENAP EGE (Aydın) — Ben
deniz söz istiyorum efendim. 

BAŞKAN — Buyurunuz Sayın E.ge. 
İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Sayın 

Başkan, çok değerli senatörler; 
ıMüzakeresini yapmakta bulunduğumuz Baş

bakanlık Bütçesinin üzerinde ,grupiarı ve şahıs
ları adına bir kısım arkadaşlarımız beyanda bu-
lunjdular. Ancak, Başbakanlık Bütçesinin, yani 
Hüküme'tin başı olan Başbakana bağlı çeşiltli ku
ruluşları içine alan bir büyük teşkilâtın bütçesi 
üzerinde konuşulurken, âdeta bütçenin tümü 
üzerinde konuşuluyormuş gibi çeşitli konulara 
ve çeşitli olaylara arkadaşlarımız temas çittiler; 
bu da yerinde olan, icap öden bir husütur ve 
bütün müzakerelerde bu böyle olur. 

Ben küçük bir hatıramı ifade etmek isterim: 
Bir Başbakanlık Bütçesinin müzakeresi sırasın
da, rahmetli İnönü'nün Başbakan okluğu devre
de, ben turizmden baihseitmeye başladım, o za
man, başkanlık yapan sayın arkadaşımız bana, 
Başbakanlık Bütçesini konuşmakta olduğumuzu, 
turizmden babsedilımemcsi gerektiğini ifade et
tiğinde; ben, «Tam yerimde- ve icabettiği şekilde 
tkonuşuyoruım, bu meiseleyi her şjeyden önce Baş
bakanın bizzat kabullenmesi lâzım ki, tuıfem me-
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selesi memlekette yürüsün.» diye bir karşı cevap
ta bulunmuştum. Bu bakımdan, konuşan arka
daşlarımın hepsinin kendileri açısından yerin
de ve haklı olarak meseleleri dil'e getirdiklerini 
(gördüm., 

(Bendeniz burada, Başlbakanljğa bağlı olan 
/kuruluşlar içerisinde, bilhassa bir konunun üze
rinde durmak istiyorum; o da Kültür Müste
şarlığı konusudur. 

Çok kıymetli arkadaşlarım, her kurulan Hü
kümet işbaşına gelirken, büyük meseleleri hal
ledeceğim diye gelir. Her başbakan ve o barba
kanın bağlı olduğu parti veya partiler, elbette 
hizmetin en iyisini getireceklerine, daöıa büyük 
'muvaffakiyetlere gideceklerine haklı olarak ina
nırlar. İnanmadıkları takdirde zaten bir şey ya-
pamıa2jla,r; sana icraat saf hasımda yapılır yapılmaz, 
ne kadarı yapılır, ne kadarı yanda kalır; bunları 
zaman gösiterir. Ben, Sayın Başbakan Ecevit'e 
(bir özel konuşmamızda şalhısan da ifade ettiğim 
(bir konuyu tekrar dilie getirmıeye çalışıyorum. 

Muhterem arkadaşlarım, Türkiye'nin bugün-
Ikü dalgalanması içerisinde en mühim konular
dan birisi kültür mevzuudur. Ekonomiye ehem-
ımiiyelt vermeye aklımızın erdiği kadariyle gay
ret gösteririz, memleketin sosyal gelişmesine, 
memleketin iç ve dış politik gelişmesine gayret 
gösteririz ve bunların temel olan, bir milletin 
varlığım, bir milletin benliğini teşkil eden kül
tür meseleleri karşısında sadece konuşuruz ve 
(bunu .geçiştirmekten ileri herhangi bir faaliyete 
geçmeyiz. 

Ben de karınca kararınca Bütçe Karma Ko
misyonunda çalıştığım zaman Kültür Müsteşar
lığının kurulmasında ıgayret sarf ettim ve çok şü
kür Kültür Müsteşarlığını o zaman kurabildik. 
Kültür Müsteşarlığının kurulmaısmın faydalarını 
gürdük:. Bilhassa, Kültür Müsteşarlığmııı kurul
masından sonraki kültür ve sanat hareketlerinin 
daiha bir disipline edilir hale geldiğini, daha 
kendi benliğine, kendi öz kaynaklarına dönen 
ve bunlarla ilgilenen bir sanat anlayışının mem
lekette yer etmeye başladığını müşahede ettik, 
ama bu çok yetersizdi. Sonra, Parlamento ola
cak bir Kültür Bakanlığı kurulsun diye gayreit 
'gösterdik ve Kültür Bakanlığı kuruldu. Bu Kül
tür Balkanlığmm kurulmasına ben de çok mem
nun olmuştum. Hakikaten kültürü çok geniş olan 
(M biz, mazisi çok uzaklara giden, tarihin derin

liklerine giden bir milletiz. Örfümüz, âdetimiz, 
'-geleneklerimiz, folklorumuz, çeşit! sanat kol
larında ve dallarında eslerlerimiz var, ecdat ya
digârı plastik eserler olsun, fonatik eserler ol
sun, çeşitli yönleriyle hakikaten kültürümüzün 
zengin hazineleri var) bu hazinelerin üzerine 
eğilmek ve tam benliğimizi bulmak; kültür de
ğişimi değil, kültür gelişimine imkân veren bir 
çalışmaya girmek gerekirdi. 

(Bu Bültür Bakanlığı maalesef yarım yamalak, 
dalha işe başlamadan yarıda kaldı ve tekrar gü
dük hale, Kültür Müsteşarlığı haline dönüldü. 

Çok kıymetli arkadaşlarım, Kültür Müsteşar
lığında bir değişiklik olmuşıtur. Ben, yeni ge
len müsteşarı tanımıyorum ve kendisinin her-
Ihanjgi bir şekilde şu veya bu sahadaki çalışmala
rını da bilmiyoruım; belki bu benim kendi ceha
letimden. Ancak şunu ifade etmek isterim ki, 
inşallah, bu yeni vazifeyi alan muhterem arkadaş, 
kendi çalışmalarında muvaffak olur. Şunu söyle
mek isterim ki, bu Kültür Müsteşarlığı sevi
yesinde kaldıkça Türkiye'nin kültür meselele
ri, sanat meseleleri, çolk ihmal edilmiş olan nra-
zümizle irtiüba'tımız, geçmişiımizle olan bağımsız, 
millet olarak bütünlüğümüz ve beraberliğimizin 
teminini gerektiren birçok çalışmalar ve atılım
ların yapılması daima yarım ve güdük kalacak
tır. O bakımdan ben dilerdim ki, kendince bir
çok yenilikler gettirdiğini idida eden, ben bun
ları yaaıya döken, sözle ifade eden yeni Hükü
met, Kültür Bakanlığını da yeniden ihya etsin 
ve bu Bakanlığa gerektiği eihemmiyeti versin, 
feonusuyle, geniş kapisamayle Türkiye'nin kültür 
ve sanat meselelerini ele alsın. 

iMuihterfem arkadaşlarım, müzikte olsun, sa
natta olsun, memldkeltiimizde büyük bir başıboş
luk vardır. Sanat ile müstehcen birbirine karış
mıştır; sanaltla, bayağı olan banal olan birbiri
ne girmiştir, ve bunlar bir başıbozukluk, bir 
takipsizlik içerisinde birçok gençlerimizin, bir
çok yeni yetişen çocuklarımızın sanat diye ken
dilerine sunulan, sanatla uzaktan yakından alâ
kası olmayan, çeşitli sanat dallarına güya bi
raz dokunur görünen, yetiştirilmelerinde eği
tilmelerinde çok sakat ve yanlış tesirler yaratan 
neşriyatlar var, filimler var, çeşitli mecmualar 
var, çeşitli müzik diye ortaya atılmış, sanatla. 
en ufak ilgisi olmayan, bele kendi öz sanatı
mızla, benliğimizle uzaktan yakından alâkası ol-
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mayan bir nevi dejenere, müzik diye sunulan 
nesne var. Bunların hiçbirisi tam kontrol edil-
nıemefktedir, bunlara gereğince balkılmamaktadır. 

Eğer, gerçekten kültür mevzularının, kültür 
meselelerinin bir milletin (benliğine kavuşmasın
da, bir milletin millet olarak şahsiyetini orta
ya koymasında en başta gelen ve çok diikkat edil
mesi gereken bir husus olduğuna yürekten inan
mış olsak, bu bakanlılk meselesini bu kadar sal
lantıda bıralkamazdılk; bırakmamamız lâzımdı. 

Çoik kıymietl arkadaşlarımı, hepimiz bili
yoruz, bugün ileri gitimiş milletlerin hangisini! 
alırsanız alınız, sanatı ve kültürü de o derece
de ileıü gitmiiş'tir. Eğer bugün bir Alman en
düstrisi varsa, o derecede bir Alman müziği, 
ıbir Almaaı edebiyatı, bir Almfaın tiyatrosu var
dır. Bir İngiliz Tiyatrosu vardır, çeşitli İngi-
fliiz sanatları vardır, FraınSa'sı böyledir, İtal
ya'sı böyledir, Rusya'sı böyledir. Velhasıl iler
lemiş olan milletlerin, yükselmiş olan millet-
leııin, millî refaha ulaşmış olan milletlerin 
!kült)ürleri de o nispette yücelmişjttir, yükselmiş
tir. 

Bıı baikıımdan ben, Hükümetin kültür me-v-
zulanna gereğince ehemmiyet vermesfini camı 
gönülden dilerim. Dilerim ki, bu meselede 
tam bir anlayış içerisinde; hatta iktidardı, 
muihalefetti meselelerini bir kenara atarak, 
memleketimizin bütünlüğünde beraberliğinde, 
hirliğiindo, dirliğinde, geleceğinde çoık büyük 
tesirler yaratacak olan kültür ve sanat mese-
îeleıûnde elbirliğiyle çalışılabilecek programla
ra kavuşturulsun ve bu programlara bizler de 
»eğer imkân olursa, katkılarımız olabilirse kat
kılarda bulunalıım ve milletimizin çok eksük 
•kalmış, ele atonmıamış ve âdeta unutulmuş olan 
millî kültürüne, harsına, örf ve âdetlerime, ma
zisine eğilelim ve kıymet hükümlerimizi, de
ğer hükümlerimizi yeniden ihya edelim, bir 
bayrak karşısında, bir Istlüklâl Marşı karşı-
sşnda, bir millî hareket karşısında çocukları
mızın duyacağı heyeeanı, bir millî şiirde bir 
ımdllî kahramanlık öyküsünde heyecanını yine 
bulacaik gençliği yetişjtarımeye çalışalım. 

Bugün tarühkue sırtını çevirmiş, bugün sa
katı, affederseniz, «Maval; bunlar nedir? Hiç
bir şeye yaramaız» diye vasıflaınıdıran günlük 
geçici modalarım içerisinde âdeta eriyip yok ol
maya giden gençliği kurtaralım. Bu noktada 

bilhassa Sayın Erlbaıkatn'a hatırlatimJaik isterim, 
bu meseleleri çok ele almış, vatan sathında 
ifade etmişlerdir. Gençliğimizin ahlâlk bakımın
dan, gençliğimizin geıleeeğii balkımınidan, genç
liğimizin millî birlik ve beraberliği bakımın
dan, gençliğimizin mazisine bağlı, büyüğünü 
lâayan, küçüğünü seven ve memleketi için ge
rektiğinde ölebilecek, seve seve ölüme gidebile
cek insanlar olarak yetinmesini sağlamak isti
yorsak, kültürümüze, sanatımıza, dinimize ve 
ımillî gelenekleriımize değer verımesini, değer 
verdirmesini bilmemiz lâzım muhterem arkadaş
lar. 

O bakımdan temenni ederim ki... 

BAŞKAN — Sayın Ege vaiktiiniz doldu 
efendim. 

İSKENDER CENAP EGE (Devamla) — 
IBağlıyorum efendim. 

O bakımdan temenni ederim ki, kültür 
mevzularıyla ilgili çalışmalar büyük program
lar hâline getirilsin. Bunlar üzerinde İnşallah 
•Millî Eğitim Bütçesi üzerinde ve icap ederse 
diğer bütçelerde de gerekirse bâzı mütalâalar 
beyan etmek için söz alacağım. 

Beni dinlemek lütfuınlda bulraıdnğunuz için 
hepinize teşekkür ederim. (A. P. sıralarından' 
lallkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Ege. 
REFET RENDECİ (Samsun) — Söz i t iyo

rum Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Rendeci. 
REFET RENDECİ (iSamsun) — Sayın Baş

kan, muhterem senatörler; 
Gecıenin bu saatinde konuşarak sizleri yor-

ımaik istemezdim; fakat bazı meselelere kısaca 
(dokunmakta fayda umduğum için huzurlarını
zı işgal ettim. 

Muhterem arkadaşlar, bazı arkadaşlar bu
rada konuşurlarken, sanki tenlküit bir suçmuş 
gllbi; «Falancayı neden söylediniz, efendim 
Başbakanlık Bütçesinde şu kadar meselelere 
yayılmanın, her meselemin üzerinde durmanın 
lüzumu ne?» diyorlar yahutta muhalefete 
mensup bir senaltör ıkonuşltuğu zaman, «Efen
dim vaktiyle siz niye yapıyordunuz?» diye be
yanda bulunuyorlar. Arkadaşlar kötü ise, kö
tü hiçbir zaman eımsal olmasın, siz iyisini ya
pım, temennimiz o. Elbette böyle olacak. 
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.:::. «BaşbakacTİık Bütçesinde şu meselelere ni
çin girersiniz?» deniyor. Arkadaşlarım da be
lirttiler, Anayasanın 105 nci maddesi Başba
kana büyük vazifeler vermiştir. Hükümetin 
başında bütün genel siyasetten sorumlu ve bü
tün Bakanlar Kurulunun çalışma programlarını 
düzenleyen, Başbakanlığa bağlı bütün mües
seseleri planlayan, çalıştıran bir kuruluşun büt
çesi konuşulurken, elbette mevzuu dar tutula
maz, elbette geniişliyeeeık, taşacak. Bunu ten
kit eden arkadaşlar, yalnız Başbakanlığın Büt
çesi görüşülür iken, ta 27 Mayıstaın ileriye ka
dar meseleleri götürüyorlar, değil mi? (C. H. 
P. sıralarından (Götürürüz» sesleri) Götürün, 
öyleyse siz konuşunca biz niye konırşımıyalım?. 
Konuşmanın, elbette İçtüzük hükümlerine gö
re tayin edilen saat ve süre içerisinde, mev
zuu taşmamak kaydiyle, Sayın Başkanın zaten 
Sadedin ne olduğunu tayin ettiği belli, o za
ten taktığınız zaman ikaz eder, ihtar eder, 
bu ölçüler içerisinde elbette de konuşulacak. 

Simidi muhterem arkadaşlar, muhalefetin 
vazifesi iktidarı alkışlamak değildir. Muhale-
fetısn vazifesi1, muhalefettir. Ama her yapılan 
şeye de kötü damgasını vuracak bir muhalefet 
yak; elbet de öyle olmaz. Şimdi, muhalefet 
ne 'yapar? Arkadaşlar, bir yarıştan çıktık gel
dik buraya, yarışı saz kazanıldınız, yarın da 
biz kazanırız. Si ^kazandınız geldiniz buraya, 
(biç hiç sizin kusurunuzu görmilyeceğiz, gözünü
zün üzeninde kaşınız var demiyecek miyiz ya
ni?. Bizi bu haktan da mı mahrum edeceksi-
ffiiz? Şimdi bunları s öyleye ceği.z Bunu söyle -
ımek haıkkumız; bunu söyledik diye bizi muahe
ze eldin... Olmaz arkadaşlar böyle şey. 

Muhterem arkadaşlar, kısaca bu mevzua. 
temas ettikten sonra, tayinlerden, bütçede ya
pılacak işlerden arkadaşlarımız bahis buyur
dular. Ben, 10 senedir bu Meclisin içerisin
deyim; burada aşağı yukarı 10 seneye yakın 
bütçeler müzakere ettik, arkadaşlarım iyi bi
lirler, eski zabıtları karıştırırsak altından çok 
şeyler çıkar. Burada, efendim şu memur şu
nu söyledi, şu memuru tayım ettiniz, siz vak
tiyle 160 kişiyi tayin ettiniz, biz 3 kişiyi tayin 
ettik, meselesiniin bu yönüne girıniyorum. El
bette iktidarlar kendileriine göre bazı tayinler 
yapacaklar; -ama biz hukuk devletiyiz Anayasa
ya bağlıyız bunların hukuk prensipleri içeri

sinde, kanun çerçevesi içerisinde halledUmesî', 
yetkilerin o ölçüler içerisinde kullanılması lâ
zım. Kanunlar umumidir, şahıslara- göre ka
mun çıkarmak olmaz. 

Bir mevzua ben kısaca dokunacağımı: Biz1 

ikamın hükmünde kararname çıkarma yetkisini 
Anayasanın 64 ncü maddesine koyduğumuz za
man, bunun mahzurları uzun uzun bu Meclis
lerde görüşüldü, birçok aı^kadaşlarımız ten-
(kitierde buluınidular. 

Biz bilMıara Yetki Kanunu geldi, Yetki Ka
nununu da geniüj çerçeve kanunu olaralk hazır
ladık. Onun peşinden de Persionel Kanunu 
geldi; Yetki Kanununun çerçeveli içellinde, 
Personel Kanununun hangi 'maddelerine göre 
Hüküm el m kanun kuvvetinde kararname çı
karma yetkisi vardır, bunlar da tayin edildi. 
Ama şimdi kamun kuvvetinde kararname ne-
d 'H Kanun kuvvetinde kararname, kanundur. 
Süresi bittiği zaman, o kararnameler Personel 
Kanununun altına madde olarak ilâve edile
cek; Personel Kanununun, falan, maddesi ne 
ise, kanun kuvvetindeki kararname de madde 
olarak tatbik edilecek ve süresi bittiği zaman 
bu kararnameler meriyetten kalkacak değil, 
okluğu gibi kalacak. O zaman öyleyse kanun 
kuvvetinde kararname ile konulmuş, derpiş 
edilmiş hükümler nedir?... Kanundur, kanun 
maddesi olarak yarın yürüyecektir. O halde 
şahıslar ve kişiler için kanun çıkarılmaz. Bir TRT 
Umum Müdürü için bir kararname çıkaracak 
düşünceyi ben tecviz etmiyorum. Bu şekilde 
şahıslar ve kişiler için kanun çıkarılarak, on
lara hizmet yapılmaz. 

Muhterem arkadaşlarım, bu noktaya da 
böylece temas ettikten sonra kısaca bir mevzua 
daha dokunacağım. 

Mit, (Millî İstihbarat Teşkilâtı) Anayasa
mıza göre kurulmuş bir kuruluştur. Bu M-eeliş
levde Millî İstihbarat Teşkilâtı Kanununu da 
çıkardık. Hatta gizli oturumlar yaptık, neleri 
yapacak, neleri yapmayacak, nelerin üzerine 
gidecek, nelerin gitmeyecek, tespit ettik. 

Muhterem arkadaşlar, MİT, bu Devletin 
esaslı kuruluşların dan birisidir. İçimizdeki, 
dışımızdaki bu Devlet için kötü düşünenleri 
yakalayıp yetkililerin huzaıruna getirecek, suç
luları, kötü düşüncelileri kanunun- pençesih'e 
te-jlim edecek, Devletin yarınını garantiye alacak 
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düşünceyi ye tedibini hazırlayanlara yol göste
recek: bir. kuruluştur. Bu kürsülerden vaktiyle 
MİT'i kötüleyici düşünceleri çok dinledik. 

ölükte re m alakadarlarım, şiırndi iktidarda 
bulunan arkadaşlarımdan temennim şu : Ha
kikaten MİT Müsteşarlığı ve MİT Teşkilkı, 
bu Devletin varlığı ioiın •mutlaka kuyvetli 
tutulması, her türlü tenkidin ötesinde tutul
ması ve. iyi çalıştırılması lâzım gelen bir Teşki
lâttır. Müesseseleri birkaç kişinin hatasından 
dolayı kötülemek, Devletin yıkımına. Devle
tin za'fına bir nevi alkış tutmak olur. Bu 
bakımdan Başbakanlık Bütçesi konuşulurken 
MİT hakkında şu cümlelem de kısaca zabıt
lara geçirmekte fayda umuyor ye. bu şekilde 
mevzuu bağlamak istiyorum. 

Muhterem arkadaşlarım, kısaca Devlet 
Planlarına Teşkilâtı mevzuuna da temas etmek 
istiyorum. 

Planlama Teşklâtmıız kurulmuş, oldukça 
eskimiş, kendine göre oturabilmiş, bir seviyeye 
varabl mistir. Fakat bu arada, geçen sene zan-
d ediyorum yahut bir buçuk sene kadar evvel, 
Petrol Kaimim görüşülürken bir hadiseyi nvü-
şaihade etitkn. O müşalıademi Başvekâlet Büt
çesi görüşülüıken Planlama ile ilgili olarak 
arz etmek istiyorum. 

Petrol Kanununun müzakeresinde Planla
madan. arkadaşiarımız gelmişieı di. Dedik ki; 
«Tüıdviyekih 10 senelik petrol politikası ne
dir, Türkiye bu 10 sene içeririnde nasıl bir po
litika güdecektir?» Bize bunu izah c'dee-ek 
yetkili bir kişi olması icabetlerdi. Tüıkiye Pet
rolleri bir kuruluş, bir Anonim Ortaklık, 
kendi statüsü içerisinde çalışır, kendine göre 
bir hesabın içerkmdedir. Kanunlar yapılırken.. 

BAŞKAN Sayın Ren.deci. süreniz dolu
yor. 

REFET RENDECİ (Devamla) — ittiriyo
rum, sayın Başkanım. 

Kanunlar yapılırken, Planlama Teşkilâtının, 
Türkiye Petrolleri, Türkiye Petrol Dairesi Baş
kanlığı, Enerji Dairesi, Petrol Ofis, ne kadar 
petrolle ilgili müessese varsa, hepsinin de üstün
de, Türkiye'nin petrol politikası ne olacaktır. 
10 sene, 20 sene sonrasını hesap etmesi lâzım. 
İşte bugün kıta sahanlığı işiydi dediğimiz me
seleleri, nerelerde petrol arayacağımızı, ne ka
dar para sarf edeceğimizi, yahut da dünyada hu

kuk tekniği bakımından, dünyada petrol huku
ku, petrol literatürü bakımından tekamül iler
dedir, ne istikamete gitmiştir; Planlamanın 
bunları bilmesi, hazırlaması, çağırıldığı, isten
diği zaman getirmesi, kanunların o ölçüler içe
risinde Türkiye'nin yarınlarını da kapsıyacak 
şekilde hazırlanmasına yardımcı olması lâzım 
gelir idi. Bu noksanı görmüş idim ve ondan 
sonra gelen arkadaşlardan da bu mevzuda ma
lumat alamamam nedeniyle huzurlarınızda bu 
mevzua temas etmeyi faydalı buldum. 

Teşekkür ederim, saygılarımı sunarım. 
SIRRI AT ALAY (Kars) — Sayın Başkan, 

söz istiyorum. 
BAŞKAN — Teşekkür ederiz, sayın Rendeci. 
Söz, sayın İlyas Karaöz'ün. 

KÂZIM KARAAĞAÇLIOĞLU (Afyon Kara-
İrisar) — Sayın Başkan, ben daha evvel söz iste
miştim, herhalde görmediniz. İlk müracaat QA}QL\ 
benini. 

BAŞKAN — Bir saniye, Afedersiniz sayın 
Karaağaçhoğlu, bir hata mı işledim? 

KÂZIM KARAAĞAÇLIOĞLU (Afyon Kara
m s a r ) — ilk defa ben müracaat ettim. 

BAŞKAN — Yazılı müracaat aldım efendim, 
siz ondan sonra müracaat ettiniz. 

Buyurun efendini. 
İLYAS KARAÖZ (Muğla) — Sayın Başkan, 

Çok değerli arkadaşlarım ; 

iler bütçe döneminde bu kürsüye gelen arka
daşlarımız, Başbakanlık Bütçesinin müzakeresi 
sırasında muhtelif, konulara değinirler. Ancak, 
ihmal ettikleri, bence çok önemli gördüğüm bir 
konu var; hiçbir arkadaşımız bu konuya değin
mezler. Bendeniz bu bakımdan söz almış bulunu
yorum. 

Elimizde, çok. değerli Bütçe Komisyonunun 
.bir raporu var. Değinmedikleri konu; Atom 
Enerjisi Komisyonunun bütçesinin eleştirilme-
mesidir. 

Değerli arkadaşlarım, muhterem Komisyo
numuzun bize sunduğu raporda şöyle denmekte
dir : «Atom Enerji Komisyonu 27 . 8 . 1986 ta
rihinde kabul edilen 6821 sayılı Kanunla mem
leketin refah seviyesini yükseltmek, yüksek men-
faat'orini korumak, atom, enerjisinin memleketi
mizdeki tatbikatını temin için yapılacak ilmî, 
teknik, iktisadî ve idarî çalışmaları koordine 
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etmek ve aynı zamanda teşvik ve kontrol et
mek üzere kurulmuştur. 

Yine bir enerji kaynağı olarak meydana çı
kan atom enerjisi, son zamanlara kadar pek bü
yük igelişmelier göstermiştir. Bu gelişmeleri iz
lemek ve gereken tedbirleri zamanımda alabil
mek ve bu 'amaçla ihtiyaç duyulacak personeli 
yetiştirmek için, biri İstanbul'da diğeri Anka
ra'da olmak üzere iki araştırma eğitim merke
zi kurulmuş ve buralarda bugünün şartlarına uy
gun gerekli bilimsel ve teknik araştırmalara da 
başlanmıştır. 

Memleketin nükleer enerji potansiyelinin bi
ran evvel gerçekleştirilmesi ve bu potansiyelin 
memleketin yüksek menfaatlerine göre değer
lendirilerek, Türkiye'nin kalkınmasında yardım
cı unsur haline getirilmesi hususundaki çalış
malara hızla devam, edilmektedir. 

Diğer taraftan, memleketimizde tıpta, tarım
da ve sanayi alanlarında kullanılmakta olan rad
yoizotopların % 98'i Çekmece Nükleer Araştır
ma ve Eğitim, Merkezinde üretilmektedir. Ge
lecekteki ihtiyaçlar için üretilmekte olan radyo
izotopların araştırılmasına ve bunlara yenileri
nin ilâvesini temin maksadıyle halen mevcut 
olan bir megevat gücündeki reaktöre beş mega
vat güç daiha ilâvesi yapılmaktadır. 

Ankara Nükleer Araştırma Merkezinin de, 
Çekmece Nükleer Araştırma ve Eğitim Merkezi 
gibi müstakil bir alan üzerinde çeşitli labora-
tuvarlar ile kurulması için yer seçilmiş ve ka
mulaştırma işlenıine başlanmıştır. 

Yukarıda belirtilen çalışmaları daha rasyo
nel ve memleket ekonomisine yapacağı büyük 
katkıları gözönünde tutan Atom Enerjisi Ko
misyonu, personel seviyesini de bugünkü ihti
yaçlara cevap verecek şekilde artırılmalı husu
sunda çalışmalarına devam, etmekte ve beşer 
yıllık çalışma plan ve programlarını buna göre 
tanzim etmektedir.» 

Evet arkadaşlarım, Atom Enerjisi Komisyo
numuzun çalışmaları, hakikaten bu raporda de
ğinildiği gibi devam etmektedir. 

Şimdi, sayfa 6'da; Atom, Enerjisi Komis
yonu 1973 yılı Bütçesi 37 474 8D9 lira. 1974 yılı 
21 683 743 lira fazla siyle 59 .158 642 lira, 

Altındaki nota bakıyorum; tablonun tetki
kinden de görüleceği gibi, bütçelerdeki artış, 
personel aylıklarına uygulanan katsayının 7'den 

8'e çıkarılmasından, çocuk zammının yükseltil
mesinden, memur ve ailelerinin de tedavi kap
samına dâhil edilmesinden ileri gelmektedir. Bu 
rakam da doğrudur. 

Değerli arkadaşlarım, hepinizin bildiği gibi, 
memleketimizin müşterek bir davası var. O da; 
sanayileşme içinde bulunan ülkemizin, elektrik 
sıkıntısıdır. Yurdumuzda bir atom santralının 
kurulması için yıllarca önce bir proje hazırlan
mış idi. Bu projenin hangi safhada olduğunu 
muhterem Devlet Bakanı arkadaşlarımızdan öğ
renmek istiyorum. Her geçen yıl, aleyhimize ce
reyan etmektedir. Elbette ki, belki arkadaşla
rımın kafasında bir sual belirecektir; bunun 
yeri ve konusu 'burası değildir, bu konuyu an
cak TEK Genel Müdürlüğünün veyahut da Ener
ji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığının bütçesinde 
değinilmesi lâzım gelir idi, denebilir. 

Muhterem arkadaşlarım, kanunen Atom 
Enerjisi Komisyonu Başkanı Başbakandır ve
yahut onun tevkil edeceği bir Devlet Bakanı 
arkadaşımız bu mesuliyeti, bu vazifeyi yürütür. 

Şimdi ben, bu mesuliyeti üzerine almış olan 
arkadaşlarımdan şunu rica ediyorum : Türkiye' 
de nükleer ene j iyi e ilgili döneme geçilmesi için 
Üçüncü Beş Yıllık Planrn stratejisinde bir hü
küm, vardır; bu hükme göre ne zaman atom san
tralının ihalesine geçile'cektir, karar verilmiş mi
dir, kaç milyon lira para ayırmışızdır, yeri tes
pit edilmiş midir?. 

Bu hususları öğrenmek bakımından söz al
dım. Memleketimizin âli menfaatleri bakımın
dan çok önemli bir konudur. Zira, bir atom san
tralının temelini bugün attığınız takdirde, bu 
atom santralının inşaatını ancak 10 sene içinde 
bitirebilirsiniz. 10 seneden evvel bu inşaatın bi
tirilmesini dünya yüzündeki tatbikat gösterme
miş bulunmaktadır. Ümit ediyorum ki, bu yıl 
bu hayırlı tetşebbüsü milletçe görelim ve kıvanç 
duyalım. Biliyorsunuz ki, dünya fiyatları her 
yıl artmakta; % 25 olarak hesap edecek olur
sak, bu zamana kadar olan gecikmeden dolayı 
kaybımız milyonları aşmaktadır. Bu bakımdan 
Hükümetten ricam, bu konunun mutlak suret
te bu sene gerçekleştirilmesi ve bunun ihale
sinin yapılması, temelinin atılması olacaktır. 

Saym Başkan, teşekkür ederim, yüce Sena
toya saygılar sunarım. 
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BAŞKAN — Sayın Karaöz, teşekkür ederiz. 
Sayın Kâzım Karaağaçlıoğlu, buyurunuz 

efendim. 

M. KÂZIM KARAAĞAÇLIOĞLU (Afyon 
Karahisar) — Sayın Başkan, çok değerli aıka-
daşlanm; 

Kısa zaman ölçüleri içerisinde Başbakanlık 
(bütçesi hakkındaki görüş re kanaatlerimi 'tam de-
tayıyle izah etmek mümkün değildir. Ancak, ben
deniz hu kısa Zaman içerisinde Bakanlar Kurdu. 
nun her bir ünitesinin kendi 'görüşleri, kendi tak
dirleri, siyasî takdirleri, idarî tasarrufları içeri
sinde halledemeyeceği, tümüyle Başbakanlığın, 
Anayasanın 105 nci maddesi gereğince koordina
tör vazifesi gören Başbakanlığın kendi ağırlığım 
koymak suretiyle Türkiye'nin meselelerine çözüm 
götirildbileceğine inandığım (birkaç konuyu ufak 
pasajlar (halinde huzurunuzda arza çalışacağım. 

Değerli arkadaşlarını, Başbakanlığın aslmd-ı, 
Hükümet - Devlet ilişkilerini ve ibun'lann politika
larını, bunların koordinatörlüğünü yaparak Türk 
Milletinin refahını, Türk Devletinin yönetiminin 
mesuliyetini almış ve bunu en iyi şekilde yapmak 
çahası iç'inde bulunacak bir makam olması lâzım 

'Batı demokrasilerinde Devlet kadroları kök
leşmiş, kurulmuş ve uzun yılların devlet tecrübe-
di içinde gelişmiş, oturmuş teşkilâtlardır. Bu iti 
harla hükümetlerin; yani siyasî nitelikte olan hü
kümetlerin gelip ve geçici, değişmeleri Devlet 
kadrolarını rahatsız etmez, hizmeti aksatmaz ve 
dolayısıyle hizmetin devamlılığında büyük çapta 
değişiklikler meydana gelmez; Devlet hizmet poli
tikaları devam eder gider, Devlet devamlıdır. Ama 
siyasî iktidarlar gelip geçicidir, kendi politika
larını bütçeleriyle ve icra programları İle inikas 
ettirmeye ve !bu hizmetleri politikaları istikame
tinde halka götürmeye gayret ederler Ancak, 'bi
zim yakın tarihimizdeki hükümet ta'hlkatları içe
risinde görülüyor 'ki, her Hükümetin değişmes. 
esmasında Devlet kadroları huzursuz oiuyoı ve 
partizan zihniyetlerle, yılların emeğiyle yetişmiş 
elan kadrolar ve hu kadroların nirengi noktala
rında 'bulunan, zirvelerinde bulunan memurlar 
siyasî tasarruf nedenleriyle vazifelerinden alın
mak suretiyle aşağıdan veya dışarıdan, bir gün
lük devlet (tecrübesi olmayan 'insanlar hizmet ta 
şına 'getirtilmek suretiyle hizmetler muhtel hale 
'geliyor. Bu, siyasî iktidarların tabiatıdır. Belki 
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Batı demokrasilerinde de aynı yollardan geçil
miş, aynı tasarruflar yapılmıştır, ama mesele bu
nun dozudur. 

Bir afyonun morfinini 'bir hastaya miligramın 
1/10'u kadar veıdiğiniz zaman iyileştirici nite
liktedir. Ama dozunu aıtırdığmrz zaman öldürü
cüdür. Gelin 'görün ki, ibiizm memleketteki tatbi
katlar öldürücü nitelikte, yani Devleti tahrip edi
ci nitelikte oluyor. Devlet bir kadro demektir. Bu 
kadroyu muhafaza ötmeye, hu kadro içerisinde 
lâyık olanları, ehil olanları vatansever duygular
la bu memleketin hizmetini görenleri mutlaka bu 
kadrolarda tutmak her halükârda her iktidarın 
vazifesidir. Çünkü, yapmış olduğu programlan, 
bütçeleri, tatbik edecek o kadrolardır. O kadıöla-
n partizan hir zihniyetle, hir mirasyedi görüşü. 
ile harcayacak olursanız, onun yerine yerleştire
cek kadroları 'bulmanız mümkün değildir. Bilhas
sa teknik kadrolar üzerinde çek hassas davran
mak lâzımdır. 

Geçmişte falan hükümet böyle yaptı, filân 
hükümet böyle yaptı diye, sayın arkadaşım Refct 
Rendecl'nin de ifade ettiği gihi, 'aynı hataları mil
lete şikâyet ede ede iktidar koltuğuna ulaşanla
rın aynı hatayı tekrar yapmaları kadar sanınm 
ki yersiz, manasız ve devlete ters düşen, devletin 
menfaatlerine, milletin menfaatlerine ters düşen 
hir tasarruf akla ve hayale gelemez. 

Muhterem aıkadaşlanm; sırçalı sarayda -otu
ranların camlı köşke taş atmamaları lâzım. Biz 
eğer hata etmişsek, 7 sene evvel, 6 sene evvel, 8 
sene evvel yaptığımız hatalarla o iş taşma, getir
diğimiz kadrolar 7 sene içinde muhakkak ki bü
yük tecrübe kazanmışlardır. Sizlerin de aynı ha
taları yaparak Tink Devletlini yeni bir tecrübeye, 
yeni hir lahoratuvar arenasına tahi tutmaya hak
kınız yoktur. Binaenaleyh, partizanca yapıla
cak olan tasarruflar aslında, temelinde kendi Hü
kümet politikalarının ifa etmek istediği hizmet
leri hedefinden saptıracak nitelikte olursa- ken
dilerine de zarar verir; ama aslında Devlete za
rar verir, millete zarar verir. 

Binaenaleyh, meydan nutuklarında halka hiz
metli şiar edinenlerin, halk hizmetini esas tutan-
•laıın; devleti itibarlı yapacağız, güçlü yapacağız 
diyenlerin hu hataları işlemelerini mazur görmek 
de mümkün değildir. O bakımdan, yapılacak ta
sarrufları insaf ölçüleri içerisinde yapmak ve 
Umum Müdürlük mevkiine bir şube mühendisini 
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yahut şubede çalrşan bir memuru getirip yerleş
tirmek, fevkalâde kabiliyetli ve zeki dahi olsa, 
eşyanın tabiatına uymadığı gibi, devlet geleneği
ne de uymaz. Çünkü, Umum Müdürden aşağı 
doğru gelen insanların istikbale ait tek ümitleri, 
o basamakları teker teker çıkarak, fen heyeti mü
dürü, bölge 'müdürü, umum müdür muavini, 
umum 'inüdür, 'müsteşar olmak gibi bir hedefi 'de 
kapsar. Devlet memuru, sadece bir hizmet anla
yışı, hizmet zevki içerisinde değ d, kendilerinin 
hizmetlerini daha rahat yapabilecekle i'i makamın 
da hedefi içindedir. Biz de Devlet memurluğun
dan geldik. Binaenaleyh, bu ölçüler içerisinde ta-
saruflarda bulunulursa, sanırım ki, Devlete fay
dalı olur. 

Muhterem 'arkadaşlarım; bir konuya daha geç
mek İstiyorum; idarî reform kcnu.su: Türlü ba-
nunlan yapınız, türlü tahsisatları, her şeyi veri
niz; bunu kullanacak olan Devlettir. Dünyada 
T ürik Devleti kadar pahalı bir Devlet numunesi 
gösterilemez. Türk Devleti kadar bürokrasinin 
mülevves bataklığına batmış bir ülke görülemez. 
Eğer bugün Devlette hizmetlerin bir kısmı görü
lüyorsa, bunlar namuslu, hakikaten kanunları bir 
yana bırakan, ama kanun]arın doğrultusunda hak 
bildiği, milletin menfaatlerine uygun-gördüğü hiz
metleri yapan vatanperver kadroların omuzuna 
yüklenmiştir; o kadrolar bu hizmetleri görüyor. 
Binaenaleyh, en kısa zamanda idarî ıefermu yap
mak suretiyle, Türkiye'de. Devbite herke..in yeri
ni tayin etmek ve Devletle hizmet göreck clî\n 
insanları disipline bir Devlet nizamı içel ' inde 
millete faydalı hale getirmek iazim.br. O bakım
dan, hazırlanmış olan 1973 bütçeleıinde de hü
kümetlerin beyan ettiği -master plan seviye.İnde
ki çalışmaların, idarî reformla ilgili elan (yunma
lar m Mehtap Proje eine elereeelikniş olan, tavsiye 
edilmiş olan birtakım fikirlerden de faydalanmak 
suretiyle en kısa zamanda hu İdarî reformun Türk 
Devlet hayatına getirilmesi lâzımdır. Aslında bu 
zordur, uzun bir zamanı alır, ama mutlaka başla
mak lâzımdır. Yel uzun diye yolculuğa çıkmamak 
mümkün olmadığı gibi, bu isin zorluğunu peşi
nen kabul ederek bu işe sarılmamak da De'-ele t ha
yatı için, millet için büyük bir kayıptır. 

Muhterem arkadaşlarım; ikinci olarak Per-
s o ı ec-1 K a ııu ıııın d a n b alı se el e c e ğim. 

1127 sayılı Kanun hakkında şikâyet etme
yen kalmamıştır; ama gelin gürün ki. buna çare 

bulunacak hiçbir hükümet başkamda çıkmamış
tır, Bu Personel Kanunu Türkiye'ye iyi niyet
lerle getirilmiş, Türk administrasy onuna, Türk 
Devlet hayatına yeni görüşler yeni bir felsefe 
getirmek amaeıyle hazırlanmış, eşit ücret, eşit 
hizmet sistemleri getirilmiş; ama tatbikatı deje
nere edilmek suretiyle, bilhassa devletin yatı
rımcı dairelerini tahrip eder nitelikte menfi te
sirleri olmuştur. Tatbikat iyi olmuş, kötü olmuş, 
üç yıllık bu kötü tatbikatı on kısa zamanda ıs
lah edeeek olan imkânlara, kanunî ini|kânlara 
bu Personel Kanununu kavuşturmak suretiyle, 
•d. evi et in hiyerarşi kademeleri içerisinde meydana 
gelmiş olan zaıfları ve malî sıkıntıları önlemek 
lâzımdır. 

Burada bilhassa, teknik ve sağlık personeli 
bakımından büyük sıkıntılar doğmuştur. Bu
gün dünyanın her yerinde sağlık ve teknik per
sonele ekstra baremler tatbik edilirken, maale
sef Türkiye'de âdeta arz ve talep dengesini bir 
yana bırakarak, diğer kadrolara teknik perso-" 
nelin ötesinde imkânlar tanınmak istenmiş ve 
dolayısıyle devlette de hizmetleri görecek hiçbir 
tecrübeli mühendis bulmak mümkün olamamış
tır. 

Geçen sene sadece Devlet Su İşlerinden 400' 
ün üstLi"ide mühendis ayrılmıştır. '3,5 - 4 milyar
lık yatırımı yapacak, Türk halkına hizmet -gö
türecek; bir avuç suyu ümitle bekleyen insana 
o suyu götürecek olan kadroların arasında sa
nırım ki büyük çapta hizmet görecek kimseyi 
görmek mümkün değil. Bir baraj projesi yapa
cak arkadaşı Barajlar Dairesinde ya bir tane 
bulursunuz, ya ela iki tane. 26 barajı realize ede
ceğiz; Karakaya Barajını ecnebi Elektrovat 
Firması yapıyor. İki sene sonra henüz planla
maları çıkacak. Ona da geleceğim. 

Bugün Türkiye'nin, her halükârda kalkınma-
masnıa temel nedeni eğitilmiş, yetişmiş teknik 
kadrolardan yoksun olmasıelır. Çünkü, kalkı
nan memleketlerin bütçelerinin tatbikatlarının 
% 70'i mutlaka teknik hizmetlerle ilgilidir. Sa
yın Başbakan Yardımcısı teknik, tecrübeli, hat
ta akademik kariyerden gelen bir insan olması 
sebebiyle, bu hususu sanırım ki gereği kadar 
değerlendirmek fırsatını bulur. 

Binaenaleyh, % 70'i yatırım olan bir bütçe
nin tatbikatında, bunun kadrosunu bulmadığı
nız zaman, Türk memleketine hiçbir hizmet, gö-
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türemezsiuiz arkadaşlarım. Keban Barajından 
5 senede, 7 senede yapıldı diye şikâyet etmeye 
hakkınız yoktur. Yapılmasına cesaretle eğilen 
insanları ve orada emeği geçen insanları takdir 
etmek mecburiyetindeyiz. Oyma Pınar Santralı 
yapılmadı diye esef edeceğinize, evvelâ onu ya
pacak olan kadroları hizmette getiriniz. 

Alüminyum fabrikaları yapılırken onun ener
jisinin Oyma Pınar Hidroelektrik Enerji San
tralından geleceği hesap edilmişti. Planlama 
böyle diyordu; ama bugün gelin görün ki, Oyma 
Pınarda ancak sosyal tesisler, yollar yapılmış; 
onun ötesinde baraj yahut derivasyon tüneli ile 
ilgili hiçbir tesis yapılamamıştır. 

Alüminyum tesislerinde hâlâ gaz tribünleri
ni kullanıyorsunuz. Bir de diyorsunuz ki, Tür
kiye'nin enerji politikasını dışa bağlı o/maktan 
laırtaracağız... Hangi güçle, hangi yolla, hangi 
kafa ile onları halledeceksiniz'?.. Daima dışa 
bağlı olarak kalacak, hiç olmazsa bir noktası 
ile bağlı kalacak; teknolojisi ile bağlı kalacak, 
kadrosu ile bağlı kalacak... 

BAŞKAN — Sayın Karaağaçlıoğlu, süreniz 
doluyor efendim. 

M. KÂZDI KARAAĞAÇLIOĞLU (Devamla) 
— Birkaç dakika daha rica edeceğim Sayın Baş
kanım. 

BAŞKAN — Birkaç dakika söz veremem 
efendim, bağlayınız. 

M. İCAZIM KARAĞAÇLIOĞLU (Devamla) 
— Bitiriyorum efendim. 

Muhterem, arkadaşlarım; Fırat, Türkiye'nin 
hem enerji, hem tarım, kalkınmasının en bü
yük imkânı ve potansiyelidir. Hükümetler bu
raya eğilmeye mecburdur. Sekiz senelik Parla
mento hayatımı kürsülerden, Fırat 'a ait olan; 
Fırat'ın gerek enerji, gerekse sulamja imkân
larıma ait olan görüşlerimi ifade ile geçirdim. 
Karakaya, Gölköy, Karaburun, Karababa ba
rajlarının mutlaka en kısa zamanda Türk hiz
met hayatına arzında faydalar vardır. Tarımda 
yığılan insanların, ormjan köylerinde yığılmış 
olan 8 - 9 milyonluk insanın yaşama düzeni
nin değişmesi ve refah verecek bir istikamette 
tarımda istihdamı için en büyük potansiyel, 800 
bin hektar; yani 8 milyon dekarlık arazinin su
lanma olanağı olan Fırat'tır. Hükümet, Fırat 
havzasını özel bir planla, bölgesel bir planla 
girmek uuretiyle burada köklü hizmetler yap
mağa mı cburdur. 

Global olarak 26 milyar lira hesap edilen, 9 
milyarı enerji, 16 - 17 milyarı da sulama pro
jeleri olan ve bugün miktarı daha da artmış bu
lunan bu projeye mutlaka eğilmek lâzımdır. Bu
na eğildiğimiz müddetçe, Türk tarımını da is
tikrarlı bir hale getirir, doğal şartlara bağlı 
olmaktan kurtarma şansına sahip oluruz ve Tür
kiye'nin muhtaç olduğu... 

BAŞKAN — Sayın Karaağaçlıoğlu, bir sani
yenizi rica edeceğim. 

M. KÂZIM KARAAĞAÇLIOĞLU (Devamla) 
—• Bitiriyorum efendim. 

BAŞKAN — Bir saniyenizi rica ediyorum. 
Efendim, benim süreyi uzatma bakımından 

takdir yetkim yok. Eğer zamana ihtiyacınız var
sa, siz kendiniz tayin ederek söyleyin; Genel 
Kurulun tasvibine arz edeyim. 

M. KÂZIM KARAAĞAÇLIOĞLU (Devamla) 
— Sayın Başkanım, beş dakika lütfederler m,i ? 

BAŞKAN — Sayın Karaağaçlıoğlu'nun gö
rüşlerini bildirmesi için daha beş dakika konu-
şabilmesini kabul edenler lütfen işaret buyur
sunlar... Kabul etmeyenler. Kabul edilmiştir. 

Daha beş dakika konuşacaksınız. 
M. KÂZIM KARAAĞAÇLIOĞLU (Devamla) 

— Sayın Başkan, çok teşekkür ederim. Arkadaş
larıma da teşekkür ederim. 

Bir zamanlar Evliya Çelebi'nin portakal 
bahçeleriyle dolu olduğunu ifade ettiği yukarı 
Mezapotamya'nm kama halinde giren kısmı Aşa
ğı Fırat ve Orta Fırat havzalarını, Haran ovala
rını, Ceylanpmarı, Siirt, Mardin ovaları ve Ur-
fa ovalarını kapsar. Burada 800 bin hektarlık 
saha bu Fırat ile sulanacaktır. Bu proje bu 
kadar mühimdir. Türkiye'nin istihsal ettiği pa
muğun 16,5 mislini, çeltiğin 26,5 mislini bura
dan alabileceksiniz, 13 milyonluk insanı da bu
rada tarım endüstrisinde ve tarım sahasında is
tihdam edebileceksiniz. 

Orman köylüleri problemi duruyor. Hâlâ 
daha senede bin lira gelirle yaşayan ve orman
ları tahrip eden o köylüleri, o insanları başka 
yere yerleştirecek imkânlara sahip değilsiniz. 
Binaenaleyh, işte bu Fırat projesinde, hem Tür
kiye'nin muhtaç olduğu 19 milyar kilovat -
saatlik enerjiyi istihsal -etmek, hem de tarımda 
imkân bulmak suretiyle yerleştirme şansına sa
hipsiniz. 
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Vaktimin azlığı dolayısıyle bir konuya daha 
değineceğim. Petrolle ilgili görüşlerimi arz ede
ceğim. 

Muhterem, arkadaşlarım, uzum yıllardan beri 
İran Ahvaz petrolleriyle Abadan petrollerinin 
50 - 70 milyon tonluk kısmının İskenderun ve 
Ahvaz - Abadan boru hattı marifetiyle; 1 800 -
1 900"kilometrelik bir boru hattı ile İskenderun'a 
nakli projeleri üzerinde durulmuştu. Bu, Ener
ji Bakanlığının yetkilerini aşmış, hükümet poli
tikaları haline gelmiştir. Van - Kotur hattının 
açılması esnasında, o zamanın sayın Reisicum
huru Cevdet Sunay'a İran Şahı bunun olamaya
cağını ve bu işten vazgeçtiklerini ifade etmiş
tir. Aslında bunun temelinde yatan neden, kuv
vetli bir Türkiye ile İran'da mevcut olan 14 
milyonun üzerindeki Azeri Türkleri ilerde bir-
giin birleşme arzuları içerisinde olabilir kuşku
su ile Türkiye'ye gelecek olan bu imkânın kal
dırılmasıdır. Çünkü, boru hattı ile nakilden isti
fade ile kurulacak petro - kimya sanayimden ve 
bu sanayinin Türkiye'deki istihdam imkânları 
açan geniş sosyal kalkınmasından İran Şahı 
korkmaktadır. 

Bu bir hükümetler politikasıdır. Belki be
nim bu konuşmam apolitiktir; ama yıllardan be
ri dost görünüp, başka memleketlere, hem de 
dini ayrı olan memleketlere varili yedi dolara 
petrol satan ve sözde «Kardeş» diyen İran Dev
let ve Hükümetinin bu takip etmiş olduğu uyu
tucu politikasını artık bir yerde kesmek sure
tiyle. ya neticeye vardırmak veyahutta bunu ol
duğu yerde bırakarak, Irak'ın Rumelya'daki gaz 
yataklarını ve Kerkük, Musul petrollerini 680 
kilometrelik bir boru hattı ile İskenderun'a in
dirmek suretiyle, en kısa zamanda bu projenin 
tahakkukunu gerçekleştirmek, petro - kimya 
tesisleri ve ileride artacak olan petrol istihlâki 
sebebiyle Türkiye'nin muhtaç olduğu petrolü 
emin bir yoldan temin etmek cihetine gidilme
lidir. Bunlar sanırım ki; hükümetler arasında 
yapılacak ciddî politika anlaşmaları ile ve po
litik de marj hırla tahakkuk edecek olan husus
lardır. Bunun hem gaz bakımından, hem de pet
rol bakımından Türkiye'ye büyük imkânları 
varan*. 

Bir konuya daha geleceğim. Ulaştırma Ba
kanlığında da. söylemiştim; Türkiye'nin yedi 
bin kilometrelik sahili vardır. Bu yedi bin kilo

metre sahili olan memleketin deniz filosuna ba
kıyorsunuz 800 küsur bin grostonluk bir gemi 
filosu ile ancak ticaret yapıyorsunuz... Planı oku
yorsunuz, diyor ki; «İhraç ve ithal mallarının 
% 50'si kendi bayrağımızı taşıyan gemilerle ya
pılacak.» Gelin görün ki, bunların ancak % 20'si 
yapılır. Senede 150 milyon dolar parayı dışarı
ya böylece veriyoruz. 

Yıllardan beri bir yılan hikâyesi haline ge
len Pendik Tersanesi üzerine süratle eğilmek lâ
zımdır. Gemicilik sanayii, hem ticarî, hem tek
nolojik yönleriyle, hem de istihdam, politikası
na olanak veren ve yan sanayileri de besleyen, 
bu suretle geniş istihdam imkânları yaratan bir 
endüstri dalıdır. Binaenaleyh, Türkiye'de mut
lak surette gemi sanayiinin kurulmasında zaru
ret vardır. Bir Pendik Tersanesinde yapılacak 
olan çalışmalarla; yan sanayide çalışanlarla be
raber. doğramacısı, mobilyacısı, elektrotçusu; 
sac, demir, aksamı ile uğraşanından, boyacısın
dan tutunuz da bütün bunların hepsinden fay
dalanacak insanlar olacaktır. Dolayısıyle sanırını 
ki Türkiye'de 80 bin kişiye geniş istihdam ola
nakları yaratılacak; birtakım sıkıntıları, darbo
ğazları gidermek imkânı olacaktır. Binaenaleyh, 
gemi sanayiine mutlaka eğilmelidir. Aslında ge
mi sanayii büyük çapta montaj sanayiidir. Di
zel motorunu getirirsiniz, şunu getirirsiniz, bu
nu getirirsiniz; hepsini eklersiniz, bir teknolo
jik sistem içerisinde bunu değerlendirme fırsa
tını bulursunuz. Buna mutlaka eğilmek lâzım
dır. 

Muhterem arkadaşlarını... 
BAŞKAN — Sayın Karaağaçhoğlu, beş daki

kanız doldu efendim. 

M. KÂZIM KARAAĞAÇLIOĞLU (Devamla) 
— Zamanım dolduğu için daha artık beş daki
ka, istemiyorum. Çok teşekkür ederim. 

Sözlerimi bağlarken bir hususu ifade etmek 
istiyorum. 

Muhterem arkadaşlarım. Hükümetin mesu
liyeti elbette kolay değildir. Bir hükümet mesu
liyetini taşıyanların aslında çok dikkatli ve iti
nalı olması lâzımdır. Bugünün devleti ekono
mik devlettir, bugünün devleti teknolojik dev
lettir, bugünün devleti kadro devletidir. Bü
tün bu dengeyi birlikte mütalaa etmek suretiy
le millete hizmet etmek lâzımdır. Kaldı ki bu 
Hükümet, geçmiş hükümetlerden çok daha şans-
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lıdır, birtakım imkânları da vardır. 2 milyar 
doları aşan malî imkânlarıyle güçlü bir hükümet 
olma, devlet olma, icra olma imkânları, değişen 
Anayasa ve kanım kuvvetindeki kararnamelerin 
çıka rılmış bulunma sı... 

BAŞKAN — Sayın Karaağaçlıoğlu... 
KÂZIM KARAAĞAÇLIOĞLU (Devamla) — 

Bitiyor efendim, bitti efendim. 
BAŞKAN — Benim takdir yetkim yok. Eğer İs

rar ediyorsanız Sayın Genel Kurulun tasvibine 
teklifinizi tekrar arz edeyim. 

KÂZIM KARAAĞAÇLIOĞLU (Devamla) — 
Bitti efendim. Etmiyorum efendim. 

BAŞKAN — istirham ederim, bu hoşgörü 
sınırını aştı. 

KÂZIM KARAAĞAÇLIOĞLU (Devamla) — 
Temennimiz odur ki; bütün bu imkânlarını 
Türk Milletinin refahına, Türk memleketinin 
mutluluğuna, Türk kalkınmasının hızlı bir tem
po içerisinde gerçekleşmesine tahsis ederek reji
min selâmetine yardımcı olsun. 

mı ve bakanların ikinci kez konuşmaları onbeş 
dakika ile tahdit edilmiştir. Kişisel görüşlerini 
belirtecek sayın üyelerin konuşmaları on dakika 
ile kayıtlanmıştır. Bakanların cevap hakları, so
rulara verilecek cevaplar da dahil olmak üzere, 
iki saatle takyit edilmiştir. 

ÎMADETTİN ELMAS (Çanakkale) — Sa
yın Başkan, grup adma söz hakkımı Sırrı Beye 
veriyorum ve gerekli yazıyı da gönderiyorum. 

BAŞKAN — Sırada Sayın Mehmet Feyyat 
var, o konuştuktan sonra size grup adına ikinci 
kez konuşma olanağı vereceğim. 

Sayın Mehmet Feyyat?... («Yok» sesleri). 
Değerli arkadaşlarım, hepimizi üzen, hepimiz 

için şikâyet konusu olan olaylar bu nevi davra
nışlardan doğuyor. Benim görevimi kolaylaştır
manızı rica ediyorum. Böyle başlıyor ve üzücü 
safhaları ondan sonra kaydediyor. 

Sayın Mehmet Feyyat?.. Yok. 
Buyurunuz Sayın Sırrı Atalay, grup adına. 

0. H. P. GRUPU ADINA SIRRI ATALAY 
(Kars) — İkinci kez konuştuğum için çok özür 
dilerim; ama hemen ifade edeyim ki, beş dakika
dan daha fazla olmayacaktır, Sayın Başkanın 
ikazını almadan inmiş olacağım. 

Başbakanlık bütçesi görüşülürken hiç şüphe 
yok ki, Hükümetin başı, iktidarı temsil eden, 
Bakanlar Kurulunun müşterek sorumluluğunu 
da temsil eden Başbakanlık bütçesi dolayısiyle 
eleştiriler sınırlı değildir ve çeşitli konular ele 
alınır. Bizim buna bir itirazımız olmadı, aslında 
biz muhalefet görevinin yerine getirilmesini, da
ha demokratik ve hukuk kurallarına uygun bir 
şekilde ifade ettik; «Denetim hakkına sahip 
olanlar» diye ifade ettik. Muhalefet, lügat an
la mıyle «Karşı» demektir, peşinen itiraz hakkı
na sahip olan demektir. Biz, bu şekilde değil, 
denetim hakkına sahip o'lanlar diyerek geniş 
bir hoşgörü içerisinde ifadede bulunduk, bu
nunla da bir hakkın kullanıdmasnıa herhangi 
bir şekilde, niçin bu şekilde ifade ediliyor, diye 
bir itirazımız olmadı. Bunu tespitten sonra bir 
konunun berraklığa kavuşması için söz almış 
bulunuyoruz. 

Yasa gücünde kararnamelerin kişi tayini için 
mümkün olmayacağı ifade edildi. Bunu Cum
huriyet Senatosu Anayasa ve Adalet Komisyo
nunun Başkanının ifade etmesinde şüphesiz ki 
ayrı bir ağırlık vardır. 

Saygılar sunarım. (A. P. sıralarından alkış
lar.) 

BAŞKAN — Sayın Sırrı Atalay, müsaade 
buyurur musunuz?.. 

Danışma Kurulunun Cumhuriyet Senatosu 
Genel Kurulunca tasvibedilen kararma göre, 
grup sözcüleri ile Hükümet adına konuşacakların 
ikinci kez konuşmaları düşünülmüş; ama kişisel 
görüşlerini söyleyecekler için konuşma süresi 
10 dakika ile sınırlanmıştır. Siz, Başbakanlık büt
çesi üzerinde kişisel görüşünüzü açıklamak üzere 
10 dakika görüştünüz. Danışma Kurulu kararı
nın dışına çıkma olanağım yok. Ancak, yapaca
ğınız açıklamanın, elbette takdir edersiniz, lüzu
mu üzerinde duruyorsanız, Genel Kurulun tas
vibine arz edeceğim ve ona göre size söz verece
ğim. 

SIRRI ATALAY (iKars) — içtüzüğümüz 
ikinci kez söz almaya mâni değil, Bu sebepten 
Danışma Kurulu bunu sınırlandırmayı bu yö
nüyle düşünmemiştir. Esirgenmeyen bir hak şüp
hesiz ki, verilmiş sayılır. 

BAŞKAN — Şimdi efendim, bakanlıklar ve 
katma bütçeli genel müdürlüklerin bütçelerinin 
görüşülmesi sırasında grup sözcülerinin konuş
maları 45 dakika, Millî Eğitim Bakanlığı bütçe
sinin görüşülmesinde bakanlık ve üniversiteler 
bütçeleri için 30'ar dakikadan bir saat, grupla-
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Bizim 1961 Anayasamızda yasa gücünde ka
rarname çıkarma yetkisi yasama organlarına 
verilmiş değil idi. 1924: Anayasamızda da yok 
idi. Daha önreki Meşrutiyet döneminde «Geçki 
yasa» adı altında yasa çıkarma yeiikisi Hükü
metlere tanınmış idi. Anayasa Hukuklarında 
böyle bir yetki vardır; bu, meşrutî idarelerde 
de mümkün olduğu gibi. en ileri demokratik 
ülkelerde de iktidarlara, hükümetlere tanınan 
bir yasa yetkisinin kullanma belirli şeki'Ueri 
içerisindedir. Bu sebeple, bizim hukukumuza 
son Anayasa değişikliği ile girmiş bulunan, 
yasa gücünde kararname çıkarmanın sınırı, 
şekli ne olacaktır, tartışması sanırım pek de öy
le bulutlar altında bir konu değildir. 

Biz, daha önce 1924 Anayasası ile ölüm ceza
larının yerine getirilmesini birer Meclis kararı 
ile yapıyorduk. Bu, 1961 Anayasası ile uygun 
bulunmadı, yasa yetkisinin kullanılmasının şek
li anlamında da olsa, bir- yasa ile yerine getiril
mesi prensibi kabul edildi; son Anayasa deği
şikliği ile belli şartlar ve şekiller içerisinde 
Hükümete yasa gücünde kararname çıkarma 
yetkisi verildi. Xasıl ki. şeklî manada yasa çı
karmada: ölüm cezalarında, kişisel çeşitli öz
lük: boklarında, özel afta olmak üzere kl-is*. i 
konular, yasa gücündeki kararnamenin sınırla
rı içine alınabiliyorsa, hiç şüphe yok ki. aynı 

şekilde bir kararname içinde bir tayin de müm
kündür ve hukuka uygundur. Bunun ileri de-
mo-kratik ülkelerde de örneklerini .bulmak müm
kündür. A :my;.s;, v c Adalet Knıni^ mm Başka
nımızın bir tayinin yasa simündeki kararnamey
le yapılmasını yeremsi ve rraripacnmesin'n hu
kukî mahiyet ve mesnedi mevcut değildir. Arka
daşımızın sadece kişisel görüşleridir: şüphesiz 
ki kişisel görüşlere saygı duyarız, ama objektif 
hukuk, kuralları yönünden, «bu böyledir» diye 
kesin bir şekilde ifade etmeleri ise, her türlü 
hukukî mesnetten mahrum bir görüştür. 

Xe var ki, konu bu değildir. Konu, yine aynı 
kanattan gelen v-e hafızanı beni aldatmıyorsa, 
istenilen bir Meclis araştırmasıyle; yani bir 
Cumhuriyet Senatosu araştırmasıyle TIîT'ye 
yapılan tayinin mütemadiyen masaya getiril
mesi vc mütemadiyen söz konusu edilmesidir. 
Xeden.se Sayın İsmail Cem, hışım'ları üstüne çe
kerek bir bakıma bazı görüş açıları içerisinde 
eleştiri konusu edilmektedir, 

3 . 5 . 1974 O : 4 

I Adalet Partisi Grupu adına yapılan ifadede 
«geldikleri gibi gideceklerdir,»' dendi. Her yere 
gelen, hiç. şüphesiz ki bir gün gidecektir. Elbet
te ki, herkes gibi, Parlamento üyeleri de nasıl 
seçimle gelmişlerse bir g/ün müddetleri dolunca 
gider, her görev yeri mutlaka bir gün sona 
erer, ama bir gözdağı vermek, bir yıldırma po
litikası içerisinde mütemadiyen bunu tekrar 
ederlerse şu cevabı vermek mümkündür : 

Ben şahsen. Sayın İsmail Cem, TRT Genel 
Müdürü olduğu zaman yürekten sevinmeme 
rağmen, tebrik etmemiştim, ama şimdi şu anda 
kendisini yürekten tebrik edeceğim ve diyece
ğim ki; Sayın ismail Cem. siz nasıl 12 Marttan 
sonra Türk siyasî hayatında kaleminizle görü
şünüzü cesaretle ifade ettiniz, yıkmadınız ve hiç 
bir şey sizi yıldırmadı, bunlar da sizi yıldırma
sın; siz hak bildiğiniz dürüst yolunuzda devam 
edin. 

•Saygılar sunarım. 
BASKAX — Başbakanlık Bütçesi üzerinde 

söz isteyen başka sayın üye?.. Yok. 
Hükümet adına Sayın Devlet Bakanı ve Baş

bakan Yardımcısı Xecmettin Erbakan: buyu
run : efendim. 

DEVLET BAKANI YE BAŞKAKAX YAB-
DLMCLSI XECMETTİX ERBAKAX (Konya 
Milletvekili) — Muhterem Başkan, Cumhuriyet 
Senatosunun muhterem üyeleri; 

1974 yılı Başbakanlık Bütçesini müzakere 
ediyoruz. Huzurlarınıza hül'-muizle e/eldik. Baş-
bakamds Bütç--d dendiği zamam külce tekniği 
bakımından Ba/kakaulma 'mğd daireler. Bütçe 
Tvmilyonu raporumda da belirtilmiş olduğu gi
bi, dört ayrı kısımda toplanmış bulunmaktadır. 

Bunlardan bir tanesi, doğrudan doğruya 
Başbakanlığın kendisini teşkil eden bölümdür. 

İkinci bir kısım. Başbakanlığa bağlı olan ve 
fakat biUçe kodu ayrı olan kuruluşlardır. 

Birinci böülmde Başbakanlığın kendisi, bu
nun sekreterliği, müşavirler. Kanun ve Karar
lar Dairesi. Levazım, Evrak. Savunma. Basın 
Bürosu, gibi kısımlar mevcut: 

Bu ikinci kısımda ; Başbakanlığa bağlı olup. 
bütçe kodu ayrı olan daireler kısmında ise, 

ı Millî Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği, MİT 
Müsteşarlığı, Devlet Personel Dairesi Başkan
lığı, Atom Enerjisi Komisyonu Genel Sekreter
liği ve Kültür Müsteşarlığı bulunmaktadır. 

1P0 — 

http://Xeden.se


C. Senatosu B : 53 3 . 5 . 1974 O : 4 

Bir üçüncü grupta ise, özel kanunlarla ku
rulmuş olup, ödenekleri Başbakanlık Bütçe
sinde yer alan kuruluşlardır. Bunlar da; TRT, 
Türkiye Orta - Doğu Amme İdaresi Enstitüsü, 
Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu
dur. 

Bundan başka, Başbakanlığa bağlı diğer 
birtakıb kuruluşlar daha vardır ki, bunların 
bütçeleri müstakildir, ayrı ayrı ele alınacak
tır. Şu anda müzakere konumuz olan, Başba
kanlığa bağlı bütün bu kuruluşları dört ayrı 
kısma tasnif ettiğimiz zaman, bu dört kısmın 
ilk üç bölümünü teşkil eden kuruluşlardır. Müs
takil bölümlü kuruluşlar ayrıca bir bir ele alı
nacaklardır. 

1973 yılında bu ilk üç grupu teşkil eden da
irelerin toplam bütçesi 704 915 780 lira dken, 
bu yıl huzurlarınıza 988 638 179 liralık bir büt
çe ile geldik. Geçen yılan nazaran 289 722 799 
liralık bir artış bulunmaktadır. Bu artış, nis
pet edilecek olursa, yüzde 30'un üzerinde bir 
artıştır. Halbuki, toplam bütçe dikkate alına
cak olursa, gıecen yıl takriben 60 milyar lira 
olan bütçe, bu yıl 82 milyar liraya çıktığına 
göre, toplam bütçedeki artıştan ufak bir yüzde 
itibariyle daha fazla olan bir artış ile huzur
larınıza gelmiş bulunuyoruz. 

ıBu artışın asıl mühim sebebi, hiç şüphesiz 
bilhassa carî masraflardan personel giderlerin
deki artıştır. Ancak, bunun yanında, adı geçen 
Başbakanlığa bağlı kuruluşların bu yıl içerisin
de yapacakları birtakım yatırımlar da bu artışa 
önemli rol oynamaktadır. 

Bilindiği gibi, personel kat sayısı yediden, 
sekize çıkmıştır. Gecen yıl aynı zamanda bir
takım kararnamelerle intibaklar, geçen yıl ki 
bütçede karşılığı bulunmadığı için, bir kısmı 
bu yılki bütçeye konmuştur; bir kısmı dse, ge
çen yıl sadece altı ay tatbik edilmiştir, bu yıl 
ise, bütün yıl boyunca tatbik edilecektir. Bun
lar, personel giderlerinde yüzde 20 kadar bir 
artış doğurmaktadır. Ayrıca, personel katsayı
sı yediden sekize çıkmıştır. Bu da, personel gi
derlerinde yüzde 14 kadar bir artış- doğurmak
tadır. Bunlara diâveten, Devlet Memurlarının 
Tedavi Yönetmeliği dolayısiyle yüzde üç nispe
tinde ayrıca bir artış gelmektedir ve yine ço
cuk zamlarının 10 liradan 25 liraya çıkmaları 
da, 1974 Bütçesinde takriben yüzde bir kadar 

bir artışa sebebolmaktadır. Bunun dışında da, 
tabiî ve normal terfiler dolayısiyle bir miktar 
daha artış mevzuubahis olmaktadır. 

Böylece, katsayı dolayısiyle personel ma
aşı artışı 74 milyon, lira, tedavi ve diğer sosyal 
yatırımlar dolayısiyle 67 milyon lira zarurî bir 
artış doğmaktadır. Bunlara ilâveten bu yıl. 
Devlet Arşiv Binası inşaatı için 21 milyon 300 
bin liralık, Kültür Müsteşarlığının yatırımları 
için 25 milyon 565 bin liralık bir ödenek ayrıl
mış bulunmaktadır, Atom Enerjisi yatırımı için 
de 7 milyon 150 bin liralık bir yatırım bulun
maktadır. Transferler liçin 63 milyon lira; 
(Yuvarlak olarak söylüyorum, küsuratı huzur
larınızda konuyu berraklaştırmak için müsaade
nizle hazfediyorum.) Yolluklar ve hizmet artışı 
olarak da 24 466 244 liralık bir artış mevzuuba
his olmaktadır. Bunların yekûnu 283 722 999 
lira yapmaktadır. 

Böylece bu yıl, geçen yıla nazaran, biraz ev
vel arz ettiğim gibi, personel ücretlerindeki ar
tıştan ve bu yıl yapılacak yatırımlardan dolayı 
yüzde 30'daıı biraz fazla bir artış doğmankta-
dır. 

Böylece, Başbakanlığa ait bütçenin umumî 
yapısını muhterem Senato üyelerimize kısaca 
takdim ettikten sonra, Başbakanlık Bütçesi 
münasebetiyle sayın senaötrleriin burada izhar 
etmek lütfunda bulundukları çeşitli fikirler do
layısiyle bazı noktalara temas etmek istiyorum. 

Önce, bir defa kıymetli fikrleri ile Hüküme
timize tavsiyelerde ve faydalı tenkitlerde bulu
nan, şu âna kadar konuşmuş bütün kıymetli se
natör arkadaşlarımıza teşekkürlerimi arz ede
rek konuşmamın bu kısmına başlamak istiyo
rum. 

İlk konumayı yapan muhterem Senatör Ka
ra velioğlu Beyefendi, konuşmaları esnasında 
çok haklı olarak, 14 Ekim'den sonra Türki
ye'de yeni bir dönemin başladığına işaret et
mişlerdir. Bu dönemin daha, yeni Hükümet 
kurulduktan sonra üç ayı dolmamıştır. Bir 
başlangıçtayız; bunun hakikaten yeni bir dö
nem olduuğnn, inanıyoruz ki, zaman ilerledikçe 
40 milyon memleket evlâdı olarak hep beraber 
hissetmeye ve görmeye başlayacağız. Bu yeni 
dönemin beş mühim hedefi Hükümet programı
mızda takdim olunmuştur. 
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Bu hedeflerden bir tanesi; bilindiği gibi, ye
ni dönemde memleketimizde iç barış ve huzur 
istiyoruz. 40 milyon memleket evlâdını bir
birine kardeş yapmayı Hükümetimiz temel he
def almıştır ve işallah önümüzdeki devre, 40 
milyon memleket evlâdının birbirini kardeş bil
diği bir devre olacaktır. 

Hükümet programımızda bir ikinci büyük 
hedefimiz; memleketimizde devlet - millet kay
naşmasını daha da ileriye götürmektir. Buna 
özel bir ihtimam atfedilmiştir. 

Diğer hedeflerimizden bir tanesi; memleketl
imizin maddî kaikmmaisıdır. Bunun için yaygın 
millî, güçlü, süratli kalkınma Hükümet prog
ramımızın teik cümle ile belkemiğini teşkil et
mektedir. 

Bunun yanında, memleketimizin manevî kal
kınmasına da en aşağı maddî kalkınma kadar 
dhenımiyet veren bir program ile vazifeye baş
lamış bulunuyoruz; 

Ve bu dört büyük hedefe ilâveten bir be
şinci hedefimiz de; biraz evvel konuşan kıymet
li arkada şiarımın işaret ettikleri gibi, milleti
mizin yenliden şahsiyetini kazanması, tarihin 
en büyük mile ti olan milletini izin kendi şahsi
yeti içerisinde şerefli yerine büyük adımlarla 
yürüyerek ilerlemesi hedefidir. «Heır türlü tak
litçilikten kurtulmak» sözü programımızda açık
ça ve sarahaten yerini almış bulunmaktadır. 

Bu hususiyetler altında icraat yürüdükçe, 
hep beraber ümidediyoruz ki, sözümün başlan
gıcında da ifadeye çalıştığım gibi, 14 Ekimden 
sonra yurdumuzda yeni bir devrin başlamış ol
duğunu hep beraber hissedeceğiz ve göreceğiz 
inşallah. 

Bu itibarla, Sayın Karavelioğlu'nun «Yeni 
bir dönem başlamıştır.» sözünü, biz bir hakika
tin ifadesi olarak telâkki ediyoruz ve bu itibar
la da bu işaretlerine teşekkür ediyoruz. 

Bu dönemde ekonomik ve sosyal konuların 
daha ağır basacağına işaret ettiler. 

Doğrudur; memleketimizde inşallah iç hu
zur ve kardeşlik havası doğacak ve yurdumu
zun yücelmesi için ekonomik ve sosyal konula
rın çözümü ile meşgul olacağız; hem ekonomik 
bakımdan, hem sosyal bakımdan daha mesut 
devrelere gireceğiz inşailaih. 

Sayın Karavelioğlu bunun temininde, Hükü
met programımızda, halk sektörüne büyük önem 

verdiğimize işaret ettiler, haklıdırlar. Yurt kal
kınması için halk sektörünün mühim bir yeri 
vardır. Daha sonra konuşan bir konuşmacı ar
kadaşımızın konuşmaları münasebetiyle, bu halk 
ısektörü meselesinin bir kere de Yüksek Sena
ton huzurunda açıklığa kavuşması bakımından 
ı'bazı açıklamaları o noktada yapmayı arzu et
tiğim için, müsaade ederseniz burada bu önem
li noktaya sadece dokunarak geçmek istiyo
rum. 

Aynı zamanda kendileri, işçi tasarrufları
nın değerlendirilmesi ve sermaye piyasası ka
nunu çıkartılması tavsiyesinde bulundular. Bu 
tavsiyeleri çok yerinde olarak görüyoruz ve 
kendileriyle aynı görüşteyiz; bundan dolayıdır 
ki, Hükümet programımızda, bir yandan serma
ye piyasasının tanzim edileceğine dair taahhüt
lerimiz bulunduğu gibi, öbür taraftan da işçi 
tasarruflarının bütün halik tasarruflarının de
ğerlendirilmesi ve Türkiye'de yaygın bir sana
yileşmenin gerçekleştirilmesi için, Devlet Sa
nayi Bankasının kurulmasına büyük ağırlık ver
mekteyiz. Bu hususta da daha sonraki konuş
macılar, bunun uzun zaman alacağı üzerinde 
•durdular, o münasebetle müsaade edilirse o nok
taya gelindiğinde bu banka üzerinde durmak is
tiyorum. Sayın Karavelioğlu konuşmalarının 
sonunda buna temas ettiler, bendeniz de o sıra 
gelince müsaadenizle buraya temas etmek isti-
yoruım. 

Kendileri, «Siyasî istikrar; sosyal barışın ve 
ekonomik kalkınmanın ilk şartıdır.» demekle, 
büyük bir hakikati ifade etmişlerdir. Çok kısa 
bir zaman önce geçirmiş olduğumuz buhranlar 
ve Hükümet krizleri düşünülecek olursa, o gün
ler biran için hatırlanacak olunsa, hakikaten 
yurt kalkınmasında siyasî istikrarın nasıl bir 
temel şart olduğu apaçık bir şekilde önümüze 
serilir. 

Memnuniyetle Yüksek Senato huzurunda 
ifade etmek isterim ki, bugünkü Koalisyon Hü
kümetimiz tam bir ahenk içinde çalışmaktadır. 
Sayın Karavelioğlu'nun tahmin buyurdukları 
gibi, bizim de inancımız odur ki, bu Hnkümeti-
ımiz 4 yıl memleketimize hizmet edecektir ve çok 
büyük hizmetlerde bulunacaktır. Bizim bugün 
Hükümet içindeki çalışmamız, âdeta tek bir 
partinin Hükümeti çalışması şeklindedir ve gün 
'geçtikçe de bu ahenk artmaktadır. Bunu başka 
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türlü göstermek için yapılan çırpınmaları, bir 
b<oş, beyhude çırpınış olaraik tespit ediyoruz ve 
bunu yapmak isteyen kimselere de bir tavsiye
de bulunmak istiyoruz, 

Kendilerine hatırlatmak istiyoruz ki, bu lü
zumsuz gayreti terkediniz. Zaten bu hususta ya
pabileceğinizi yaptınız, bir netice alınmayacağı 
apaçık orta yere çıkmıştır, gelin hep beraber, 
kıymetli konuşmacı arkadaşlarımızın ehemmi
yetle üzerinde durdukları gibi, yurdumuzun 
kalkınmasında elele verelim. 

Zina, bugün Cenabı Haıkka şükredelim ki, 
demokratik usuller içerisinde bir Hükümet ku
rulmuştur, ahenkli bir şekilde çalışmaktadır, 
iyi niyetle çalışım aktadır, gece - gündüz çalış
maktadır, böyle bir fırsat (milletimiz için bir 
nimettir, bunu sarsmaya çalışmak memleketimi
zin ve bizzat sarsmaya çalışanların kendi menfa
atlerinin aleyhindedir, yurdumuzun menfaatinin 
aleyhindedir. Zira, hükümet buhranı, bir memle
ket için en büyük felâketlerden birisidir. (CHP 
sıralarından «Bravo» sesleri) Ama Allaha şü
kürler olsun ki, bu beyhude gayretler, esasen 
bir şey ifade etmemektedir, Hükümetiniz sağ
lamdır ve kuvvetli, güçlü bir Hükümettir, prog
ramına inanmıştır, bunu gerçekleştirmekte azim
lidir ve her gün birtakım gücü yettiği kadar 
faydalı adımları atmanın gayreti ve saadeti için
dedir. 

Arkadaşlarımız sayın Karavelioğlu, Başba
kanlık Bütçesi konuşulurken Başbakanlığın ku
ruluşu hakkında bilgi verdikten ve bilhassa ye
niden düzenlemeye muhtaçtır dedikten sonra; 
Bakanlar Kurulunun çalışma yöntemine işaret 
buyurdular. Bu hususta şu iki kısa cümleyi arz 
etmek isterim: Hakikaten, Hükümet olarak te
şekkül eder etmez, önce bu güne kadar Bakan
lar Kurulunun çalışmasını tanzim eden bir esa
sın bulunmadığını, maalesef araştırmalarımızla 
gördük ve ilk iş olarak böyle bir yöntem tespit 
ettik. Bakanlar Kurulunun çalışması şimdi in
tizamlı bir şekilde, belirli esaslar içerisinde mun
tazam bir şekilde yürümeye başlamıştır. 

Ayrıca, Başbakanlık olarak, Devletin siya
setini yürüten bir mekanizma olarak, bazı buna 
benzer noksanlıklar da gördük, o da; çeşitli 
koordinasyonsuzluklar ve yetkilerin dağınık olu
şu hususudur. Yeni Hükümetiniz olarak, bilhas
sa Başbakanlık ve Bakanlar Kurulu olarak, bu 

koordinasyonun teminine de büyük bir ehemmi
yet atfetmekteyiz. Bugüne kadar kuruluş öyle
dir ki, çeşitli bakanlıklar mevcut yetki kanun
larına göre istedikleri gibi ekonomik kararlar 
alabilirler, istediği gibi taban fiyatı tespit eder, 
istediği kimseye istediği faizden, istediği mik
tarda kredi verebilir, istediği işçiyle, istediği 
toplu işçi sözleşmesi yapabilir ve bu yetkiler çe
şitli bakanlıklara dağıtılmıştır ve bugüne ka-
darki tatbikatta da görüyoruz ki, yaptığımız 
tespitler de açıkça gösteriyor ki, maalesef Hükü
met kuruluşumuzda geçen devrelerde tam bir 
koordinasyona rastlayamıyoruz. 

Biz buna büyük bir ehemmiyet atfetmekte
yiz ve bu koordinasyonun sağlanması için esas
larımızı tespit etmiş bulunmaktayız. Böylece, bü
tün ilgili bakanlıklar kendilerine kanunen ve 
kararnamelerle yetkiler verilmiş olduğu halde, 
bir Devletin idaresinde bulunması lâzımgelen 
koordinasyonu gözönünde bulundurmaktadır
lar, ilgili Bakanlar Kuruluna bağlı komiteler te
şekkül etmiştir ve bu koordinasyonun ahenkli 
bir şekilde sağlanmasına büyük ehemmiyet ve
rilerek çalışmalara başlanmıştır. 

Muhterem Kâmil Karavelioğlu Beyefendi, 
konuşmalarında Kültür Müsteşarlığının önemi 
üzerinde durdular. Bu müsteşarlık üzerinde İs
kender Cenap Ege Beyefendi de durdu, o müna
sebetle onların işaret ettikleri noktada biraz 
daha durmak istediğim için, sadece kendilerine 
hak vererek ve Kültür Müsteşarlığının ehemmi
yetini bu vesileyle bir kere daha tebarüz ettire
rek bu noktayı geçiyorum. 

TÜBİTAK, bilindiği gibi önemli bir kuruluş
tur. Bunun verimli çalışması çok mühimdir. 
«TÜBİTAK da bugüne kadar bu şartlar altında 
daha fazla olamazdı.» şeklindeki bir sözü üzün
tü ile tespit ettiklerini belirttiler. Hiç şüphesiz 
TÜBİTAK'ın daha verimli olması hepimizin ve 
TÜBİTAK'ın bizzat kendisinin de temennisi ol
duğu muhakkak. Ancak, tabiî kuruluşların he
deflerine varmaları için muayyen zamanların 
geçmesine ihtiyacolduğunu da bir bakımdan ka
bul etmemiz lâzımgelir. 

Yüksek Senato huzurunda belirtmek istiyo
rum ki, yeni hükümet olarak TÜBİTAK'a bu
güne kadar olduğundan başka bir veçhe 
vermek istiyoruz. Bu veçheyi tek kriterle 
ifade etmek istersem; TÜBİTAK bugüne 
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kadar ilim için ilim yapma yolunda yürü
müştür, biz ise fayda için ilim yaptırma pren
sibini tatbik etmek istiyoruz. Esasen bu nokta
da muhterem senatör arkadaşlarıma bir husu
su, meselenin ehemmiyeti dolayısıyle hatırlat
mak isterim; meşhur tarihçi Toynbee, tarihte 
bildiğimiz klasik tasnifi kabul etmemekte, ta
rihi iki ayrı kısma ayırmaktadır. Birisi 1569'a 
kadar olan devir, bütün insanlık tarihi; birisi 
de, ondan sonraki devir, diye bir tasnifi teklif 
ediyor. Bu senenin ehemmiyeti ise, İngiltere'de 
Eoyal Society of Seience'nin kurulmasıdır. İn
giltere Kiralı bu teşekkülü kurup, kendi İmpa
ratorluğunun ilim adamlarını toplayarak, bu 
tarihte onlara «Siz ilim için ilim yapıyorsunuz, 
halbuki, benim İmparatorluğumun tebaasının 
birçok meseleleri vardır, bundan sonra bu me
seleleri halletmek için çalışacaksınız, sizden 
fayda için ilim istiyorum.» demiştir. 

Toynbee'nin tahlillerine göre, İngiltere'deki 
araştırıcıların yurt hizmetlerine yönelmesi neti
cesi olarak ki, ilk önce makine çağı İngiltere'de 
başlamıştır, yeni devirlerin asıl temel karakte
ristik vasfı olarak ve böylece bu makine devri
nin başlaması suretiyle de, insanlık tarihinde 
yeni bir dönem başlamıştır diye bir izahı mev
cuttur. Bu izahın çeşitli yönleri hakkında bir
çok şeyler söylenebilir. Yalnız, bu izahta dikka
timizi çekmesi lâzımgelen bir husus vardır; bir 
memleketin ilim adamları, o memleketin faydası 
için çalışmalıdır. 

TÜBİTAK, bunun için çalışmıyor denemez. 
Hiç şüphesiz ki gayesi budur. Ancak, tutumlar 
ve zihniyetler arasında farklılıklar vardır. Bu
güne kadar daha ziyade sırrî ilimlere önem ve
rilmiş, çeşitli memleket meselelerine yavaş ya
vaş gelinmeye başlanmıştır. Bizim yaptığımız 
tespit budur. Biz ise şimdi TÜBİTAK'ı, bilhas
sa Hükümetin ve Devletin kalkınmada karşıla
şacağı meselelere öncelik veren ve kalkınma 
hamlelerimizin önünde yürüyen bir öncü olarak 
görevlendirmek istiyoruz. Böylece TÜBİTAK, 
yeni hüviyetiyle yurt kalkınmasına daha büyük 
katkıda bulunacaktır inancındayız. 

TÜBİTAK'ın bu yılki bütçesi 107 milyon 
liradır. Devlet bütçesinden verilen para budur; 
kendisinin yapmış olduğu araştırmalar karşılı
ğında aldığı paralar da vardır. Bu yıl takriben 
150 - ICO milyon lira araştırma parası ha'rcana-

caiktır. Dünyanın başka ülkelerindeki nispetlere 
nazaran bu çok düşük bir nispettir; ama Tür
kiye ̂ de hayatî birçok konulara ayırabildiğimiz 
paraları dikkate alacak olursak, madalyanın 
öbür yüzü itibariyle de bu çoik paradır. Araş
tırma bakımından bu parayı en isabetli yerde 
kullanmaya yapılmış olan işaret yerindedir ve 
yeni Hükümet olarak titizlikle bu konunun üzse-
rinde durmaktayız. 

Yüksek Denetleme Kurulu, memleketimizin 
yetişmiş uzmanlarını ihtiva eden bir kuruldur. 
Hükümetlerin bunlardan faydalanması tavsiye
si yerindedir. Böyle bir zihniyeti harekete ge
çinmiş bulunmaktayız. «Yüksek: Denetleme Ku
rulunun raporları raflara konulmak: için hazır-
lanmamalıdır.» fikrine iştirak: ediyoruz. Bu ra
porlar okunmalı ve bunlar vasıtasıyle aksaklık
larımızı düzeltmeye çalışmalıyız. Yeni Hükümet 
olaralk balkınız, daha vazifeyi devralalı üç ayı 
dolmadı, buna rağmen Yüksek Denetleme Kuru-
luyle birçok istişare çalışmaları yaptık. Bilhas
sa İktisadî Devlet Teşekküllerinin reongani-
zasyonu hususunda kendilerinin faydalı fikirle
ri bize ışık tutmakladır. Çeşitli konularda tav
siyelerini almaya önem veriyoruz ve bilhassa 
çeşitli kuruluşlarımızdaki önemli meselelerin 
araştırılması, murakabesi ve tespitinde, ayrıca 
rutin hizmetler dışında, bu kıymetli kuruluştan 
çeşitli yönlerde faydalar sağlamaktayız. O iti
barla, bu kuruluşun mevcudiyeti son derece 
faydalıdır ve bunun kapasitesinden çeşitli yön
lerden istifade etmekte fayda olduğuna inanı
yoruz. 

Devlet Sanayi Bankası üzerinde durmalarını 
çoik haldi ve yerinde görüyorum. Çünkü, Dev
let Sanayi Bankası, önümüzdeki devrede büyük 
sanayi atılımımızın temel formatrislerinden bi
risi olacaktır kanaatindeyiz. Devlet Sanayi Ban
kasının kurulması iki yıl sürer, iki yılda çalış
maya başlar. Bizdeki alışılmış şekiller normal 
olarak budur. Bu tahminleri bendeniz hiç ya
dırgamıyorum; fakat inşallah, Sayın Karave-
lioğlu'na duyurmak istiyorum ki, Hükümetimi
zin bu konudaki hissiyatını açıklamak bakımın
dan, bir defa bütçemize bu bankanın kuruluş 
sermayesini koyduk. Sanayi Bakanlığı Bütçesi 
geldiği zaman, burada, bu bankanın kurulması 
için bir önsermayenin konulduğu görüşülecek, 
Ayrıca, bilindiği gibi, komisyon!arımızda işçi 
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tasarruflarından faydalanmak için bir banka 
kurulması hakkında Hükümete yeltki veren bir 
yetki kanunu teklifi mevcut idi. Hükümet ola
rak, zaman geçirmemek bakımından bu kanu
nun üzerinde yapılacak değişikliklerle, bunu 
Devlet Sanayi Bankasının kuruluşuna faydalı 
ibir kanun haline getirme çalışması içerisine gir
dik ve hayli mesafe katettik. Her halükârda Hü
kümet olarak kesin azmimiz, bütçe çıkar çık
maz, elde kurulu sermayesi de bulunduğuna gö
re, bu banka süratle kurulacaktır ve asla iki 
yıl gibi bir müddete tahammülümüz mevzuuba-
his değildir. Bunu en kısa bir zamanda, ya o 
kanun şeklinde veya mevcut bankalar kanunu 

içerisinde bir anonim şirketi halinde kurup, in
şallah süratle harekete geçeceğiz ve asla mem
lekete bu bakımdan zaman kaybettirmeyeceğiz. 
Toplanacak birçok fonlar, bu bankanın içeri
sinde yer alacaktır. Yaygnı kalkınma dediği
miz, bütün Anadolunun kalkınması davasında, 
Meniç'ten Araş'a kadar bütün yurdumuzun kal
kınması davasında, bu banka itici bir güç ola
rak çok yerin imdadına koşacaktır. 

Bu hususta Sayın Karavelioğlu'nun getir
dikleri bir teklif vardır. Bu teklifi önemle kay
dediyoruz, üzerinde durulmaya değer bir tek
liftir. Kurulmuş, tecrübesi olan bir banka mev
cuttur. Bu bankanın, Devlet Sanayi Bankası 
haline dönüştürülmesi imkânı, üzerinde durul
maya değer bir konudur. Ancak, şunu belirt
mekte fayda görüyorum ki, mevcut Sanayi Kal
kınma Bankası, bugüne kadarki faaliyetleriy
le, sadece İstanbul ve civarına hizmet edebilmiş 
•bir bankadır, halbuki bizim temel felsefemiz, 
bütün Anadoluya, Meriç'ten Aras'a kadar 67 
vilâyete eli uzanan bir Devlet Sanayi Bankası 
düşünüyoruz. Bu bakımdan, o bankanın bizim 
istediğimiz zihniyete dönüşmesi için, yine hay
li çalışması gerektiğine kaniiz. O bankanın bu
güne kadarki çalışma zihniyeti, bizim 
Hükümetimizin zihniyeti olmamıştır; ama 
bu imkânlarla tahditli olduğu için böy
le olmuştur denilebilir, başka sebepleri de ola
bilir. Şimdi onun taihlili üzerinde durmak iste
miyorum. Yalnız, bizim Devlet Sanayi Bankası 
'dediğimiz banka, bütün yurdun kalkınmasına 
hizmet edecek bir banka olmak mecburiyetin
dedir. İnşallah ondan çok daha büyük, dev ka
pasiteli, her tarafın hizmetine koşan bir banka 

olacaktır. O banka, ancak bizim, düşündüğümüz 
Devlet Sanayi Bankasının İstanbul'daki şulbesi 
telâkki edilebilir. Biz, o nispette bir Devlet Sa
nayi Bankası düşünmekteyiz. Fakat getirilen 
teklif enteresandır; bütün yurt çapındaki kal
kınmanın koordinasyonu bakımından tek bir 
foanka içerisinde imkânların toplanması faydalı 
bir tekliftir. Hükümet olaralk önemle üzerinde 
duracağımızı belirtmek istiyorum. 

Sayın Karavelioğlu'ndan sonra kıymetli fi
kirlerini arz eden Sayın Orhan Tuğrul Beyefen
dinin konuşmaları üzerinde hassaten durmak is
terim. Kendileri, kendi üsluplarına uygun bir
takım kelimelerle bazı şeyleri ifade etmeye ça
lıştılar; ama bu sözlerin ifade ettikleri manala
ra çok defa katılmak imkânını bulamadık. 

Önce bir defa, seçim öncesi kararlaştırıla
rak, sonradan bir Hükümet kurulduğu, şeklin
de bir ifade kullandılar. Hükümetin nasıl ku
rulduğu herkesin malumudur. Demokratik esas
lar içerisinde, yurdumuzda partiler millete gö
rüşlerini arz ettiler, millet 14 Ekim'de kararını 
verdi, Parlamento teşekkül etti, normal demok
ratik teamüller içerisinde yeni Hükümetimiz 
kuruldu. Bunun, daha önceden kararlaştırılmış 
olduğunu ifade etmekten nasıl bir fayda um
maktadırlar ve bunu ille böyle göstermek için 
hangi sebepten bir çal)a göstermeye ihtiyaç du
yuyorlar; bunu bendeniz kavrayamadım. Söy
lediklerine göre, «Bu Hükümet muvakkattir.» 
diyorlar. Tabiî, daim olan sadece Cenabı Hak
tır, her şey muvakkattir. Ancak, biz inanıyoruz 
ki, bu Hükümet, dört sene memleketimize hiz
met edecektir. Bunun sağ'lamlığı, ahenk içinde 
çalışması, bizzat Orhan Bey arkadaşımızın ken
disine de büyük faydalar sağlamaktadır ve sağ
layacaktır. Bundan memnun ve mesut olmaları 
gerektiğini kendilerine bir kere daha hatırlat
mak isterim. 

«Hükümetlerin kuvveti, onu teşkil eden li
derlerin kamuoyundaki değerlerine bağlıdır.» 
dediler. Bu, çok doğru bir sözdür. «.Sözlerine, 
sadakate bağlıdır.» dediler. Hakikaten bu da 
çok doğru bir sözdür. Ümit ediyoruz ki, mille
timiz zaten bütün bunları dikkate alarak 14 
Ekimde karar vermiştir. 

«'Bugünkü Hükümet bir C. H. P. Hükümeti
dir, M. S. P. onun desteği gibidir.» şeklinde 
kendi görüşlerine göre bir tasvir yapmaya kal-
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kıştılar. Müsaade buyursunlar da, onun ne ol
duğunu, bizzat Hükümeti teşkil edenler bilsin, 
kendileri böyle ahenkli bir Hükümetin mevcu
diyetinden dolayı sevinsinler. Biz, Allah'a şü
kürler olsun, Hükümet içerisinde iki kardeş ola
rak ; hangimiz fazla, hangimiz e^ksik düşünce
sinde değiliz. (C. H. P. sıralarından, «'Bravo» 
sesleri). Elbirliğiyle şu masayı kaldırmak ister
ken, birimiz bir ucundan tutmaya koşuyoruz, 
öbürümüz de öbür ucundan tutmaya koşuyo
ruz ve bu ahenkten dolayı da inşallah hizmet
ler yapılacak ve yürüyecektir. 

HÜSEYİN ÖZTÜRK (Sivas) — Büyük hiz
metler olacak. 

DEVLET BAKANI BAŞBAKAN YARDIM
CISI NECMETTİN ERBAKAN (Devamla) — 
Ve yine kendileri bir tasvir yapmaya, kalktılar; 
«•Hükümetin bir kanadı şöyle düşünüyor, bir 
kanadı böyle düşünüyor.» dediler. Aslında, Hü
kümetimiz tek bir Hükümettir, Türkiye Cum
huriyeti Hükümetidir. Bu Hükümetin bütün 
üyelerinin yaptığı her türlü faaliyet hepimizin 
müşterek faaliyetidir. Her bakanımızın her bir 
sözü ve her bir hareketine aynen iştirak ediyo
ruz ve Hükümet olarak, Türkiye Cumhuriyeti 
Hükümetiyiz;, bir bütünüz, Hükümet olarak ça
lışırken aramızda hiçbir parti ayrımı mevzuba
his değildir. 

Bu m ey anda kendi görüşlerine göre, «Bir 
kanat turistik tesisleri kapatmak istiyor.» şek
linde bir söz söylemek istediler. Bu noktada bir 
hakikati açıklamak isterim. Ümit ediyorum ki, 
Ticaret Bakanlığımızın Bütçesi konuşulurken, 
bunları Ticaret. Bakanımız daha genişliğiyle 
açıklamaya fırsat bulacaklardır. Kısaca belirt
mek isterim ki, söz konusu yapılmak istenen 
şey, aslında hakikatlerle alâkası olmayan birta
kım isnatlar ve yakıştırmalardan ibarettir. Ha
disenin kökü, Ticaret Bakanımıza daha önce 
yabancı sermayeyle kurulmuş olan bir turistik 
tesisin kendi kuruluşuna ait, kendisine öngö
rülen bütün sermayeler ve krediler verildiği 
halde, tesis tamamlanmadıktan sonra yeniden 
sermaye artırımı için yapılmış bir müracata da-
yanmalktadır. Ticaret Bakanımız millî menfaat
lerimizi gözeterek, yeni Hükümetimizin yaban
cı sermayeyi hangi noktada, hangi şartlarla kul
lanacağına dair prensiplerine dayanarak, bu 
yeni yabancı sermaye arttırma teklifini uygun 
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görmemiş ve kabul etmemiştir. Bir tek mesele
ye ait bir konudur. Bunu kabul etmemekte yer
den göğe kadar haklı'dır. (O. H. P. sıralarından, 
«Bravo» sesi). 

Çünkü, bu konuda yeniden memlekette ve
rilecek bir krediyle sermaye artmaktadır, geti
rilen teklifte mekanizma öyledir ve dış firma 
yeni bir ödeme yapmadan, kendi hissesini iki 
misline çıkarmak gibi bir menfaat elde etmek
tedir. Millî menfaatlerimizle bağdaşmayacağı 
cihetle, sırf ekonomik açılardan bu turistik tesi
sin teklifi reddedilmiştir. Ümit ediyorum ki, Ti
caret Bakanımız rakamlarla; bu konu burada 
tekrar açılırsa, gereken izahatı vereceklerdir. 
Yoksa, hadise Sayın Orhan beyefendinin yakış
tırmak istediği gibi değildir. 

Öbür taraftan, yine kendileri, «Birayı yasak 
etmişle ildir.» diyorlar. Hadisenin içyüzü şudur: 

Yeni Hükümetimiz ve onun İçişleri Bakanı 
;bir kanunun uygulanmasını istemiştir. O da; 
alkollü içkilerin ruhsatsız yerlerde satışı ya
saktır. Zaten, kanunen yasaktır; ama uygulan
madan, mevcut bir kanun dejenere edilmiştir. 
Yeni İçişleri Bakanımız, kanun hükmünün yeri
ne getirilmesini bütün valilerimize tamim et
miştir. 

SAFFET UBAL (Bursa) — Dejenerasyona 
paydos. 

DEVLET BAKANI BAŞBAKAN YARDIM
CISI NECMETTİN ERBAKAN (Devamla) — 
Evet. Bundan başka, heykel kaldırmak mesele
sine temas ettiler. Bu meseleye temasları mü
nasebetiyle bir hakikatin açıklanması bakımın
dan kendilerine teşekkür ederim. Karaköy mey
danına dikilen, bizim anlayışımıza göre, bizim 
milletimizin anane, örf, ahlâkiyle bağdaşamaya
cak, böyle bir heykelin Karaköy meydanında 
bulunuşu A. P. zihniyetini temsil ediyor idi. O 
bunu hazırladı, oraya getirdi... 

VEFA POYRAZ (İstanbul) — Yanlış, çok 
yanlış konuşuyorsunuz. Heykel sizin zamanı
nızda dikildi. 

DEVLET BAKANI BAŞBAKAN YARDIM-
CISI NECMETTİN ERBAKAN (Devamla) — 
Müsaade buyurunuz efendim. Muhterem sena
törler, burada istediğiniz kadar yanlış deyiniz, 
bağırımz. Bu bağırmayla hakikati değiştirece
ğinizi mi zannediyorsunuz? 
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HÜSEYİN ÖZTÜRK (Sivas) — Bırakın, bı
rakın siz konuşmasını bitirsin. 

DEVLET BAKACI BAŞBAKAN YARDIM
CISI NECMETTİN ERBAKAN (Devamla) — 
Bu heykel niçin dikilmiştir? Cumhuriyetin 50 
nei yıldönümü için ayrılmış olan 80 milyon lira 
para içerisinden çeşitli yerlere çeşitli anıtlar 
yapılırken, İstanbul'a da böyle bir anıt düşünü
lerek dikilmiştir. Bu 80 milyon liranın bu kabil 
yerlere harcanmasını planlayan A. P.'nin işti
rak ettiği Hükümettir. A. P. Hükümeti bu pa
raları dökmüş, ve geçtirilip, oraya bir x\. P. tat
bikatı olarak dikilmiştir. Biz bu heykeli ora
dan kaldırdık. Çünkü bizim Hükümetimiz, İs
ıt anibul şehrinin tarihî ve manevî değerlerini 
dikkate alarak, Karaköy meydanına böyle bir 
heykelin dikilmesini uygun görecek zihniyette 
(değiliz. Bu konu Komisyonda konuşulurken, 
orada konuşan A. P. temsilcisi arkadaşıma söy
ledim, siz Karaköy meydanına böyle bir heyke
li diktiniz, sizin zihniyetinizin ifadesiydi, bizim 
zihniyetimiz bunu oradan kaldırdı. Siz böyle 
'heykelleri dikmek istiyorsanız gelecek seçimde 
bunu millete ilân edin. Her meydana daha da 
açıklarını dikeceğinizi söyleyin. (C. H. P. sıra
larımdan, «Bravo» sesleri). 

Millet sizi seçerse, o zaman bu heykeli tek
rar yerine koyansınız. 

ADNAN KARAKÜÇÜK (Kahraman Maraş) 
— Seçimlerde belli olur beyefendi, seçimler gel
sin de görüşürüz. 

MEHMET ORHAN TUĞRUL (Bilecik) — 
Ben bunu meşgul olduğunuz işler bakımından 
(söyledim. 

DEVLET BAKANI BAŞBAKAN YARDIM
CISI NECMETTİN ERBAKAN (Devamla) — 
'Muhterem arkadaşlarım, yine Sayın Orhan Tuğ
rul Beyefendi, konuşmaları esnasında bu nok
talara temas ettikten sonra, «Hükümetin birta
kım seyahatlerle meşgul olduğu» şeklinde bir 
cümle de sarf ettiler. Kendilerine yeni Hükü
metimizin Programındaki bir sarih cümleyi ha
tırlatmak isterim. Hükümetimizin Programın
dan kendilerine okuyacağım tek cümle şudur : 

«Bütün ülkelerle dostluk ilişkileri sürdür
mek azmimde olan Hükümetimiz, özellikle müt
tefiklerimizle, komşu ülkelerle ve aramızda ta
rihsel geleneksel ve manevî bağlar bulunan ül
kelerle iyi ilişkilerin geliştirilmesine büyük 

önem vermektedir.» İşte, bizim son yaptığımız 
Suudî Arabistan seyahati Hükümet Programı
mızdaki bu vaadimizin bir tatbikatı olarak ya
pılmıştır. Bu noktada birkaç cümleyle açıkla
mada bulunmak isterim : 

Önce, diğer bazı konularda olduğu gibi, bu
günkü muhalefet bu konuda da hakikatleri ters 
göstermenin çabası içindedir. Şu noktayı belirt
mek istiyorum ki, bu seyahatin yorumu hakkın
da henkesin fikrine dikkat ediniz. O fikir seya
hatin ne olduğunu göstermiyor, o fikir; o fikir 
serd edenin hangi zihniyette bir insan olduğu
nu gösteriyor! Bu cümlenin altını ehemmiyetle 
çizin ve ne demek istediğim üzerinde oturun 
düşünün. 

MEHMET ORHAN TUĞRUL (Bilecik) — 
Lütfen Milliyet gazetesini okuyun. 

DEVLET BAKANI BAŞBAKAN YARDIM
CISI NECMETTİN ERBAKAN (Devamla) — 
Ve herkesin bu konuda ne konuştuğuna bakın 
ona göre o kimsenin içyapısımn ne olduğu hak
kımda kendiniz karar verin. 

'BAŞKAN — Sayın Başbakan Yardımcısı 
bir saniyenizi rica ediyorum. 

DEVLET BAKANI BAŞBAKAN YARDIM
CISI NECMETTİN ERBAKAN (Devamla) — 
Buyurun efendim, 

BAŞKAN — Değerli arkadaşlarım, söz is
tediniz, söz aklınız, geldiniz hatta yazılı metin 
üzerinden uygun gördüğünüz bütün düşüncele
ri açıkladınız ve savundunuz. Hükümet temsil
cileri sadece dikkatle sizleri dinledi. Müdahale 
ediyorsunuz ve müdahaleniz her cümleye otur
duğunuz yerden karşılık verme şeklinde tecellî 
ediyor. Tüzüğü uygularsak, Tüzüğü uygulamak 
hedefimiz olduğuna, göre bu tarzda bir davra
nışa hakkımız olmadığını teslim edersiniz. Tek
rar söz isterseniz yolu var, ama Hükümet adına 
açıklama yapan Sayın Başbakan Yardımcısının 
her cümlesine oturduğunuz yerden bir kelime 
ile, bir cümle ile karşılık vermeniz Tüzüğe dü
pedüz aykırı düşmektedir. 

HÜSEYİN ÖZTÜRK (Sivas) — Hastalık, 
hastalık!.. 

AZMİ ERDOĞAN (Diyarbakır) — Sayın 
Başkan, bu «Hastalık, hastalık» sözlerine ne 
büyürünsünüz efendim. 

DEVLET BAKANI BAŞBAKAN YARDIM
CISI NECMETTİN ERBAKAN (Devamla) — 
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Sayın Başkan, teşekkürler ederim bu ikazınız
dan dolayı. 

BAŞKAN — Adalet Partisi Grupu adına ko
nuşan sözcüleri, Hükümet kanadına mensup 
olan sayın senatörler dikkatle, hiç ses çıkar
ın aksızm dinlediler. 

İSKENDER GENAP EGE (Aydın) — Ses
ler ilk defa oradan geldi, biraz da o tarafa dik
kat buyurursanız iyi olur herhalde... 

BAŞKAN — Siz konuşmanıza devanı buyu
runuz efendim. 

DEVLET BAKANI BAŞBAKAN YARDIM
CISI NECMETTİN ERBAKAN (Devamla) — 
Teşekkür ederim efendini. 

Efendim, Suudî Arabistan seyahatimiz, Hü
kümet Programımızda da ifade edildiği gibi, 
tarihî, kültürel ve manevî bağlarla bağlı oldu
ğumuz bir ülkeye yapılmış bir seyahattir. Bu
gün, esefle ifade etmeye mecburuz ki, maalesef, 
kendileriyle bu kadar yakınen bağlarla bağlı 
olduğumuz birçok ülke vardır. Bu ülkelerle ye
teri kadar ilgilenememişiz; bunu rakamlar da 
ifade ediyor. Bizim geçen yıl Suudî Arabistan'a 
ihracatımız 1 300 000 dolar, Suudî Arabistan' 
dan ithalâtımız 79 milyon dolar. Ne kadar bü
yük bir dengesizlik olduğuna bakınız. Komşu
muz İran'la, Pakistan'la, Irak'la, Suriye ile iki 
firma arasındaki münasebeti doldurmayacak 
kadar çok küçük münasebetlerimiz vardır. Ye
ni Hükümet olarak mutlaka bu boşluğu doldur
mak istiyoruz. Hükümetler ve bütün bu kom
şularımızla iyi münasebetler kurmak ve aramız
daki münasebetleri eliştirmek, tarafların yararı
ma yapılabilecek bütün işbirliklerini seferber 
etmek istiyoruz. Bu seyahatimiz, bu maksatla 
yapılmış bir seyahattir ve iki ülke arasında 
böylece 5 gün gibi kısa bir zaman esnasında üç 
temel anlaşma imzalanmıştır. İki ülkenin eko
nomik, kültürel, sınaî sahada işbirliğinin esas
ları, tohumları ekilmiştir. İki tarafın, aynı şe
kilde, münasebetleri geliştirmek niyetinde ol
dukları memnuniyetle tespit olunmuştur. Bu 
anlaşmaların içerisinde bizzat temasların nok
tasal kalmayacağı, müşterek heyetler vasıta siy
le sürekli bir çalışma yapılacağı öngörülmüş
tür. Ümit ediyoruz ki, bir aya kadar bu müşte
rek heyetler teessüs edecektir. Türkiye'de ve 
Suudî Arabistan'da müşterek yatırımlar ele alı
nıp, bunlar üzerinde elbirliğiyle çalışmalar baş
layacaktır. 

Bundan başka, Türkiye'nin petrol ihtiyacını 
Suudî Arabistan karşılayacaktır. Bu petrol ih
tiyacının karşılanmasında da Türkiye'ye her 
türlü kolaylık ve önaelik gösterilecektir. Suudî 
Arabistan'dan Türkiye ne arzu ediyorsa bun
ların hepsi verilmiştir ve böylece iki memleket 
arasında esasen mevcut olan dostluk ve kar
deşlik, bundan sonra bir iyi niyet ifadesinden 
öteye geçip bir müşterek aksiyon devresine in
tikal etmektedir. Bu hadisenin inşallah hayırlı 
neticeleri orta yere bir bir çıktıkça, 1 Mayıs 
1974 tarihinde yapılmış olan bu anlaşmaların 
ehemmiyeti zamanla daha da artacaktır. Bu se
yahat münasebetiyle her iki ülke birbirinin gö
rüşlerini çok daha yakından tanımak fırsatını 
bulmuştur. Türk heyetine, hiç bir Devlet heye
tine yapılmayan müstesna bir kabul yapılmış
tır. Ayrıca da Suudî Arabistan, Türkiye'nin dış 
siyasetindeki bütün konuları tam manası ile 
destekleyeceğini açıklıkla ve kesinlikle ifade et
miştir. Yunanistan'la aramızdaki münasebetle
rimizde, Kıbrıs tezimizin öteden beri savunucu
sudur. Ege denizindeki deniz hakları konusun
da memleketimizin tamamen savunucusu oldu
ğunu açıkça orta yere koymuştur ve ona inanı
yoruz ki, bugün yeryüzünde nüfusunun yarı
dan çoğu Müslüman olan 40 tane ülke vardır. 
Bu 40 ülkenin hepsinin de bu konularda aynı 
şekilde düşündüklerine inanıyoruz. Yalnız, bun
lar düşüncelerde kalmamalı, memleketler ara
sındaki münasebetlerle daha iyi bir dayanışma 
teessüs ettirilmelidir. Bu itibarla. Hüküm etimi
zin bu çalışması, bu yolda yapmak istediği ça
lışmaların bir başlangıcıdır. Bugüne kadar boş 
bırakılmış sahalardaki boşlukların doldurulma-
sıdır. Bunların yeni, faydalı neticeleri alındık
ça bu temasların ne kadar yerinde ve kıymetli 
oldukları zamanla çok daha iyi bir şekilde an
laşılacaktır. 

Muhterem Orhan beyefendi konuşmalarında 
«Bugünkü sistem bilgi ister» dediler. Bundan 
önceki sistemler de bilgi istiyordu. Her sistem... 

•SAFFET URAL (Bursa) — Onlar karaku
cak güreşiyorlardı. 

İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Sayın 
Başkan, ses ilk defa oradan geliyor. 

DEVLET BAKANI BAŞBAKAN YARDIM
CISI NECMETTİN ERBAKAN (Devamla) — 
Her sistem bilgi ister. Ondan dolayıdır ki, mil-
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let kimin bilgiye ehemmiyet verdiğini yakıııen 
takip ederek sırası gelince kararını vermekte
dir. 

Sayın Orhan beyefendi konuşmaları sırasın
da böyle birtakım indî mütalâalarla, birtakım 
hakikatleri başka türlü gösterme gayretine gir
dikten sonra, Hükümetin üç aylık icraatı üze
rinde de çeşitli yorumlar yapmak istediler. .Bu 
yorumlarda, «Hayat pahalılığını ortadan kaldır
ırla vaadinde olan. gelir dağılımını düzelteceği
ni söyleyen, Türkiye'de fakirlerin, (zilmişlerin 
daha iyi imkânlara kavuşacağını vaadeden bir 
Hükümet işbaşına geldi no yaptı» dediler ve 
bu hükümetin yapmış olduğu çalışmaları kendi 
görüşlerine göre ifade etmek istediler. Bu ıııe-
yanda da zamlar meselesine temas ettiler. Zam
lar meselesine temas ettikleri zaman, kendileri
ne, kendilerinin bir cümlesiyle cevap vermekte 
fayda umuyorum. Zira, şöyle hir cümleyi ters 
bir noktada ifade ettiler : «Gittiğiniz zaman te-
ressiibatî kaldırmak, tahribatı gidermek kolay 
olmayacaktır» dediler. İşte siz gittikten sonra 
bugün biz bu çalışmanın içindeyiz ve bu zam
lar sizin teressüabtnnzdan bir tanesidir. Onun 
kaldırılmasıylo meşgulüz. 

Bakınız neden böyledir : Vazifeyi devraldı
ğımız zaman, mesul olmamız bakımından, ilgili 
kuruluşların umum müdürlerini top'ladık ve 
kendilerinden durumun ne olduğunu sorduk. 
Bu idarelerin başında bulunan arkadaslarıımız, 
sizin, devrinizin kendi üzerlerine getirdikleri ne
tice ve teressübatı bi/e rakamlarla ifade ettiler, 
dediler ki, «Efendim, şu anda şekeri 7 liraya 
mal ediyoruz.» İşte teressübai hu. Size iktidar 
verildiği zaman şeker 150 kuruşa mal oluyor
du. Ne yaptınız da bunun maliyetini 7 liraya 
çıkardınız, biz sizden hesap soruyoruz. Gelin hu 
hesabı verin burada bakayım. 150 kuruşluk şe
keri, ne yaptınız da maliyetini 7 liraya çıkardı
nız? Bugün bir bakkal bile 7 liraya satın aldığı 
bir şekeri 3G0 kuruştan satamaz. Bu idarelerin 
'başındaki mesul kimselere sorduğumuz zaman, 
ne yapacaksınız dediğimiz zaman, «Sene so
nunda geleceğiz 3 milyar lira zararı Devlet büt
çesinden, sizden isteyeceğiz»1 dediler. Petrol 
idarecilerine sorduk «210 kuruşa mal ediyoruz, 
160 kuruşa satıyoruz» dediler. Xe yapacaksınız 
diye sorduk, «6 milyar lira zararı sizden isteye
ceğiz» dediler. Bir bir, müesses^! erden, sizden 
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devraldığıımız idarenin yapısını gösteren bu ra
kamları tespit ettik. 

MEHMET ORHAN TUĞRUL (Bilecik) — 
Bizden devralmadınız... 

DEVLET BAKANİ BAŞBAKAN YAR
DIMCISI NECMETTİN ERBAKAN (Devamla) 
-— Bazen işinize gelince sahip çıkıyorsunuz, ba
zen işinize gelince başkasına devretmek istiyor
sunuz. Önce bir defa, sizin midir, değil midir, 
kendiniz bir sağlam karar verin, ona göre biz 
do nereye basacağımızı bilelim. (O. II. P. sıra
larından gülüşmeler) 

Şimdi bakınız, basit bir hesapla, biz devral
dığımız zaman Türkiye'de bütün fiyatları sa
bit tutmak istesek, 25 milyar lira sübvansiyon 
gerekmekte idi. Efendim, bu kaibîl ödemeler 
Devlet bütçesinden yapılır... Devlet bütçesinin 
hali nedir, işte huzurunuzda; 82 milyar liralık 
bütçe. Bunun içerisinde yatırım kısmı 36 mil
yar. Bu 36 milyar yatırımın 25 milyarını biz bu 
fiyatları sabit tutmak için ödersek, geriye ne. 
kalır ve böyle bir şekilde bu memlekette yatı
rımların, kalkınmanın, işsizliğin kaldırılması 
mümkün olabilir mi? bilesiniz ki. 15 günlük bir 
hükümet olarak bizim aldığımız bu zam karar
ları içinde yangın bulunan odaya giren bir kim
senin yangın musluğunu açma hareketidir. Hat
ta hiçbir şey düşünmeden yapılması zarurî olan 
bir harekettir. Çünkü, her gün 300 - 400 milyon 
ilira zarar edilmektedir. Bunun manası Devlet 
müesseseleri o hale getirilmiş ki, eskiden yapıl
mış bir kuruluş bizim yeni yapacağımız 3 tane, 
5 tane fabrikayı her gün yutuyor. İste buna »mü
saade edemeyeceğimiz için yangın musluğunu 
açtık, İktisadî Devlet Teşekküllerini iflâstan 
kurtardık, Türk ekonomisini çökmekten kurtar
dık ve bu kararı cesaretle aldık. Her zaman sa
vunacağımız memleket hayrına bir karardır. 
Bundan dolayıdır ki, şimdi yatırımlara hız ver
mek imkânlarını ekle etmiş bulunuyoruz ve böy
lece inşallah bu devralmış olduğumuz ağır yük
lerin içerisinden yavaş yavaş sıprılıp, ekonomi
mizi kendi zihniyetiımizin kontrolü altına ala
cağız ve Milletimize vadettiğimiz hususların hep
sini, bir, bir, bir gerçekleştireceğiz inşallah. Ça
lışmamız, yönümüz ve yolumuz budur. 

İkinci icraat olarak Af Kanunu üzerinde 
durdular. Af Kanunu üzerinde tabiî tekrar Mil
let Meclisinde durulacaktır. Rejim ve memleket-
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severlik düğünce ile bazı değişiklikler yapıldığı
nı belirttiler. Biz hiç şüphesiz ki. Senatonun ve 
Millet Meclisi üyelerinin hepsinin yurtsever in
sanlar olduğunda tam manası ile emin ve kani
iz. Herkes bu hareketlerini aynı düşünceden 
dolayı yapmaktadır. Biz de rejim ve memleket-
sever düşüncelerimizden dolayı o Af Kanunu
nun Millet Meclisinden çıkan şekilde tekrar ge
tireceğiz ve önümüzdeki günlerde o şekilde ka
nunlaştıracağız inşallah. Bu, bizim rejim ve 
nıeıııleketseveıdiğimizin bir gereğidir çünkü, bi
zim zihniyetimiz sizin zihniyetinizden farklıdır. 
Siz, herkesi kendi zihniyetinizdeki gibi konuş
turmak ve düşündürmek istiyorsunuz, siz gü
dümlü demokrasi istiyorsunuz, sizin zihniyeti
nizin kökü tahakkümdür. Siz, bundan dolayı 
sizden başka türlü konuşmasına müsaade etme
nize müsamaha etmeniz mümkün değil. Çünkü 
sizin zihniyetinizin serhest .münakaşada savu
nulması mümkün değildir de onun için. 

Bu itibarladır ki, Türkiye bu Af Kanunu ve 
onu takip edecek olan fikir hürriyeti kanunu 
ile hakikî, samimî yeni bir demokrasiye kavuşa
caktır. Siz, düşünceleri, zihniyetleri zorbalıkla, 
tahakkümle, polisiye tedbirlerle önleyebileceği
ri izi zannettiniz; bu yanlış zihniyetinizden do
layı memleketi buhranlara, felâketlere sürük-
lediniz. Halbuki biz yeni hükümetiz. Sizin zih
niyetinizde değiliz, sizin denediğiniz yolu dene
meyeceğiz. O yolun sonunun nereye gittiğini 
biliyoruz. Biz 4ö milyonu kardeş yapacağız ve 
böyle bir zihniyetle işe başladık, bundan dola
yıdır ki, sizin zihniyetinizde olmamız mümkün 
değil. Size sadece bir tarihî vakayı hatırlatmak 
isterim; 

Eski Roma Tarihi çok ibret vericidir. Hris-
tiyanları, aç bırakılan aslanlara parçalattırır
lar idi. İnançları, tahakkümle önlemek mümkün 
değildir. Sonunda bütün Roma Hristiyan oldu. 
Bu bakımdan zihniyetleri zorbalıkla, polisiye 
kuvvetlerle zaptetmeyi başarı zannetmek yan
lıştır. Denendi ve bunun bir netice vermeyece
ği görüldü. 

Biz, memleketimizde batı ülkelerinden ne 
bir gram fazla ne de bir gram eksik olmamak 
üzere fikir hürriyetinin tatbikatını tanı mana-
•sıyle gerçekleştirmeyi milletimize vadetmiş bir 
Hüküm etiz. Getireceğimiz fikir hürriyeti kanu
nu ile bunu inşallah sağlayacağız ve bu fikir 

hürriyeti Kanunundaki temel prensipleri Af Ka
nunu içinde tatbik etmemizden daha tabiî de 
bir tutumumuz olamaz. Hakikatler millete doğ
ru .aksettirilmelidir. Türk Ceza Kanununda 
anarşik olayların maddeleri mevcuttur. Bunlar 
146 ve 149' neu maddelerdir. 141 - 142 nci mad
deler fikir hürriyetine taallûk eden maddeler
dir. Fikir hürriyetinin 4 tane şubesi vardır. 
Kâmil bir fikir hürriyeti ancak bu şubelerin 
'bulunmasıyle teessüs eder. Bunlardan bir tane
sinin kaldırılması fikir hürriyetinin olmaması 
demektir. Fikir hürriyeti herkesin düşündüğü
nü ifade edebilme hürriyetidir. Bu, hürriyetin 
bir- bölümüdür. İkincisi bu düşündüğünü başka
sına tanıtmak, propaganda yapmak, insanların 
en tabiî hakkıdır. Bundan başka aynı şekilde 
düşünen insanların bir araya gelip toplanması 
ıo insanların en tabiî hakkıdır. Eğer bu düşünce, 
inanç bir din ise bir ibadeti gerektiriyorsa, o di
nin ibadetlerini yapmak da herkesin en tabiî 
hakkıdır. Bir fikir hürriyeti bunların 4 şubesi
ni bir arada bulunmasıyle ancak . mevcuttur. 
Bunlardan hiç birisi orta yerden kaldırılamaz. 

(«Türkiye'de yalnız belirli bir zihniyet bu 
hakları kullansın. Bundan başka türlü düşünce
ler bu hakkı kullanmasın» bu yürümez. Size ha
tırlatmak isterim ki, başkasına tanımadığınız 
hakka ve hürriyete siz de sahip olamazsınız. 
Herkese aynı hakkı ve hürriyeti tanıyacaksı
nız. îşte fikir hürriyeti Kanunu bunu temin 
edecek. Aynen Batı ülkelerinde olduğu gibi bi
zim milletimiz Batı ülkelerinden daha fazla 
hürriyete lâyıktır. Yanlış birtakım tefsirlerle, 
ımuayyen, mahdut, dar bir zihniyetin Türkiye' 
de tahakkümünü kurmak mümkün değildir, bu 
devir kapanmıştır ve işte Af Kanunu da yeni 
Türkiye'nin bu temel düşüncelerine dayana
rak çıkartılmaktadır. Fikir suç sayılmayacak
tır. Hiç şüphesiz bunun kendine mahsus hudut
ları olacalk, hazırlamakta olduğumuz kanun 
bunları apaçık ifade edecektir. Kim o e kimseye 
hakaret edemez, kimse kimseye tezyif edemez, 
memleketin »manevî değerleri tezyif olunamaz. 
Memleketin birlik ve bütünlüğünü bozucu, bunun 
aleyhinde propaganda yapmak doğru buluna
maz. Ancak, milletin birliği, bütünlüğü içerisin
de memleketin yücelmesi hususunda herkes dü
şündüğünü rahatlıkla söyleyecektir. 

Sizin devrinizde siz, şakulî 3 tane çizgi çiz
diniz. Biz buyuz dediniz, bizden başkalarını ko-



C. Senatosu B : 53 3 . 5 . 1974 O : 4 

nuşturmayacağız dediniz. Biz, geldik, biz ufkî 
bir çizgi çekiyoruz, Diyoruz ki, herkes kendi 
düşüncesinde serbest olacak ancak, bu çizginin 
üstündeki sınıra gidi!nıererek yani şiddet ve 
"tahakküm yasak olacak. İşte yeni Türkiye bu
dur, bizim zihniyetimiz budur. Batıldaki tatbi
kat budur, Anayasanın emri de budur. Anaya
sanın esasını özünü, birtakım yanlış tefsirlerle 
valiniz kendi dar görüşünüze bu memlekette ta
hakküm sağlayacak bir devri bir daha getire
meyeceksiniz Allahuı izniyle, bu devir sizinle 
'beraber kapanıyor. 

VEFA POYRAZ (İstanbul) — Sayın Baş-
'kan, bunlar'da tahrik unsuru yok mudur? 
(C. H. P. sıralamadan «Yok, fikirdir» sesleri) 

DEVLET BAKAM BAŞBAKAN YARDIM
CISI NJErniETTİX ERBAKAX (Devamla) — 
Efendim, arkadaşlarımız bakınız yine yeni Hü
kümetin icraatı bakımından bir noktayı ters 
gösterdiler. O husus, öğretmen kıyımı ve tayin
ler. «Vaktiyle, biz bazı tayinler yaptığımız za
man büyük kıyametler kopartılıyordu» dediler. 
Şimdi siz çok daha büyüğünü kopartmanın 
gayreti içine girdiniz. Halbuki yapılan şeyler 
nedir? Her .memlekette, her hükümet değişikli
ğinde olandan çok daha az ve cüzî nispette ga
yet tabiî sayılabilecek birtakım tayinler elbet
te yapılmıştır. Aynı bir hükümetin devamı ol
saydı dahi hiç şüphesiz yaşayan bir memleket
te birtakım tayinler yapılacak idi. Bakınız bu 
kadar büyültülen husus nedir; 

Sayın Millî Eğitim Bakanımız, Millî Eğitim 
Bütçesi geldiği zaman size açıklayacak. Bugün 
TürkiyeMe 130 bin öğretmen var. Millî Eğitim 
Bakanımız normal, rutin seyir içerisinde kendi 
insiyatifi ile 130 bin öğretmen içinde İG'O kişiyi 
'bulmayan bir tayin yapmıştır. Bu da bir kanun 
emri dolayısıyle yapılmi'ştır ve tamamen objek
tif esaslara göre yapılmıştır. Bu kadar tabiî 
olan bir hadiseyi ve krmun'laruı emirlerini ob
jektif olarak yerine getirmek isteyen bir hadi
seyi ters taraftan gösterme gayreti içerisine 
girmek hiçhir netice vermez ve memleketteki 
huzuru sadece zedelemekten öteye geçemez; 
ama inanıyoruz ki, bütün bu gayretlerin hepsi 
'boşa çıkacaktır, sonunda hakikatler apaçık gö
zükecektir ve bu gözüktüğü zaman da Hüküme
timizin bu konularda objektif, normal memle
kete daha iyi hizmet etme düşüncesinden baş
ka Tur şey düşünmemiş olduğu görülecektir. 

I Yine konuşmaları esnasında muhterem Or-
I han beyefendi, «ekonomimiz durgunluğa düs-
I müştür» diye bir taibir kullandılar. Bu bir tef

sir meselesidir, bunu böyle göstermeğe çalış
maktan da memlekete fayda gelmez. Buyurunuz 

I rakamlarla konuşalım. Ekonominin birtakım 
indisleri var, alın bu indisleri önünüze koyun 

I ve bu indisler vasitasıyle hakikî objektif nm-
I kayeseyi yapınız. Türkiye ilerlemektedir, bizim 

üç. aylık devremizde, geçen yılın mütekabil üç 
aylık devresinden daha fazla çimento harcan
mıştır, daha fazla demir harcanmıştır, daha faz-

I la. yatırım yapılmıştır, daha fazla kredi veril
miştir ve. Türkiye bu üç aylık devrede gösteril -

I mele istendiğinin aksine, henüz biz daha kendi 
ekonomik zihniyetimizi tatbik için yeteri kadar 

1 zaman geçmemiş olduğu halde dahi bir ile il e-
I menin içindedir. Ekonomimiz durgunluğa 

düşmüştür propagandasını yapmak, ekonomiyi 
durdurmağa bir vesile olabilir, hızını kesmeğe 
verile olabilir. Onun için bu propogandayı yap-

I maya heveslenmeyin. Bundan fayda gelmez. 

Gene konuşmalar esnasında «Vergiler de 
I daha azalacağına göre» diye bir kabul yapılı

yor, «Bütçenin açığı 15 milyara varacaktır» de
niyor. Halbuki vergi ayı geldi, ve bu seneki 
vergilerin geçen seneden ne kadar çok daha 

I fazla olduğu rakamlarla ilân edildi ve bu yıl 
I içerisinde bu rakamlar daha da artacaktır. Bu 

itibarla birtakım hakikatlere uymayan yorum-
I 1ar yapmak memlekete fayda getirmez. Bu ba-
I kımdan arkadaşlarımızı bu noktada daha dik

katli olmağa çağırmak istiyorum. 

| Bu arada yeni Hükümetimiz için birtakım 
yanlış mütalâalar ileriyle sürülmektedir. Bun
ların arasında söylenen bazı sözler Var. İşte 
«Hükümetin bir kanadı çağ dışı hale memleke
ti getirtmek: istteim-ektedir» diye bir söz söyleni
yor. Şimdi bu söz o kadar çok kullanılmaya 
'başlandı, o kaklar yerli - yensiz kullanılmtaya 
bağlandı ki, şu günlerde kim alsa meselelere 
balksa, cağ dışı olarak sonunda geçirdiğimiz 
devrenin zihniyetini görmeye başlayacalktır. 

I Bilesiniz ki, fikir hürriyetini kaldırtmayı iste-
I ımiek çağ dişiliktir. Türkiye'nin bir iki tane 
I şehrinde kalkınma yapıp, yundun büyük kıs-
I imim geri bira.km.alk çağ dışıdır ve bu çağ bir 
1 daha gelmeyecdktir. Biz bütün Tünküye'yi. kal-
I 'kındı rnı ak isteyen, memleketimizde fikir lıür-
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riy etini tesis etmek isteyen, memleketimizi ile
riye götürüp, yüceltmek isteyen zihniyetin 
temsilcMyiz. Ooğ dışında ve çağın gerisinde 
kalan maalesef sizlersiniz. Biraz koşarak bi
zim zihniyetimize yetişmeye gayret etmenizde 
fayda umuyoruz. 

Avrupa Ekonomik Topluluğu hakkında 
söylenen sözlere muhterem Sırrı Atalay Bey ce
vap verdiler. Bu cevap çok mühim bir ha
kikati açıkladı. Sayın 'konuşmacı arkadaşımı
zın birtakım meseleleri ne kadar büyük bir 
gayretle başka türlü göstermek iistediğini gös
termek balkımından şahane bir misal oldu. Hü
kümet böyle diyor. Hükümet kanadı üyelerin
den böyle diyor, birisi de böyle diyor, bunlar 
ap ayrı iki zihniyetmiş gibi ifade etmek iste
diler. Bizzat o toplantıda bulunup o konuşma
yı yapan arkadaşımız geldi buraya, «Ben bunu 
a e ilk söyledim, Hükümet temsilcisi belki po
litik kaidelere biraz daha dikkat ederek aynı 
şeyi söyledi» dediler ve meselenin ne. olduğu 
orta yere çıktı. Bu noktada başka türlü istis
marlara. yanlış tefsirlere mahal kalmaanası 
için bir hususu açıklamak isterim. Bilesiniz 
ki, bugünkü tatbikatta koalisyon kanatları 
olarak Avrupa Ekonomik Topluluğundaki tat
bikatımızda da tamamen aynı düşüncede bu
lunuyoruz. Nedir bu düşüncemiz derseniz, arz 
edeyim: 

Bir defa biz Millî Selâmet Partisi olarak 
Avrupa ile siyasî birleşmenin her za.man kar
şısında olduk. Gene de bir Millî Selâmet Par
tisi temsilcisi olarak bunun karşısında olaca
ğımızı, bizim Milletimizin mutlaka kendi ta
rihî yapısına uygun bir noktaca yer alması 
gerektiğine inanıyoruz. Bu inancımızın de
ğişmesi de mümkün değildir. Biz Avrupa ile 
tek Devlet olamayız. Avrupa Ekonomik Toplu
luğu için böyle bir noktaya götürmek iste
yenlerin karşısındayız; fakat Avrupa ile ticarî 
münasebetimizi geliştirelim, bunu sizden çok 
biz istiyoruz. Avrupa'da, bugün gelişmekte olan 
ekonomiye ayak: uyduralım. Maliyetleri pahalı 
bir ekonominin sahibi olmayalım. Bu, sizden 
çok bizim davamız. Gümrükleri beraberce in
direlim, hay hay.. Sizden çok bizim davamız, 
bizim ekonomimiz Avrupa ile rekabet edecek 
şekilde olsun. Bu, sizden çok bizim davamız. 
İste bugün bu tatbikatın içindeyiz. Bugünkü 

Avrupa Ekonomik Topluluğu ile birliğimiz, 
bu çalışma havası içerisinde yürümektedir. Fa
kat Türkiye'ye isteyen gelsin, dilediği gibi 
dilediği yere yerleşsin. Hayır... İsteyen ser
mayesini istediği gibi transfer etsin. Hayır. 
Bizim kendi millî hükümranlığımıza aykırı 
tatbikatı hiçbir zaman taraftar olamayız. Bu 
Anayasaya aykırı bir tatbikat olur. 

Bundan dolayıdır ki, biz Avrupa ile bera
ber iktisadî münasebetlerimizi geliştirmek hu
susunda elimizden gelen gayreti sarf etmenin 
çalışması içerisiınlde bulunuyoruz. Bu sebepten 
dolayıdır ki, yıllardan beri üzerinde durduğu
muz, bu Katmıa rotokolün millî menfaatleri
mize aykırı oluşu hususunun yine üzerinde du
ruyoruz. Vaktiyle de söyledik. Sözlerimiz 
Üçüncü Beş Yıllık Plaınıa da geçti. Şimdi Av
rupa Ortak Pazarın kendisi de bunu söylüyor. 
«Evet haklı olabilirsiniz, hangi noktalarda ne 
değişiklik istiyorsanız, buyurun konuşalım» di
yorlar ve biz de hiç şüphesiz oturup konuşaca
ğız. Türkiye'nin sanayileşmesine manii olan 
bir Katma Protokol imzalanmıştır. Bu Kat
ma Protokol mutlaka değiştirilecektir. Değiştir
mek için bütün gayretimizi harcayacağız ve 
böylece Türkiye'nin sanayileşmesine mani ola
cak hükümleri ortadan kaldıracağız. 

Şu söyleyeceğim cümle, Üçüncü Beş Yıllık 
Planın cümlesidir: «Avrupa Ekoınomik Toplu
luğunda Türkiye'nin kalkınmasına mani olan 
hükümlerin kaldırılacağını kabul ediyoruz» di
yor. Plandaki bu kabulü yerine getirmek için 
elimizden gelen gayretle çalışacağız ve Türki
ye'nin sanayileşmesinde herhangi bir mani ta
şımıyoruz. 

Daha önce bu meseleler bahsedildi. Bil
mem kokuz cevizi, şu bu gibi şeyleri ihraç ede
rek Türkiye'nin iktisaden kalkınması mümkün 
değildir. Bizim asıl ihraç edeibileceğiz mallara 
konmuş birtakım tahditleri millî menfaatimiz
le bağdaşır görmüyoruz. Bunların artırılma
sı, Türkiye'nin Avrupa Ekonomik Topluluğu 
ile şu seyreden tersine gidişin düzelmesini is
tiyoruz. Yıllardan beri bizim ihracatımız aza
lıyor, ithalâtımız artıyor, nispet itibariyle. 
Bu böyle olmamalıdır. Avrupa Ekonomik Top
luluğu Türkiye'nin gelişmesine hizmet edici 
bir yapıya dönüştürülmelidir. Bunun için de 
Katma Protokolün değişikliğine büyük bir 
ehemmivet atfetmekteniz. 
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Diğer bir söz sarf edildi. «Krediler daral
tıldı» dediler. Bu sözün hakikatle bir alakası 
yciktur. Kredilerini kesilmesi bundan önceki 
Hükümet zamanında Adalet Partisinin iştirak 
'etmiş olduğa Hükümet zamanında Eylül 19T3'te 
alınan karalarla kredilere birtakım tahditler 
getirilmiştir. Biz yeni Hükümet olarak o tah-
'ditleni kaldırdık ve meselâ, bugünkü yatırım
ların gelişmesi için orta vadeli kredilerde sa-
•dece bu üç ayın içerisinde 1 milyar liralık ilâ
ve kredi verdük. Yeni kredilerin verilmesi 
için de gereken hazırlıkların içindeyiz. Bu 
krediler azallnıayacaik, artacaktır. Yatırımla
rın hızı kesilmeyecek, yükselecektir. Yatılım
la rın hızını kesiyormuş gibi propaganda yap
mak memleketin faydasına değildir. Hele hele 
özel sektör bakımından yeni Hükümeti özel 
sektörün karşı sın daymış gibi göstermek yan
lış ve haksız bir tutumdur. Hakikatleri tere 
göstermek mümkün değildir. Biz yeni Hükü
met olarak 40' milyon memleket evlâdının hiz
metkârıyız, bütün çalışaüilarm yardımcısıyız 
ve hizmetindeyiz. Bizim için özel sektör, ka
mu Sektörü, halk sektörü hepisi kendilerine 
yardımcı olacağımız birer teşekküldürler. 

Özel sektör, bak sizi böyle düşünüyor, şöy
le düşünüyor diyerek özel sektörün yatırını hı
zını kesmek, özel sektöre faydalı hare/kette 
bulunmak demek değildir. Bugün Muhalefet 
Partisinin bu tutumu, Anamuhalefet Partisi
nin bu tutumu özel sektöre fayda değil zarar 
getiriyor. Özel sektöre zarar veıımıektesiniz. 
tutumunuzu düzeltin. (A. P. sıralarından, 
«O, size göre» sesleri. 

Yine bir söz söylendi; «ücretler zamların 
•arkasından koşuyor» dendi. Yeni Hüküme
timizin bu husustaki politikası açıktır. Katsa
yı 7'den 8'e çıkartılmıştır. Ayrıca, asgarî ge
çim indiriminin yükseltilmesi, diğer sosyal 
lia.kla.rin artırılması çalışmaları yürütülmekte-
iclir. Büyük memur kesimi için birtakm fayda
lı adımlarımız olacak. Bunun yanında büyük 

- köylü kesimimiz için tavan fiyatlarındaki po
litikamız görülmektedir. Tütünde nasıl bir 
politika takip ettiğimiz görüldü. Yıllardan be
ri 13 liradan dışarıya çıkmayan, bir santim 
ilerleyeni ey en tütünü % 50 - G0 fiyat artırımıy
la bütün Ege'Ii ekicilerin nasıl bir bayram 
yaptığmı hep beraberce gördük. Şimdi bu-
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günlerde de Rize'ye gidiniz, orada da takip 
ettiğimiz çay alımı politikamızı görünüz ve • ye
ni Hükümetin büyük halik kitlieHerine nasıl hiz
met ötmek istediğini yerinde ve ınanaHinde in
celeyiniz. 

Konuşmalar esnasında, «halk sektörü kuru
lacak» deniyor ve tabiî kurulacak İnşallah. 
Bir iki sektörün yamanda bir üçüncü sektör 
ilâve etmek istiyor ve bu da bilhassa Cıımihuri-
yet Halk Partisine izafeten söylendi. Bu, Hü
kümet Programlımızda bulunan bir konudur. 
Hükümetti teşkil öden partiler olarak bu inanç
tayız ve bunu şiddetle destekleyeceğiz. Yalnız, 
konuşmacı arkadaşlarıma haitırtotomaik iaterim! 
ki, bu yeni bir icat değil, hep benaiber Milde* 
Meclisinde birlikte kabul -ettiğimiz Üçüncü 
Beş Yıllık Planın temel maiddelıerânden biridir, 
üçüncü sektör. Planın içerisinde bulunan bu 
sektörün geliştirilmesidir. Şiımıdi arkadaşları
mız, o manada değil diyorlar. Peki, bunun 
manasının ne olduğunu biz bugüne kadar bir
çok defa açıkladık. Bu «kolhaz» sözünü siz
den başka söyleyen yok, yurt sathına «kol-
hoz» sözünü sizden başka yayan yok. Her kör 
şe başında İm sözü söyleyen sizsiniz. 

Hükümet bugün bu memleketin her tara
fında kalkınma yapmanın aşkı içerisinde. Ufak 
sermayeleri birleştirerek bunlarla yurdun her 
tarafında kalkınmayı seferber etmenin gayreti 
içimdedir. Programımızda açıkça sarahaten 
yazılmışitır; kooperatifler, bölıgesel kalkınftiıa 
şiı keti eri; bunlar tamamen hür demokratik 
ıdüzenin birer kuraluşilan olarak kurulacağı 
programımızda yazılıdır. Hakikatler böylece 
orta yerde dururken bunu başka türlü göster
mek yanlıştır. (A. P. sıralarından «size göre» 
sesleri) Şimdi bazı arkadaşlarımız, size göre 
diyor. Doğru, bu bize göre. Çünkü, sadece 
üç tane mutlu azınlık için laırmuyoruz bunları 
da, onun için bu bize göre oluyor haberiniz 
var mı?. Bu bize göre, evet. Çünkü biz bun
ları 40 milyonun saadeti için yapmak istiyoruz, 
üç tane mutlu azınlık için değil. Aramızdaki 

i büyük zihniyet var ki bu. İşte bu 40 milyon, 
j Hakkâri'deki, Kars'taki memleket evlâtlarının 
! <la iktisaden güçlenmesi için bunlu yapıyoruz. 
| Ama o üç tane mutlu azınlık diye şu anda si-
i ahi zihniyetinizi tarif için söylediğim ketü/meyle 
j bir ayırım da yapmış değilim. Biz 40 milyo-
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nun hizmetikânyız. Bu meyanda bazı bugüne j 
kadar çalışmalarıyle büyük imkânlar kazanmış 
olan kimselere de bu zihniyetimizıle büyük hiz-
aneıt yapacağız. Çünkü onların d a onune, ce
binde para olan Erzurumlu müşteri gelecek, ce
lbinde para olan Karslı müşteri gelecek. Böy-
Hece bütün yurdun kalkmimasına bizime t edici 
bir zihniyetin tatbikatçısıyız ve haük sektörü, 
küçük sermayedarların, küçük imkâna, tasar
rufa sah'ip insanların da kalkınmada pay alma
larına ait bir husustur. 

Burada bir noktayı açıklamak İsıt erim. E.. 
İşte bizim halka açık şirketlerimiz var ya. Bun
lar size yetmiyor da niye halk sektörü.. Halka 
açık şiılket başka, halik sektörü başka. Halka 
(açık sektör demek, halika açık şirket demek, 
yönetimi muayyen bir zümrenin elinde olan, 
•onun sermaye ihtiyacını tamamlamak için di
ğer [insanların tasarruflarının getirip ona rap-
ıdedilmcsi demektir. Biz bunun karşısında de
ğiliz. Bunun faydalı olacağı sahalar var. Ama 
bizdim halk sektörü dediğimiz aynı zamanda 
yurdun her bölgesinde müteşebbis insan yetiş
tirmeye matuf bir zihniyettir. Hiç şüphesiz 
iki, kalkınmada müteşebbisin çok büyük rolü 
vardır. Haüka açık anonim şirketler, mevcut 
bir müteşebbis zümresinin sermayesini tamam
lamaya matuf bir genişlemedir. Biz ise Elâ
zığ'da da müteşebbis yetişsin, Erzurum'da da. 
müteşeıbbis yetişsin, Va.n'ra da müteşebbis ye
tişsin, Bu zihniyetini takipçisi olduğumuz için 
Devlet olarak geleceğiz, onlara yardımcı ola
cağız, 5 sene, 7 sene sonra bu şirketlerden 
çekileceğimizi basit an statüsüne yazacağız ve 
sermaye noksanını tamamlayacağız. 5 sene, 7 
sene sonra biz çekildikten sonra orada binler
ce halkın iştirakiyle kurulmuş ve kendilerinin, 
yön ettikleri, Anadolu insanının yönetimdeki 
Ikabiliyetini gösterdiği şirketler ve kuruluşlar 
teessüs edecek. Bunlar Devlet öncülüğü ile 
çeşitli vilâyetlerimizde üç tanesi, beş tanesi 
zamanla kurulduğu zaman bundan sonraki te
şebbüslerde o vilâyetlerimiz kendi kendine ya
pabilecekler. 

.Geçirdiğimiz devrin zihniyetinde değiliz. 
Geçirdiğimiz devrede, proje getirin teşvik 
edelim dendi, memleketin c/c 90'ı yerinde say
dı. Biz o zihniyette değiliz. Biz proje getire
meyenin projesini biz hazırlayacağız. Biz, ge-

| ç-irdiğimiz devirdeki gibi mahdut bir zümre lo-
Ikomatif olacak, Devlet onun vagonu olacak.. 
Bu zihniyeti takip etmeyeceğiz haberiniz ol-
'sun. Biz 67 vilâyeti lofcomatif 3*apıp Türki
ye'yi kalkındırmak isteyen zihniyetin temsilci
leriyiz. Bu balkımdan halk sektörüne büyük 
ehemmiyet veriyoruz: Müteşebbis yetiştirecek, 
bu ufak sermayelerin birleşerek büyük işlerin1 

başarılmasına hizmet edecek ve 67 vilâyetin 
hepsinin kalîkınlmasma yardımcı olacak ve bü
tün Türkiye'nin millî, güçlü, süratli, yaygın 
kalkmimasına vesile olacak. 

Muhterem Orhan Beyefendiye, birtakım 
hakikatlerin açiklanmiasınıa vesile olmaları do-
layısıyle tekrar teşekkürlerimi arz ederim. 

Sayın Tunckanat, bilhassa MİT ve Devlet 
Personel Dairesi hususunda çok kıymetli teklif
lerde ve temennilerde bulundular. Kendilerine 
huzurlarımızda teşekkürlerimizi arz etmeyi bir 
vazife sayıyorum. Üzeninde durdukları önemli 
konuları yeni Hükümet olarak dikkate alaca-

I ğınıızdan emin bulunmalarını rica ediyorum. 

[ Hamdi Özer Beyefendinin üzerinde durduğu 
konulara da teşekkür ederim. Rahmi Erdem 

I Bey ve Sırrı At al ay Beye de yine kıymetli fi
kirlerinden dolayı Hükümet adına teşekkürleri
mizi arz etmeyi bir vazife sayıyorum. Et konu
sunun çok mühim bir konu olduğuna temas et
tiler, haklıdırlar. Türkiyemiz hayvancılık ba
kımından son derece müsait şartlara sahip bir 
memlekettir. Bugüne kadar maalesef en çok 
ihmal ettiğimiz bir konudur. İkinci Beş Yıllık 
Planı açtığımız zaman «Bu beş yıllık devre es
nasında hayvancılık meseleleri halledilecektir» 
diye bir cümle var. Geçirdiğimiz devrin Hükü
metlerinin zihniyetı'nden bir misal olmak üzere 
arz ediyorum. Bu cümle İkinci Beş Yıllık Pia-

J nm içinde. Bu devrede, «İkinci Beş Yıllık 
Plan devresinde hayvancılık meseleleri halledi
lecektir» di!ye bir cümle var. İkinci Beş Yıllık 
Plan devresi geldi geçti, hayvancılık mesele-

I sini halletmek şöyle dursun başlanmadı bile 
başlanmadı. Şimdi yeni Hükümet olarak Ba
kanlığın adını değiştirdik ve bu konuya temel
den işe başlarken verdiğimiz zihniyetin bir 
nişanesi, bir ifadesi olmak üzere değiştir
dik. Memleketimizin büyük bir hayvan
cılık potansiyeline sahip olduğunu biliyo
ruz, ısrarla üzerindeyiz. Hamdi Özer Bey 
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kardeşimizin .işaret ettikleri bu hususta en aşa
ğı lonlar kadar gayretli olacağımıza kendilerine 
duyurmaktan memnuniyet duyuyorum. 

Personel konulan hakkında Sayın Devlet 
Bakanımız İsmail Hakkı Birler Beyefendi siz
lere daha ayrıntılı bilgiler sunacağı için o nok
talara bendemiz temas etmeden geçmeyi uygun 
görüyorum. Kadınlar için emeklilik yaş haddi-
dinin 20 yıla indirilmesini teklif ettiniz; Hükü
met programımızda esasen kadınların daha er
ken senelerde emek'ii olmalarına dair açık ve 
sarih maddemiz vardır. 

En az geçim indirimi haddinin artırılması 
gerekir dediniz, üzerinde çalışmalar mevcuttur, 
Sayın Devlet Bakanımız İsmail Hakkı Birler 
Beyefendii size bu hususta daha geniş malumat 
arz edeceklerdir. 

Niyazi Unsal Beyefendinin işaret ettikleri 
hususlar için kendilerine teşekkür etmeyi bir 
vazife sayıyorum. 

Ancak, Sayın Millî Eğitim Bakanımızın 
«stajyerleri Doğu - Anadolu'ya göndereceğiz:* 
şeklindeki bir sözü üzerinde durdular. Bu sözün 
ne maksatla söylenmiş olduğunu Millî Eğitim 
bütçesi konuşulurken Bakamımızın açıklayacak
larını ümit ediyorum. Yalnız burada bu bütçe 
dolayıaıyle söylenmiş bir söz olduğu için üze
rinde durmadan geçemeyiz. Bundan maksat 
Doğu - Anadolu'ya tecrübesi olmayan öğret
menleri göndermek suretiyle ehemmiyet verme
menin nişanesi değil bu söz. Çok açık bir şe
kilde bilâkis Doğu - Anadolu'ya büyük ehem
miyet vermemin bir nişanesi. Yani oraya biz 
birtakım zor şartlar bulunmasına rağmen ne 
yapıp yapıp elemanları mecburen göndereceğiz, 
zorlayarak göndereceğiz. Niçin? Doğu - Ana
dolu'muzun köylerinin öğretmensiz kalmaması 
için. Bu Doğu - Anadolu'muzu kalkındırmak is
teyen bir zihniyetini ifadesidir. Bunun yanlış 
tefsir edilmesini doğru bulmuyorum. 

Nitekim şimdi Hükümet olarak yeni hazır
lamakta olduğumuz bazı kanunlar içerisinde 
Doğu - Anadolu'muzdaki hizmetler için çeşitli 
kolaylıklar ve imkânlar getirmenin gayreti için
deyiz. Doğu - Anadolu'muzda yapılan, blillıassa 
köylerde yapılan hizmet süresini emeklilik bakı
mından daha uzun bir süre addetmek hususunda 
düşünceler ve tasavvurlarımız var. Bundan başka 
Personel Kanunumuzda mahrumiyet içerisinde, 
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geri kalmış yörelerde çalışanlara ayrıca yan öde
me yapılması düşüncemiz var. Bunun yanında, 
bilhassa doktorlarımız için, öğretmenlerimiz için 
Doğu Anadolu'da muayyen müddetlerde hizmet 
görmelerini öngören bazı tasavvurlarımız var. 
Kısa zamanda bunların kanun tasarıları halin
de huzurlarınıza geleceğini ümidediyorum. 

Muhterem İskender Cenap Ege Beyefendiye 
en mühim bir meseleye temas etmiş olmaları do-
layısıyle hasseten teşekkürlerimi arz etmeyi bir 
vazife sayıyorum. 

Kültür Müsteşarlığı dolayısryle, millî kültü
rümüzün geliştirilmesi üzerinde ehemmiyetle 
durdular. Böyle bir konunun 'burada ehemmiye
tinin tebarüz ettirilmiş olması dolayısıyle haki
katen kendilerine teşekkür etmeyi bir vazife sa
yıyorum. Kendileri ile bu noktada aynı düşünce
deyiz. Kültür bir memleketin temel esasıdır, ya
pısıdır; ablak ve maneviyat olmadan saadet ola
maz. Manevî yapımıza maddî kalikmmadan daiha 
çok ehemmiyet vermeye mecburuz. Bunun için de 
Kültür Müsteşarlığımıza düşen büyük hizmetler 
olduğu muhakkaktır. Bunun daha verimli bir 
şekilde çalışması için gereken tedbirlerin üzerin
deyiz. Millî kültüramüzün gelişmesi için şimdi
den çalışmalara yön verilmeye (bağlanmıştır. Bi
zim milletimizi tanıtmak, her yönü ile tanıtmak, 
onu bütün yönleri ile tanıtmak zaruridir. Bir 
millet kendi evlâtlarına şahsiyet veremezse millî 
kültürünü çocuklarına tamtam azsa, hakikî ima
lâtçı sanayi kuramaz, montaj sanayiinde kalır. 
Bir millet kendi evlâtlarına gereken millî kül
tüm, gereken nispette öğretemezse o memlekette 
bulucu, araştırıcı ilmî araştırmalar yapılamaz, o 
memleketin ilerlemesi mümkün değildir. Bundan 
dolayıdır ki programımızda saraıhaten taklitçilik
ten uzak bir eğitim sistemi tatbik edeceğimizi 
ısrarla ve açıkça yazdık. Mekteplerimize mecburî 
ahlâk dereleri koyacağımızı açıkça yazdık. Bura
da millî ahlâkımızı çocuklarımıza öğreteceğiz. 
Bundan başka bütün manevî sahaya, kültür sa
basına programlınızda büyük ağırlık verilmiştir. 
Kültür Müsteşarlığının çalışmaları da hiç, şüphe
siz bu nokta i nazara paralel olarak ele alınıp 
inkişaf ettirilecektir. Birçok ilimlerin, müspet 
ilimlerin kurucuları bizim milletimizin evlâtları
dır. Bunlar için Kültür Müsteşarlığımızda araş
tırmalar başlamıştır. Birçok kütüphanelerimizde 
yeni bir zihniyetle taramalar yapılıyor. Maarifi-
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mize ve çocuklarımıza milletimizin yüceliğini öğ
retecek büyük adıımlar atılacağına inanıyoruz. 

îlyas Karaöz Beyefendi önemli bir konuya te
mas ettiler. Atom Enerjisi Komisyonu hakkında 
burada hakikaten mühim bir noktayı tebarüz et
tirdiler. Kendilerine duyurmak isterim ki, atom 
enerjisi sahasında gereken çalışmalar yapıl
maktadır. Memleketimizin enerji ihtiyacını 
karşılamak için atom santrallerinin kurul
ması zaruridir. Bir yandan su kaynakla.rı-
mızı geliştirmeye çalışırken, öbür taraftan 
linyit kömürlerini geliştirmeye çalışırken âcil ih
tiyaç. olan yerlerde akaryakıta dayanan birtakım 
tesislerimizi kurma gayreti içinde olurken mem
leketimizin uzun vadeli ihtiyaçlarını karşılamak 
bakımından atom santrallarının inşasında gere
ken ehemmiyetin verilmesi zaruridir. 

Kendilerine su açıklamayı yapmak istiyorum: 
Bilindiği gübd Üçüncü Baş Yıllık Planda 1974 
yılında atom santralı kurulması çalışmalarını?! 
başlayacağı zikredilmiştir. Yeni Hükümetiniz 
olarak planın bu öngördüğü çalışmaları noksan
sız yürütmenin gayreti içindeyiz. Bugüne kadar 
bu atom santralının nerede kurulması icabettiği
nin etütleri yaptırılmıştır. Bu etütler uzman fir
malara yaptırılmıştır ve Türkiye'nin başlangıçta 
tahmin edilen, öngörülen memleketimizde mev
cut elektrik şebekesi ve kullanma sahaları 
bakımından öngörülen çeşitli noktalarda bu 
araştırmalar yapılmıştır. Atom santralının ku
rulma yerinin tayini için birçok kriterler var
dır. Amerikan normlarının kabul ettiği kriterler 
dahilinde memleketimizde bu araştırmalar ya
pılmıştır. Zelzeleye mâruz kalmamak, aktif fay
lara rastlamamak bu santralın ihtiyacı olan büyük 
mikyasta suyun teminine müsait yerler olarak ve 
meskûn mahallere yeteri kadar uzaklık faktörü 
dikkate alınarak normlardaki kriterler ele alına
rak geniş İvr çalışma yapılmıştır. Bu araştırma
ların sonunda yurdumuzda atom santralının ku-
rllmasma müsait yerler tespit edilmiştir. Bu yer
lerin üzerinde bütün ilgili kuruluşlarımızın da 
fikir birliğini alma çalışmaları da başlamıştır, 
Ümidcdiyoruz ki, çok kısa bir zamanda son bir 
toplantı yapılacak ve bunun yeri kesinlikle kısa 
bir zamanda tespit edilmiş olacaktır. Tespit edil
mekle kalmayacak, bu yer tespit edilir edilme*; 
ihalesi açılacaktır, santralın ihalesi açılacaktır. 
Bu ihale için gereken hazırlıklar, teknik etütler 
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yapılmıştır. Bilindiği gibi Atom Enerjisi Komis
yonu bu işin teknik ve ilmî çalışmalarını hazırla
maya yardımcı olmakla görevlidir. Asıl santralı 
kuracak olan TEKtir . 

Bu yılki programımızda 20 milyon lira ayrıl
mış bulunuyor. Bu, proje çalışmaları içindir; 
proje çalışmalarına bu kâfi gelmediği takdirde 
'bütçemizde 1 milyar liralık yatırımları hızlandır
ma fonumuz var. Proje bakımından buradan ge
reken desteklemeyi yapmamız mümkündür. Bu
nunla tabiî bu yılki atom çalışmalarını intacede-
cek değiliz. Arkadaşımızın da ifade buyurduğu 
«gibi 10 senelik bir projedir bu. Üçüncü Beş Yıl
lık Planın bundan sonraki 3 yıllık devresi için 
zaten planda 1 milyar lira öngörülmüştür 3 yıl 
için. Bu miktar bu mevzua severek tahsis edile
cektir. Vakit geciktirmeden 600 megavatlık bir 

i santral kısa bir zamanda ihalesi yapılacaktır. 
j Bu, 1973 yılında istihsal ettiğimiz elektriğin 
| 1/3'ü kadar bir elektrik gücüdür ve bu güçle 

ilgili tesisin kısa bir zamanda ihalesi yapılmak 
suretiyle inşasına başlanacaktır. Planın öngör
düğü çalışmalar noksansız bir şekilde, titizlikle 
sürdürülmektedir. 

Muhterem Karaağaçlı arkadaşımız çeşitli 
konulara temas buyurdular. Teknik kadroya 
haklı olarak dikkati çektiler. Biraz sonra Dev
let Bakanımız İsmail Hakkı Birler Beyefendi 
Personel Kanunu münasebetiyle bu konuya te
mas buyuracaklar. Bendeniz sadece şu kadarı
nı ifade edeyim ki; hiç şüphesiz kalkınma tek
nik personelsiz olmaz. Şu anda cari olan Per
sonel Kanunu bütün dünyanın her memleketin
de olan ve bu Personel Kanunu çıkmadan ön
ce bizde de cari olan bir büyük hakikati maa
lesef dikkate alamamıştır. Bunun için de Per
sonel Kanunu çıktıktan sonra teknik sahada 
•birçdk kayıplarınız olmuştur. Şimdi, İsmail 
Hakkı Birler Beyefendi izahat verecekler, ben
deniz tok cümle ile söyleyeyim; bu Personel 
Kanununda teknik personeli gözetici, önemli 
görevleri gözetici ve geri kalmış yörelerde gö
rev yapmayı gözetici büyük boşlukları doldur
manın hazırlığı içindeyiz. Bu ay sonuna varma
dan' kanun kuvvet indeki bu kararnamemiz neş
rolunacak ve Millet Meclisine de bu kararna
memiz takdim olunacaktır. 

Pötrol hakkında burada söylenmiş sözler ol
mak itibarıvle bir noktayı Hükümet a dm a tas-
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hih etmeye mecburum. Dostumuz, komşumuz 
İran haikkmda söyledikleri sözler varit değildir, 
İran Türkiye'nin samimî bir dostudur. Nitekim 
kendi petrolünü İskenderun'a geçirmenin tek
lifleri kendileri tarafından bize iletilmiştir ve 
'bu yolda çalışmalar yapılmaktadır. Irak petrol 
hattı İskenderun'a geldiği giıbd İran'ın petrol 
hattı da İskenderun'a gelecektir. Bu hususta... 

KÂMRAN İNAN (Bitlis) — Taibiî gaz?... 
DEVLET BAKANI BAŞBAKAN YARDIM

CISI NECMETTİN ERBAKAN (Devamla) — 
Taibiî gaz, konusunda çalışmalar yapılmakta
dır ve böylece İran hakkında söylenen sözleri 
varit saymıyoruz. İki ülikenin dostluk ve kar
deşliği mevcuttur. Bu zihniyetin ışığı altında 
elden gelen çalışmalar yapılmaktadır ve yapı-
""acalktır. 

Oenri sanayii hakkında üzerinde durdukları 
adkta çok doğrudur. Türkiye'de ehemmiyetle 
duracağımız konulardan birisidir. Bu zannedi
yorum planlama çalışmaları esnasında belki de 
söz konusu olacaktır. Yalnız sözü edildiği için 
belirteyim. Bu yıl ödeyeceğimiz para 150 mil
yon dolar değil takriben 4 milyar Türk lirası
dır. Bundan çok daha fazla bir parayı navlun 
olaraik yalbancı şirketlere ödemeye mecbur ka
lacağız. Türkiye'nin 700 bin tonluk bir deniz 
nakliye filosu mevcuttur. Yalnız Kıbrıs'ın 
2 milyon tonluk bir deniz nakliye fiiosu 
mevcuttur. Bugün İskenderun'da kurduğu
muz Demir - Çelik'in sadece kendisi1, ham
maddesinin gelmesi ve mamul maddesinin 
•taşınması baıkımınldan başlı hasına bir deniz 
filosuna ihtiyaç göstermeikıtedir. Türkiye'deki 
(kalilonma hareketine paralel olarak gemicilik 
sanayimizin büyük bir hızla ele alınması mecbu
riyeti vardır. Bu noktaya planlama çalışmaları 
esnasında temas edileceğini ümidettiğim için 
sadece bu kadarlık doikıunmaikla iktifa ediyo
rum. 

Efendim, muhterem senatörlerimize kıymet
li fikirlerimi serdetmiş olmaları dolayısıyle Hü
kümetimiz adına tekrar teşoikkürlerimi arz et-
mıeıyli bir vazife sayıyorum. İnşallah Başbakan
lık Bütçemiz ve bütün bütçemiz milletimiz için 
hayırlı olur. 

Hepinizi hürmetlerimte selâmlarını. Teşekkür 
öderim. (Alkışlar.) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz. 

Sayıu Başbakan Yardımcısı soru sora'catklar-
•mıg efendim. 

DEVLET BAKANI BAŞBAKAN YARDIM
CISI NECMETTİN ERBAKAN (Devamla) — 
Hay hay efendim. 

BAŞKAN — Buyurunuz Sayın Rendeci. 

REFET RENDECİ (Samsun) — Bir fikri 
açıklığa kavuşturmak için anlayamadığım bir 
husus var; o bakımdan rica edeceğim. 

Sayın Başbakan Yardımcısı buyurdular ki; 
«Fükir hürriyeti mevzuunda fikrin dört unsuru 
vardır. Fikir, propaganda, organ ve bir de ic
ra. Bunları suç olmaktan çıkaracağız. «Anladı
ğıma göre böyle buyurdular. Şimdi meselâ, ko
münizmin Türkiye'de bir cemiyet, bir siyasî par
ti olarak kurulması fikir hürriyeti olarak ge
tirdikleri kanunda nasıl olacaik? 

HÜSEYİN ÖZTÜRK (Sivas) — Anayasa
mın 27 nci maddesi zat.en bunu yasak etmiş. 

ORHAN KOR (İzmir) — Sana sorulmadı. 
(OürüHtüler.) 

DEVLET BAKANI BAŞBAKAN YARDIM
CISI NECMETTİN ERBAKAN (Devamla) — 
Sayın Başikanımız müsaade buyururlarsa ce
vap vereyim. 

BAŞKAN — Sayın arkadaşlar, soru sahibi 
soruyu Hükümet adına Sayın Başjbakan Yar
dımcısından soruyorlar. İzin verirseniz sorunun 
cevabını sorunun muhatabı versin. 

Buyurunuz efendim. 
DEVLET BAKANI BAŞBAKAN YARDIM

CISI NECMETTİN ERBAKAN (Devamla) — 
Teşekkür ederim. 

Efendim, arkadaşlarımız fazla merak buyur-
masmlar. Bu husustaki hazırlıklar Hükümeti 
teşkil eden partiler içerisinde hayli ilerlemiş bu
lunmaktadır. Çok k*sa bir zaman sonra bu hu
susta hazırlanmış olan kanun teklifi orta yere 
konacalktır. Bu teklif orta yere konduğu zaman 
fikir hürriyetinin bu tabiî l a l a r ı nasıl mev-
cudolacağı, buna mukaıbil fikir hürriyetinin sı
nırları nerelerde nasıl olacağı açık ve berrak. 
olaraik orta yere çıkacaktır. Şu anda Başbakan
lık Bütçesi konuşulurken bunun tafsilâtına gir
meyi uygun görmüyorum. Bu hususta inşallah 
fikir hürriyeti kanunu konuşulurken enkıe bo
yuna konuşmak imkânımız olacaktır. 

TeşeMkür ederim. 
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{BAŞKAN — Buyurunuz efendim. 
VEFA POYRAZ (İstanbul) — Basında uzun 

»boylu eleştirilen, Karaköy'e konan Güzel İstan
bul Heykelini Karaköy'e kim koydurdu, kimin 
zamanında kondu, kimin emri ile kaldırıldı ve 
o heykel Sayın İstanbul Belediye Reisinin gös
terdiği anlayış yüzünden şimdi nereye kondu ? 
Bunu Sayın Başlbakan Yardımcısı lütfen cevap
lasınlar. 

DEVLET BAKANI BAŞBAKAX YARDIM
CISI NECMETTİN ERBAKAN (Devamla) — 
Efendim bu sorulan cevabını demin vermiştim, 
Bu heykel Cumhuriyetin 50 nci Yıldönümü mü
nasebetiyle yapılmıştır. Bu heykelin yapılması
nı planlayan bizden önceki Hükümettir. Adalet 
Partisinin ortak olduğu Hükümettir. Hazırlat-
tırmıştır. 

VEFA POYRAZ (İstanbul) — Kim beyefen
di? 

DEVLET BAKANI BAŞBAKAN YARDIM
CISI NECMETTİN ERBAKAN (Devamla) — 
Hangi şahıs olduğunun bir kıymeti olduğunu 
kabul etmiyorum. 

VEFA POYRAZ (İstanbul) — O halde ?... 
DEVLET BAKANI BAŞBAKAN YARDIM

CISI NECMETTİN ERBAKAN (Devamla) — 
Evet, taibiî bundan önceki Hükümetin büyük 
•kanadı olarak: A. P. ye vermeyeceğiz de nere
ye vereceğiz. Hâlâ dahi, o heykel oradan kal
dırıldığı halde Adalet Partisinden başkası bu 
konu üzerinde duruyor mu? Şu anda dahi siz 
•o heykelin oraya konmasının müdafaasını ya
pıyorsunuz. 

VEFA POYRAZ (İstanbul) — O halde Sa
yın (Batan... 

DEVLET BAKANI BAŞBAKAN YARDIM
CISI NECMETTİN ERBAKAN (Devamla) — 
Evet, evet, efendim. Yapıyorsunuz. 

VEFA POYRAZ (İstanbul) — Mütemadi
yen Hükümete iftira etmiyoruz. 

DEVLET BAKANI BAŞBAKAN YARDIM
CISI NECMETTİN ERBAKAN (Devamla) — 
Ondan dolayı, bakınız; komisyonda da, burada 
da Adalet Partili arkadaşlarımız ille o lıeyke-
(lin oraya konması üzerinde İsrar ediyorlar. Bi
zim fikrimize uymadığı için kaldırdık. 

Teşekkür' ederim. 
BAŞKAN — Sora cevaplandırılmıştır. 
Sayın Ege, buyurunuz. 
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I İSKENDER CENAP ECE (Aydın) — Sa-
I yın Başjbakan Yardımcısı bu Güzel İstanbul 

Heykeli üzerinde ifade ettikleri husus; «A. P. 
zihniyetini gösteren bir eserdir. A. P. bu mevzu
da İsrar ediyor.» demeleri ne derece hakikate 
uygundur. Şu bakımdan kendilerinden öğren
mek istediğim; bu tarz güzel sanatlarla ilgili 
•meseleleu'in kararında, yapımında Hükümetle
rin, partilerin felsefesi mi esastır. Yoksa bu iş-

I lemn mütehassısı, sanat elemanları mı? Meselâ 
İstanlbul'da kurulan komitenin içerisinde Güzel 
Sanatlar Akademisinin üyelerinin bulunduğu 
ve onların fikriyle, tasvibiyle onların beğenme-
siyle meydana çıkan bir güzel sanat eseri üze
rinde bir fikri bir partiye maletmenin; «bir 
Hükümet zihniyetidir, o Hükümetin, bu Hükü-

I metin tutumudur» demenin lüzumu nedir? Bir 
I defa bu eserin oraya konması veya kaldırılma

sı üzerinde biz bir şey söylemiyoruz; ama cüm
le İstanbul basını gece gündüz bunu yazdı, çiz
di. Biz oradan öğrendik ve muhalefet olarak 
elbette ki, basma, efkârıumumiyeye akseden 

I ıbazı hususları dile getirmek de bizim vazifemiz
dir. Niçin bunun bu kadar ufak bir tenkidi Sa
yın Başbakan Yardımcısı bir müeddep edası içe
risinde bir nevi alay mevzuu halinde «A. P. zih
niyetidir» diye ifade ediyorlar, bunu yakıştıra-

I nıadıın ve bunu bu şekilde ifade etmelerini doğ-
I ru bulmadım. 
I BAŞKAN — Bu, soru olmadı. Bu, konu üze

rindeki açıklamalara Sayın Başbakan tarafın
dan verilen cevabın eleştirisi oldu. 

ADNAN KARAKÜÇÜK (Kahraman Maraş) 
I — Sayın Başibakan Yardımcısı, bu üç aylık dev

re zarfında yatırımların durmadığımdan bah-
I settiler. Ne gibi yatırımlar, ne gibi ihaleler ya-
I pılnnştır; lütfen açıklasınlar. 

Hangi Resmî Gazetede hangi numarada ilân 
edilmiş ve hangi tarihte yapılmıştır? 

DEVLET BAKANI BAŞBAKAN YARDIM
CISI NECMETTİN ERBAKAN (Devamla) — 
Efendim, bir defa yurdun her tarafında sayı-

I sız ihaleler yapılmakta, çalışmalar yürümekte
dir. Demin, bendeniz bu hususun kesin raka-

I mini vermek bakımından bu üç ayın içerisinde-
I ki çeşitli istihlâk maddelerini bir kabaca delil 

olarak arz ettim. Lütfen, istatistikleri tetkik 
buyurunuz, bu üç ayda ne kadar çimento istih-

I sal edilmiştir, stoklar ne kadardır, ne kadar çi-
J merito alıp yatırılmıştır?. 
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ADNAN KARAKÜÇÜK (Kahraman Maraş) 
— Kaç ihale yapılmıştır iiç ayda? Sualim o de
ğil, efendim. Yazılı olaraik rica edeyim efen
dim, öyleyse. 

DEVLET BAKANI BAŞBAKAN YARDIM
CISI NECMETTİN ERBAKAN (Devanda) — 
Hay hay; biz size yazılı olaraik vereceğiz, efen
dim. 

BAŞKAN — Sorular bitmiş ve cevapları ve
rilmiştir, buyurunuz efendim. 

DEVLET BAKANI BAŞBAKAN YARDIM
CISI NECMETTİN ERBAKAN (Devamla) — 
Teşekkür ederim Başkanım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz. 
Sayın Çağiayangil, bir saniyenizi rica edece

ğim. Grub adına konuşma isteğiniz bana intikal 
etti, kaydettim. Grubunuz adına sadece Sayın Or
han Tuğrul konuşmuş olduğu için ikinci kez ko
nuşma hakkınız vardır, zamanı gelince kürsüye 
davet edeceğim. 

Sayın İnan, Başbakanlık bütçesinde son söz 
isteyen önergenizi aldım. Son söz diye bir söz ve
rilmez: Eğer, yeterlik önergesi verilmemiş ise 
sırada en son yeri almış olanındır son söz. Eğer, 
yeterlik önergesi verilmiş ve Yüce Genel Kurulca 
kabul edilmiş ise, yeterlik önergesinin kabul edil
memesi halinde söz sırası kimin ise ?on söz onun
dur. Binaenaleyh, önergeyle son söz istenilmez 
ve istenildiği takdirde de buna olumlu cevap ve
rilmez. Başbakanlık bütçesi üzerinde henüz ye
terlik önergesi verilmemiştir. O halde adınızın 
sıraya kaydedilmesi söz konusudur. Fakat, ki
şisel konuşmacılara ancak bir kez söz verileceği 
hakkındaki Danışma Kurulu kararı Yüce Cum
huriyet Senatosu Genel Kurulunca tasvip edil
miş bulunduğu için size ikinci kez söz verme ola
nağımız dcTyoktur. 

Hükümet üyeleri arasında yapılan işbölümü
ne göre Sayın Devlet Bakanı Başbakan Yardım
cısı Necmettin Erbakan konuştular, bazı konu
ların cevabını Sayın Devlet Bakanı ismail Hakkı 
Birler'in vereceğini söylediler bu arada Sayın 
İsmail Hakkı Birler de Başkanlığa müracaat et
miş bulunuyor, iki saatlik süreleri de dolmamış
tır; onun için söz sırası Sayın Birler'indir; bu
yurun Sayın Birler. 

ÎHSAN SABRI ÇAÜLAYANGİL (Bursa) — 
Sayın Başkan, müsaade de bulunur musunuz be
yanatınız hakkında bir noktayı tavzih edeyim?. 

BAŞKAN — Buyurun, efendim. 
İHSAN SABRİ ÇAĞLAYANGİL (Bursa) 

— Bendenize hitaben buyurdunuz ki, Grupunuz 
adına bir kişi konuştu, bir ikinci kez konuşma 
hakkınız vardır, size söz vereceğim. 

Bendeniz, Riyaset Makamına Grupum adına 
ikinci kez konuşmak hakkını kullanmak için mü
racaat etmedim. Bendeniz, Sayın Başbakan Yar
dımcısının Genel Kurula hitap etmesi gerekirken, 
beyanlara cevap vermesi gerekirken, karşısına 
bir grupu muhatap alarak konuştuğu tarizkâr 
sözlerin cevabını vermek üzere müracaat etmiş
tim. Binaenaleyh, benim müracaatımla grupum 
adına ikinci kez müracaat eden arkadaşımın kini, 
karıştırmayın ve bana cevap hakkı lütfedin, 
onu rica ediyorum. 

BAŞKAN — Efendim, sizin söz isteğiniz bana 
bir vasıta ile intikal etti ve böyle bir ayrıntıdan 
bahsedilmedi; yazılı olarak da istemediniz, şimdi 
söz isterken maksadınızın ne olduğuna nüfuz et
tim; ama bu açıklamadan önce Hükümet üyesine 
söz verdim. 

İHSAN SABRİ ÇAĞLAYANGİL (Bursa) — 
Teşekkür ederim, takdir edeceğinize hükmetmiş
tim tarzı beyanlarınızdan. 

BAŞKAN — Buyurunuz efendim. 
(DEVLET BAKANI İSMAİL HAKKI BİR

LER (Tokat Milletvekili) — Sayın Başkan, Cum
huriyet Senatosunun değerli üyeleri; 

Başlbakanhik Bütçesi üzerinde değerli sena
törlerin değişik gruplara mensup grup sözcüleri
nin ve kendileri adına konuşan değerli senatör
lerin öne sürdükleri görüş ve temennileri dik
katle takip ettik. 

(Sayın Başbakan Yardımcımız Genel konula
ra ve Devlelt Bakanları arasındaki işbölümü ge
reği olarak kendi sorumlulukları altımda bu
lunan konulara geniş şekilde cevaplar verdiler, 
izahat verdiler. Fazla vaktinizi almamaya çalışa
rak hazı konulara da ben, izninizle temas elfc-
mek işitiyorum. 

ISayın senatörler, 657 sayılı Kanunla başlayan 
ve Türkiye'de bir personel reformunu hedef tu
tan çalışmalar pek çok sayın üyenin ifade bu
yurduğu gibi ve gerçek olduğu gibi, Türkiye' 
de ıbir personel reformu sonucu yerine bir per-
tsonel keşmekeşi sonucunu doğurmuş bulunmakta
dır. Bu, dün ve bugün, dünkü ve bugünkü ik
tidarlar ve muhalefetler tarafından ortaklaşa 
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ifade ©dilen bir gerçektir. Bir sayın üyenin, «Per
sonel Kamımı iyi niyetle yapıldı, ama dejenere 
iedildb, tarzındaki cıümkısinde bu dejenere edil
me durnımunuıı her halde 7 Şubatta güvenoyu 
almış olan yeni Hükümet taraf nidan yapılmış bir 
icraat olarak ifade edilmediğini zannediyorum 
•ve böyle Tnı* kasdı olmadığını da zannetmek isti
yorum. 

Bayın üyeler, daha evvel Bütçe Karma Komis
yonunda ifade ettiğim, gibi, 1Ö89 sayılı Yetki 
Kanunim iki yıllılk süresi 31 Mayıs 1974 tari-
ihinde sona ermektedir. Hükümetiniz göreve baş
ladığı günlerde aldığı önemli bazı .kararlar ara
sında 'bugüne kadar çıkarılmış olan kararname
leri Yetki Kanununun verdiği imkânlardan da 
faydalanarak tek metin halinde toplama taah
hüdünde bulunmuştur. Bu yöndeki çalışmalar 
bildiğiniz gijbi hemen başlatılmış, bütün kuram
ların temsilcileri bazı kamu kuruluşlarının, der
neklerin temsilcileri ve özellikle personel uygu
layıcılarımın katıldığı bir panel yapılmış orada 
öne sürülen fikirler tasnif edilerek telk meıtin 
kararname hazırlığı çalışmaları sürdürülmekte
dir ve en ,geç 31 Mayıs 1974 tarihli Resmî Ga
zetede bu kanun hükmünde kararname neşre
dilerek yürürlüğe girmiş olacaktır ve gayet taıbiî 
Anayasanın emri Ve gereği olarak aynı gün Yü
ce Meclislere sevk edileeeiktir. 

İSaym üyelerin özellikle teknik personel, sağ
lık personeliyle ilgili olara,k ve bunların içinde 
(bulunduğu durum, davet hizmetlerinin bu ele
manlardan yoksun kalması nedeniyle meydana 
gelen aksamalar üzerindeki fikirlerine katılma-
mak mümkün değildir. Sayın Er!bakanın da ifa
de ettikleri .gijbi, özellikle teknik personel so
runu, bir personel sorunu olmaktan öteye bir 
kalkınma sorunudur. Bütçenin ne kadarını ayı
rırsanız ayırınız, hattâ tamamını yatırımlara 
ayırınız, bu yatırımları gerçekleştirecek: teîknik 
personel hizmette, görevde bulunmadığı sürece 
sadece paranın hiçbir şey ifade etmediğini he
piniz takdir buyurursunuz. 

Bu nedenledir ki, bugüne kadar çıikarılmış 
ve yürürlüğe konmuş olan 24 adet ve Hükümet 
ıgöreve başladıktan sonra değişik kurumlarca 
«sevk edilen ve fakat yürürlüğe konulması dur
durulan üç adet .kararname olmak üzere 27 tane 
yan ödeme kararnamesi çıkarılmış, bulunduğu 
İhakle, halan Devlet personeli arasında yan öde-

j me almaya müstahak: veya yan ödeme alması ge
rekli, zorunlu olan kesimler arasında ne denge 
sağlanabilmiştir, ne uyum sağlanabilmiştir, ne de 
onların devlet 'kadrolarından kaçmasını önlemek 
mümkün olabilmiştir. 

Bu da göstermektedir İki, Devlet personel re
jimi, ne kadar iyi niyetlerle başlanmış olursa ol
sun uygulamalar, 1327 sayılı Kanunla, yapılan de
ğişiklik, bilahare çıkarılıp, yürürlüğe konulan 
ve hep bir öncekinin aiksaiklığım düzeltme amacı 
ile ve elbette iyi niyetle çıkarılmış olan, yürür
lüğe konulmuş olan 11 adet kanun hükmünde 
kararnameye rağmen bu aksaklıklar giderileme
miş, üstelik artarak devam etmiştir. 

iSaym senatörler, bir şeyi ifade etmek istiyo
rum, Bütçe Karma. Komisyonunda da arz etıtim, 
ibir devlet düşününüz ki, personeline ödediği 
parayı her bütçe yılında giderek artırmaktadır; 
ama bunun karşılığında personelinden daha çok 
hizmet, daha çok gayreJt, Devlete daha çok bağ
lılık yerine Devlete küsme, Devletten kaçma ve 
görevi gevşetme, küskünlük meydana getirmek
tedir. Bunun sırrı böylece bulunmuş oluyor. 
Umarız ki, biz bu sırrı tersine çeviren ve Dev
letten aklığının karşılığını Devlete seve seve 
verme noktasına getiren Devlet personelini; ama 
Devletin de, personelinden istediği hizmetin 
ikarşılığını adaletli ölçüler içerisinde kesimler 
arasındaki, hizmetler araisındaiki hem ayırımı, 

I hem farklılıkları telâfi edeeck biçimde bir uy
gulama ortaya koyaîbilelim. 

I Bu noktada huzurunuzda şunu ifade etmek 
istiyorum, 31 May ıs't a .çıkarılacak olan tek 
metin kararname Devlet personel rejimin
de, . Devlet. Memurları Kanunu uygulama
larında bilinen, şikâyet olunan bütün ak
saklıkları, bütün haksızlıkları ortadan kal
dıracaktır ve 1 Haziran'dan itibaren perso
nel rejimi süt liman bir manzara arz edecek
tir iddiasında değiliz. Biliyoruz ki, bu bir grift 
konudur; biliyoruz ki, bankalarının aksine düşü
nüyoruz ki, personel rejimi denilen bünye canlı 
bir bünyedir, yaşayan bir bünyedir, devamlı ge-
lişimeikte olan bir bünyedir, gelişmesi ve gelişti
rilmesi gereken bir bünyedir. O halde, bu canlı
lığın gereği olarak gelişme ve geliştirme çaba
ları hep devam etmelidir, edecdktir. Ama, halen 
yürürlükte bulunan hükümlerin doğurduğu açık 

I haksızlıklar, gerçek adaletsizlikler ve personeli 
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Derviete 'bağlayıcı değil, personeli Devletten so
ğutucu uygulamaları büyük ölçüde giderebile
ceğimizi ^zannediyoruz. 

Emeklilik statüsünün gözden getirilmesi, ha
nım memurların, Devlet personeli içindeki ha
nımların daha eıken ve mesalâ 20 yılda emekliye 
ayrılmalarının sağlanması gibi öneriler öne sü
rüldü. 

Hükümet Programlımızda bilindiği üzere bu 
yolda bir işaret vardır; bir anaıilke vardır. Ama, 
sınırlı, tahdidi bir taahhüt yoktur. Olamazdı da. 
Devlet, imkânlarını, personel durumunu ciddî 
Ibir incelemeden .geçirmeden elbette bir rakam 
söyleyerek şu yıla gelmiş olanlar emekliye ay
rılacaktır tarzında bir Hükümet Programında 
bir taahhütte (bulunmak elbette mümkün değil
di. Ne «gariptir ki, hiçlbir şekilde tariz için söy
lemiyorum, yıllarca iktidarda kalmış olan bir 
siyasî parti, şimdiki anamuhalefeıt partimiz, he
lmen muhalefet görevini yüklenir yüklenmez bir 
«•milletvekilleri grupu aracılığı ile Millet Meclisi 
Başkanlığına bu yolda bir kanun teklifini ver
mişlerdir. Daha başka istikametlerde, itkidarda 
bulundukları zaman kanun teklifi, o zamanki 
muhalefet tarafından kanun teıklifi olarak getiril
mek bir yana, bir sözcünün Millet Meclisindeki 
bir konuşmasında veya bir adayın Türkiye'nin 
herhangi bir yerindeki seçim «konuşmasında öne 
sürdüğü bazı tekliflerin veya seçim bildirgelerin
de öne sürülen bazı taahhütlerin iktidar olarak 
şiddetle karşısına «geçilmiş olduğu konular bu
gün sıra ile Anamuhalefet Partisi Genel Başka
nının veya bazı milletvekili veya senatörlerin 
imzalarını taşıyarak Millet Meclisi Başkanlığına 
doğru yol almaya başlamışlardır. 

İDevlet imkânlarını bilmek veya bilmemek, 
Devlet imkânlarını şu veya bu istikamette kul
lanmak veya kullanmamak yolundaki takdir, 
elbette ki teklif sahiplerine aittir ve sonra da 
Yüce Meclislere ait olacaktır. Onu hep beraber 
göreceğiz. 

(Sayın senatörler, TRT konusunda öne sürü
len tenkitlere bir ölçüde Sayın Erbakan temas 
Ibuyurdular. TRT Genel Müdürünün tayini için 
özel kanun hükmünde kararname çıkarıldığı ko
nusu ile ilgili olarak iki sayın senatör bir Sena
to Araştırması önergesi vermişlerdir. Sanıyorum, 
o önergenin görüşülmesi sırasında bu konuyu 
hep birlikte enine boyuna görüşmek imkânını 

bulacağız. Sırf bu nedenledir ki, :geeenin bu 
saatinde bu konu ile vaktinizi almak islemiyo
rum. 

Sayın Rende cinin, «siz şöyle yapmıştır7 iz» 
diyerek «kendi kusurlarınızı örtmeye çalışma
yınız, bizim hatalarımızı örnek almayınız veya 
'bizim hatalarımızı kendinize mazeret kabul et
meyiniz» yolundaki sözlerine yürekten katılıyo
rum. Müsterih olsunlar, hiçlbir şekilde bizden ev
velki iktidarların, özellikle şimdiki Anamuhale
fet Partisi tika darının yaptığı hataları örnek 
almayacağız. Kendi hatalarımız için o hataları 
mazeret olarak öne sürıUcyeceğiz. Bundan müs
terih olmalarını rica ederim. 

TRT bugünkü tutumu ile bir büyük lıaımle-
nin içindedir. Biliyoruz ve inanıyoruz ki, çok 
kısa zaman süresi içinde hep beraber göreceğiz 
ki, Türkiye'de gerek Radyo, gerek Televizyon 
hizmetleri yönünden-, gerekse bu hizmetlere ge
tirilen yeni anlayış açısından, halika dönük hiz
met anlayışı açısından olumlu sonuçları hep bir
ilikte izlemek imkânını bulacağız. 

Özellikle Sayın Tunçkanat ve kısmen Sayın 
Rendeei, bir millî «kuruluşumuz olan Millî lısitih-
ibarat Teşkilâtı üzerinde durdular. 

ıSaym senatörler, 644 sayılı Millî İstihbarat 
Teşkilât Kanunu 6 . 7 . 19G5 -tarihinde kahul 
•edilerek yürürlüğe «girmiştir. 3 ucü maddesin
de Millî İstihbarat Teşkilâtının görevlerini açık 
seçik ortaya koymaktadır ve aynı maddenin son 
fıkrası (buna Sayın Tunçkanat da işaret, etti
ler) aynen şöyle demektedir : 

«MİT'e bu görevler dışında hizmet yüklene-. 
mez ve bu Teşkilât Devletin güvenliği ve millî 
ıpolitikasıyle ilgili istihbarat hizmetlerinden baş
ka hizmet istikametlerine yöneltilemez.» 

Şimdi değerli arkadşlarım, izninizle size iki 
tane belge okumak istiyorum; 

Birisi, 19 . 8 . 1972 tarihini taşıyor ve Baş
bakanın imzası ile yayınlanmış bir genelge. 
Bütün bakanlıklara yazılmış bir genelge, «Ba
kanlığınız ile bakanlığınıza bağlı kuruluş ve 
kurumların her kademesinde hizmet görmekte 
olan memurların, Devlet güvenliği bakımından 
'ideolojik durumları hakkında MİT Müsteşarlığı 
ile iş birliği halinde inceleme yapılması.» 

ISayın senatörler, hu genelgeye uygun uygula
ma başladıktan sonradır ki, bana verilen bir ra
kama göre, MİT'in elinde Devlet kadrolarında 
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çalışan kişilerle ilgili olarak 40 bin civarında is
tihbarat görevi birikmiştir. İstihbarat görevi birik
miştir diyorum, istihbarat görevi yapılmıştır demi
yorum. Zira, istihbarat görevi yapılamaımamış-
tır. Ne bu yapılabilmiştir, ne de 644 sayılı Kanu
nun 3 ncü maddesine açık seçik yazılan Sayın 
Rendeci'nin ifade ettikleri, haltta gizli oturum
lar yapılarak kalbul edilen, bu kanuna yazılan 
aslî görevlerinin hiçbirisi yapılamamıştır. 

Şimdi, bir başlka genelge daha okuyacağım; 
^Bakanlıklar ve bağlı kuruluşlarında çalışan me
murlarla, geçici görevle yalbancı memleketlere 
(gönderilecek memurlar hakkında yapılacak ince
lemeye dair tarihli, sayılı genelge ve bununla 
ilgili sayılı güvenlik tahkikattı konulu genelge 
yürürlükten kaldırılmıştır.» devamı var, Millî İs-
itilhSbarat Teşkilâtının bazı Devlet kademelerinde 
ıgörev alacak kişiler için atamalarından önce 
yine bir soruşturma yapılması, bu soruşturma
nın Millî İstihbarat Teşkilâtınca yapılması em
ri veriliyor»; ama biraz evvel okuduğum, «Ba
kanlığınız ile Bakanlığınıza bağlı kuruluş ve 
Ikurumlarm her kademesinde hizmet gören..» diye 
(başlayan genelge yürürlükten kaldırıldı ve sa
nıyorum, sanıyorum değil biliyorum, Millî İstih
barat Teşkilâtı bir derin nefes aldı ve aslî gö
revine dönme imkânını buldu. 

iSaym senatörler, Millî İstihbarat Teşkilâtı, 
Devletin iç ve dış emniyetini doğrudan ilgilen
diren konulanda istihbarat yapacak, bu istihba
ratı değerlendirecek, ilgili, yetkili, görevli ma
kamlara süratle ulaştıracalk ve bu istikamette, 
tbu yönde alınacak kararlar bu temel istihbarata 
dayandırılacak. 

O halde unsur şu oluyor ve bizim anlayı
şımız da bu. Millî İstihbarat Teşkilâtı doğru 
istihbarat yapmalıdır, Millî İstihbarat Teşkilâtı 
fim doğru istihbaratını doğru şekilde değerlen
dirmelidir, Millî İstihbarat T-eşlkilâtı doğru yap
tığı, doğru değerlendirdiği istihbaratı ilgililere, 
yetkililere, görevlilere doğru şekilde ve zamanın
da intikal ettirmelidir. Millî İstihbarat Teşkilâ
tının görevini böyle yapması gerektiğine inanı
yoruz. Millî İstiihibarat Teşkilâtının görevini 
Iböyle yapacağına bu istikamette olduğuna, ken
disini buna hazırladığına inanıyoruz. 

iSaym Tunçjkanat, «iktidarlar MİT'i kendi 
destekleri saymıştır ve MİT, iktidarların bu 
za'fnidan faydalanmıştır» sanıyorum burada 

rine ifade etmek istiyorum, sanıyorum burada 
yoklar; müsterih olsunlar bizim iktidarımızın, 
Hükümetinizin böyle bir za'fı yoktur, böyle bir 
zarftan faydalanma olanağı da olmayacaktır. 

(Sayın senr.rilrler, Sayın İnan bir kararna
me ile ilgili olarak yaptığı konuşmada, . «24 
Nûsan tarihli Resmî Gazetede yayımlanan 
7/8008 sayılı Bakanlar Kurulu Kararnamesiyle 
bir kişinin, ismini vermediği bir kişinin, 
22 . 10 . 1973 tarihinden geçerli olmak üzere 
Ibir dış göreve atandığını ve bu 24 . 4 1974 ta
rihli Resmî Gazetede çıkan Kararnameniin hu
kuka, kanunlara aykırı olduğunu» ifade bu
yurdular. Bu çerçeve içersinde de bu dış gö
reve tayin edilen kikinin Devlete yıllık maliye
tinin 740 bin lira olduğunu, bununla yurt için
de şu şu hizmetlerin ifa edilebileceğini» ifa
de ile bize bir de fotoğraf hedliye ettiler. 

Sayın arkadaşlarım, iki konuyu birbirinden 
izin verirseniz ayıralım. 24 . 4 . 1974 tarihli 
Resmî Gazetede 7/8008 sayılı bir kararname 
çıktığı doğrudur. Bu Kararname ile ismini Sa
yın İnanın, vermek ilsteımediği, kentli güzel 
üslûbu içinde, izin verirseniz benim de tek
rarlamak istemediğim "kişi, bir dış göreve 
22 . 10 . 1973 tarihinden geçerli olmak üzere 
atanmıştır. Bu ela doğrudur. Bunun hemen 
yanında (doğru olan bir şey daha var; 1173 
(Sayılı Kanun, bunun 5 nci maddesinin 2 nci 
fıkrası. «Diplomatik temsilcilikler ve konsolos
luklar nezdiııde 1 nci maddenin 4 ncü ben
dinde yazılı müşavir, ateşe ve diğer memur
ları, bulundurmak yetkisine sahlbolan bakan
lıkların memurları, .gerekli görüldüğü tak
dirde Dışişleri Bakanlığı (kadrolarına nakiı su
retiyle atanabilirler. Bu takdirde: çıkarılması 
^gereken kararname bir ortak kararname ise, 
bu kararname Dışişleri Bakanlığınca da imza
lanır.» hükmünü getiriyor. 22 . 10 . 1973 tari
hinde bu atamayı yapan Hükümet, o Hüküme
tin meınisuplan bu .maddeyi okumuşlar, buna 
göre ortak kararname denilen bazen müşterek 
kararname şeklinde tesmiye edilen, bazen de 
üçlü kararname denilen ıbir kararnameyle adı 
geçen kişi bu dış göreve atanmış, harcırahını, 
yolluğunu almış, gitmiş, Sayın İna.n'ün ifade 
buyurduğu glibi ikametgâhını tutmuş, büro
sunu genişletmiş, göreve de bağlamış; ama 
ısoııra farkına varılmış ki, aynı Kanunun 1 nci 
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maddesinin bir de 4 ncü bendi var. O da diyor 
iki, «Daimî temsilci yardımcılığına yapılacak 
atamalar Bakanlar Kurulu kararı ile olur.» 
ŞJmidi bu kişi gitmiş, gitmişse geıü çağrılır; 
ama bu kişinin orada Türkiye daimî temsilci 
yardımcısı olarak yaptığı bazı işlemler de var, 
bazı temaslar da var. Sayın İnan, «yok» diyor. 
Onu ben bilmiyorum, ama orada Türkiye'yi 
temsil ile görevli bir dış temsilci olarak görev 
yapıyor. 

Tayin işlemini o günkü Hükiimt sadece bir 
maddeyi görerek, diğer maddeye bakmaya
rak yanlış şekilde, bir uısul ve şekil hatasıyle 
yaptıysa, bu kişinin evvelâ bunda günaıhı 
yok. En azından bu tayinin üçlü kararnameyle 
yapılmış olmasında günahı yok. Orada kal
dığı, bugüne kadar devam eden görevini mu
allel saymaya, yok farz etmeye Hükümettin 
hakiki yok. 

Kaldı ki, sayın senatörler, hükümetlerin 
devamlılığı esastır. Bir başka ortak Hükümet 
şu kararı aldı, peşinden gelen bir başka ortak 
Hükümet bu kararı devam ettirmeyecek veya 
onun yaptığı hatayı ben düzeltmem, ne hali 
varsa görsün : O zaman şunu demek lâzım, 
tekrar geMin kendisi düzeltisin demek lâzım. 
Halen öyle bir durum göremiyoruz, Sayın 
İnan'm da böyle bir durum gördüğünü sanmı
yorum. 

O hakle, 22 . 10 . 1973 tarihinden geçerli 
olmaık üzere bir kararıname çıkarma zorunluğu 
doğmuştur ve bu kararname 24 . 4 . 1974 ta
rihinde Resmî Gazetede yay;ınlaınmıştır. Şimdi, 
hu birinci konu. 

İkinci konu; bu kişinin böyle bir dış gö
reve atanmasında, dış ilişiklilerimiz ve dış hiz
metler açısından zorunluk var mıydı, bu bir. 

2. Yıllık maliyeti 740 bin lira olan bir 
h izime t görmekte micl'ir ? 

3. 'Bu 740 bin lira ile Türkiye içinde ve 
meselâ Sayın İnanın seçim bölgesi Hizan'da 
şn şu şu yaitıriimları yapmak mümkün olmaz 
mıydı? ıSaym İnan konuşmasımın tam hu kısmı
nı yaparken, anamuhal'efeıt parbisli sılaların
dan Folk üyenin «Bravo» 'diiye bağırdığını duy-
dulk hep henaiber. Aziz arkadaşlarını, M a verir
seniz Ibiir braivo dia fbeaı dilyeıyim; amıa..., 

KAYIRAN İNAN (Bitlis) —Size de bra
vo. 
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DEVLET BAKANI İSMAİL HAKKI BİR
LER (Davamla) — Bu braıvoyu 22 . 10 . 1973 
tarihinde, êğ'er gerçekten böylle biı'r dış b;!3nxlt 
atamasına gerek yok idi ise, gerçekten bu ıH-
liiTİi geçen kişli böyie bir göreve ata.rJx.clk eiMi-
yeltinde, liyakatıında değil iljli ise veya .gere
ğinden. fablla cdemeTer yapmayı mümıkün k/ıla-
ealk Ibiir tuıtu'm talkınılmış, iUe, kim yapıtı bunu? 
İzin vei'ilniiz bur ibra.vo da be.n diyeyim. Bu kiyi 
gönderiinfeseyidi, bu kadar paııa veriılmeseyda, 
Hizan'da bazı yatırı'mılıar yapılıp, valtanldlaşia-
rm bazı ıstıraplarına son verime imkânı doğsaıy-
dıı. 

Değerli aıkadaişlarım, anamuhalefdt parti
si sözcüsünün honuşmasam Sayın Erhaikan bü-
lyöik ölçüde cevaplandırdijlar. iSanı'ycırum, sa
nıyorum değil biliyorum, bilerek bir İki nokta
yı da hana bıraktılar.. 

'Değerli senatörler, güçlü Hüjküm^t, güçsüz 
Ilüküjmet, haltta biraz _da ezilk kelime olarak 
telâffuz edljl'mek suretiyle tartışması yapıl
mak istendi ve isteniyor. 

Anamııhakıf'Cit partisi salym sözcüsü deri cır 
ki, «Hüikülmeit kurmia gönovü, ımillkitin höyük ço
ğunluğunun reyle:inli alan ve tek başına Hü-
Ikümet ıkuralbülecelk milletvekili sayısını çılkıa-
ran partilerin lider'leılne verilir. B,u sekilide 
kumlam Hükümet, güçlü Hükümet olur. Blum
lara güçlü iktidar denir». 

Yine bir yerde, «Bu İvoaüiisyon iktiiıdar de-
ğiil, ömrü beJkes'çe kahul 'Cilunlan kusa vadeli hür 
Hükümettir. Bunun içindir ki, güçlü ve mııfk-
['JZ\CLV !bir Hükümet niteliğini taşümaîmalktadrır.» 

§'ü-.nd'iı s'aym senatörler, «Bu Koalisyon ikti
dar değil, ömrü herkesçe kalbul olunan kıua 
ivadeili Ibiir Hükümettir.« Anamuhalefet partisi
nin ısayın sözcüsü sanıyorum, Ulaış'tırm/a Daka-n1-
llığını haltrrl adıllar; amıa bılllls'inler, hep bemiber 
ya^aıyacağız ve göreceğiz. Bu Hükümelt krsa 
ömürlü bir Hükümet değildir. Bu Hükümet bir 
Sk'tidardır. G'üçlü Hükümelt, sadece sandjkijan 
çıkan bir partinin kurduğu Hükümet değildir. 
•Güçlü Hükümet, Millet Meclislinde illâ ve dLlâ 
tek 'başınia, Hükümet Iknırmaıs.ın'a iimikan verecek 
iSLı'yıda mllletvekiifıi çıkana.n Hüikümelt de. değil-
Id'jr. Güçlü Hükümet, bir paır tiden oihır, ükji par
tiden olur, üç veya daha fadla partiden olur. 
GÜÇLÜ HL'Jkümet. odur k i ; 
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1. 0 Hükümeti te^îl'U eden grup üyeleri 
ve siyasî pariiller arai&TJd'a gerçekten afakî me
selelerde değil, temel meselelerde ciddî anlaş
malar vaki olmuş dlsun. 

•2. Bu •tnıel mesekilerdeki anlaşmaların uy
gulamasında mutabık kalmış olsunlar. 

3. Bu anlaşma ve bu uygulama çerçevesi 
5îç erlisinde beraberce, .azimle hedefe varma, So-
îJLiea varma, yoluna çıkmış olsunlar. Bmıa az-
ınıdtnıiş bulluni anılar. 

Bugünkü Hükümetiniz, C. H. P. - M, S. P. 
Koalisyonundan c il usan Hükümetinı'ız bu unsur-
la.rı bünyesinde tanıyan Lir Hükümettir. ÎMllll<et 
Meclisinde dayandığı »ayı şu veya budur, tar-
Itışıiblbilir; ama bunun önemini de inlkâr etme'k-
sizln ifade ediyorum iki, bu Hükümet güçlü bir 
Hükümetti'r, güçlü «bir Hükümet olaraik ıliktlldar-
da kalacaktır, iktidarı devam 'edecektir ve Prog
ramında taahhüt ettiği hususları her hünkâr
da elbette Yüce meclislerin, Yüce Senatonun 
demeğini! hep yanma alma çabası içinde olaıralr,, 
taahhüt ettiği husustan gerçekleştlti'meye çaba-
klyacak-tır, başarıya ulaşacaktır. 

ArJeak sayın arkadaşlarım, illâ ve Tdâ Kaa-
li"by on ortakları arasında bir çatlamayı nasıl 
ülıdas edebiliriz yolu.rda.ki gayrdtei'in gerçek
ten faydası ydk. Hükümete faydası yok. İste
diğiniz o lo'labilir; ama size de ve hele memle
kete de hiçbir faydası yclk. Bir alternatif ko-
yaıscıırz, gereğini! yaparsınız. Hükümet, meciis-
lenln oyu ille iktidardadır. Hükümet, meclislerin 
oyu İle iktidardan gidecektir. Bunu peşin ka
bul 'etmJy izdir, hiçbir meydan okuma havası 
içilnde 'değiliz; ama bir şeyin çak iiyi bilinme
sini istiyoruz. Her şeyden önce kendimize gü
veniyoruz, inandığımız doğru yolda yürüdü
ğümüz sürece, Yüce mec-'slertln bize güvenece
ğine inanıyoruz ve bu yolda devam edeceğiz. 

Bu seçimlerde Cumhuriyet Halk Partisine ve 
Millî Selâmet Partisine oy verenler, «Umudumuz 
Ecovit, kurtarıcımız Millî Selâmet» diyenler, çok 
kısa zamanda, uyanmışlar. Anamuhalefet Partisi 
sayın sözcüsünü bu uyanışından dolayı tebrik 
etmek istiyorum, kısa zamanda ayıldilar. Biz, 14 
Ekimde vatandaşların ayıklıklarını hep letba et
tik. Bugüne kadar Anamuhalefet Partisi sözcük 
rinden hep 'aksi görüşleri dinlemeye alıştık. Onun 
için, sayın sözcüye bilhassa teşekkür etmek isfciyo 
rum, 'kendisini bu 'ayılmasıııclaıı 'dolayı kutlamak 
istrvorum. 

Sayuı sözcü, «Vatandaş, hakikî kurtarıcısının 
•kim 'Cİduğunu Ô İr kere daha öğrenmiş bulunmak
tadır.» demişlerdir. 

Sayın arkadaşlarım, çek acele ediyorsanız Hü
kümet kuruluşundan önce seçim dedJk, yoktunuz. 
Şimdi acclo ediyorjanız, hay hay; ama çek 'acele
ye gerek yok, şurada 3,5 senemiz kaldı, çok çabuk 
geçer. Tekrar çıkacağız vatandaş huzuruna ve o 
zaman biz yine, «Vatandaş uyandı» diyeceğiz, 
siz belki yine uyutmaya çalışacaksınız; ama artık 
uyumayacak. Sizin de uyandığınızı ben memnu
niyetle müşahade ediyorum ve tekrar çıkacağız. 
Yalnız bu arada bir noktayı arz etmeden geçmek 
istemiyorum. 

Adalet Partisinin, Anamuhalefet Partisi ola
rak görevi de var, elbette sorumluluğu da var. 
Bu görevi ve sorumluluğu, lütfen birbiriyle 
ahenkli şekilde «tutarak iktidarı tenkit etmeyiniz, 
iktidarın yanlışlarını hattâ en sert şekilde yüzü
ne vurmayınız demiyorum; ama sizin Anamuha
lefet Partisi görevini yap-albilmen'iz için, evvelâ 
bir İktidarın mevcudiyeti şarttır. Lütfediniz, 
kolay değildir; ama alışacaksınız. Eşyanın tabia
tı bu. Zaman içinde, zamanla insan nelere alışı
yor, siz de buna, alışacaksınız ve inanıyoruz ki, 
siz şimdi 'bir arkadaşımızın ifade ettiği gibi, «Ye
nilginin hırçınlığı içerisinde», ben o kelimeleri 
kullanmak istemiyorum. İnanıyorum ki, inanıyo
ruz ki, siz şimdi henüz Anamuhalefet Partisi gö
revine bir tüıiü intibak edememenin güçlüğünü 
çekiyorsunuz. Bunu talbiî de sayıyorum; ama lüt
fediniz zaman her şeyi halledecektir, alışacaksı
nız ve gerçekten başarılı bir Anamuhalefet Par
tisi görevini yapacaksınız, buna inanıyorum. 

BAŞKAN — Sayın Birler, süreniz doluyor. 
DEVLET BAKANI İSMAİL HAKKI BİR

LER (Levamla) — Sayın Başkan, son cümlemi 
toparlıyorum. 

Anamuhalefet Partisinin sayın sözcüsü, ko
nuşmasının en sonunda bir sual sordular. Metin
den aynen okuyorum: «Sayın senatörler, sözleri
mi bağlamadan önce Sayın Hükümetten sormak 
durumunda olduğumuz bir husus vardır. Sayın 
Başbakan, solunuzdaki gençler şurada, burada, 
biraz daha bekleyiniz, parayı da 'değiştireceğiz, 
halkın altın ve ziynet eşyalarına el koyacağız ele
mektedirler. Bu doğru mudur, bunun açıklan
masını istirham ediyorum, bunun kesin Olarak 
açıklanmasında büyük yarar vardır.» 
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Suale, sualle cevap vermek hiç beğenmediğim 
Ib'ir taktiktir. Bunu lütfen sayın sözcü bir tak
tik olarak kabul 'd tanesini er, çok aç ilk seçik 'bir sıı-
'al sorovoruan: Bu sözleri kini, nerede, ne zaman, 
kime ve Sayın Başbakana izafe 'edilebilecek bi-
çiınde söylemiştir, Bunu siz açıklamaya mecbur
sunuz. Açıklamadığınız sürece, Yüce Senatonun 
kürsüsünden söylenmesi hiçbir mman uygun gör
mediğim sıfatlardan birini beğenmek zorundası
nız. 

Saygılar •sunarım. (C. H. P. sıralarından alkış
lar.) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Birler. 
İHSAN SABRI ÇAĞLAYANGİL (Bursu) — 

Bir dakika efendim. 

BAŞKAN — Sual mi soracaksınız efendim? 
İHSAN SABRI ÇAĞLAYANGİL (Bursa) 

— Hayır efendim. 
BAŞKAN — Sayın Çağlayangil, bir saniye 

müsaade buyurun efendim, bir açıklama yapa
cağım, lütfen oturun. 

İHSAN SABRI ÇAĞLAYANGİL (Bursa) 
— Dinliyorum efendim. 

BAŞKAN — Efendim, sizin söz isteğinizi 
(ben ikinci kez gibi 'anladım. Söz isteğinizin bana 
intikalinde başka bir ayrıntı yok itli; ancak ilk 
konuşmanızda, ikinci kez konuşma istemediğlni-
•zi; fakat daha sonra DeVlet Bakanı, Barbakan 
Yaıdıtmcısı Sayın Necmettin Erfeakan'm konuş
masını grupuııuza karşı bir sataşma mahiyetinde 
•alarak ikinci defa söz istediğinizi o açıklamanız
dan anladım. 

Devlet Bakanı - Başbakan Yardımcısı Sayın 
Necmettin Eıfcakan ile Devlet Bakanı Sayın İs
mail Hakkı Birler, Başbakanlık Bütçesi üzerinde 
yapılan görüşmeleri ye eleştirileri cevaplandır-
ım'alk üzere 'aralarında işbölümü yapmak suretiyle 
Başbakanlık tan söz istediler. 

'Sayın Necmettin Erbakaırm sataşma mahiye
tinde telâkki ettiğiniz cümlesinde1:! sonra, sözü
nün kesilerek size söz 'verilmesini nasıl istemeye
cek idiyseniz, aralarında işbölümü ekııı ve Baş
bakanlık Bütçesi hakkındaki görüşlere, 'eleştirile
re cevap vermek için hhbirihi müteakip söz almış 
bulunan İki Bakanın birisi "konuştuktan sonra di
ğerinin konuşmasına fırsat vertmeksizin bu mese
leyi çözüme bağlayamazdık. B'unu zatıâiiniz de 
takdir buyurursunuz. Onun için, isteğinizin çö
züm zamanı ye sırası yeni geldi. 
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İçtüzüğümüzün 65 nci maddesi bildiğiniz gi
bi, «Salısına sataşılan yahut ileri sürdüğü göm
sün aksine kendisine bir fikir isnadedilen üye, 
her zaman söz isteme baklanı haizdir. Bu halde 
o üye, ne münasebetle söz söylemeye kendini mec
bur saydığını beyan eder. 

Söz verip vermemek Başkanın takdirine bağ-
lıdu. 

Başkanın söz vermemesi halinde, üye ısrar 
ederse, Genel Kurul görüşmesiz ılgarı oyla bu ko
nuda bir karar verir.» şeklindedir. 

Çok Sayın Çağlayangil, sizi yakından tanırım, 
kişiliğiniz, -ve niteliğiniz hakkında da geniş bilgim 
vardır. Bir noktayı bilhassa belirtmek 'isterim : 

Bu kürsüde Başkanlıkla Cumhuryet Sena)tosu
nun sayın üyeleri 'arasında «Sataşma vaki, vaki 
değil; hatibin konuşması sadet içinde, sadet dı
şında» 'mevzuu sık sık tartışma konusu oluyor. 

Kürsü hepimize eşit şartlarla ve gülüşümüzü 
alabildiğine açıklayabilme olanağını kullanmak 
suretiyle küşadedir; yani 'açıktır. Ben Devlet Ba
kanı Başbakan Yardımcısı 'Sayın Necmettin Er-
bakan'ın görüşme ve eleştirilere verdiği cevabı, 
açıklama ve eleştiri mahiyetinde gördüm, bir sa
taşma mahiyetinde göımedim. Bu itibarla, size 
söz veremeyeceğimi arz ediyorum. Dlrenlrseııiz, 
bu hususu Genel Kurulun işari oyuna sunacağım. 

ÎHSAN SABRI ÇAĞLAYANGİL (Bursa; 
— Sayın Başkan, Tüzüğümüsün bir başka mad
desi, Meclis kürsüsünden vaki ob^eak hitapları a 
Genel Kurula yapılmasını ve başka muhatap ta
nımamasını âmirdir. 'Sayın Başbakan Yardımcı
sı grup 'adın'a yapılan (bir söze mütemadiyen, kâh 
tozyifkâr, kâh tehdltkâr bir şekilde «siz, siz, sis» 
diye cevap vermiştir. Mücerret şu hadise gayri-
vaki addettiğiniz sataşmanın, ne kadar a-çık se
çik ve ne kadar 'alenî yapıldığının bir ifadesidir. 
'omır. için direniyorum efendim. 

BAŞKAN — Direndiğinize göre, bu husiîsıı 
Yüce 'Genci Kurulun eyianyle çölüme bağlaya
cağız. 

ÎHSAN SABRI ÇAĞLAYANGİL (Bursa; 
— Zaten karar 'vermeye hacet yek. Ben sataşma 
olduğunu ispat ettim. 

BAŞKAN — «Siz» sözünü Sayın Necmettin 
Erbakan konuşmasının arasında söyledi,- hu iddi
anız doğrudur. Yalnız, «Siz» sözü söylendiği sı
rada zatıâiiniz G enel Kurulda yoktunuz. Aıkadaş-
larmısdan burada bulunanlar oldu. Sayın Esba-
kan ehlara şu cevabı verdi : 
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İHSAN SABRI ÇAĞLAYANGİL (Bursa) 
— Ben yukarıda, dinledim. 

BAŞKAN — «Adalet Partisinin dahil olduğu 
Hükümet» dedi. Binaenaleyh «Siz» sözünü Ada 
k't Partisinin dahil olduğu Hiiküiraet anlamırtdı 
-kullandığını da birkaç kere tasrih ettik ve tuta-
nakiaııa geçti. 

Efendim, Başkanlık, Sayın Necmettin Eıba
kan in 'konuşmalarında sataşma olmadığı kanısın
dadır. Sayın Gağla.yangil sataşma olduğunda di
renmektedirler. İçtüzüğümüze göre, 'konu oyları
nızla çözümlenecektir. Bu hususu oylarınıza arz 
ediyorum. Sataşma olduğunu (kabul edenler?.. Sa
taşma •olduğunu kabul etmeyenler?.. Efendim, te
reddüt vardır. Onun için, sataşma olduğunu ka
bul edenler lütfen ayağa kalkarak oylarını belirt-
•sirıler... Sataşma olduğunu kabul 'etmeyenler lüt
fen 'ayağa kalkarak oylarını belirtsinler... Sataş
ana •diduğ'u kabııl edilmiştir. 

Buyurun Sayın Çağlayangil. 

İHSAN SABRI ÇAĞLAYANGİL (Bıırsa) 
— Sayın Başkan, Cumhuriyet Senatosunun de
ğerli üye! eri; 

Grup odasında mikrofonla dinlediğim, sonra 
da G-enel Kurula inerek önemli bir kısmını takip 
'ettiğim 'Sayın Başbakan Yardımcısının beyanları 
olmasaydı, bıı geç saatlerde huzurunuzu işgal 
edecek değildim. 

Saym Etbakaırın beyanını dikkat-, hayret ve 
ibretle 'dinledim. Senelerdir bu Senatoda beraber 
çalıştığımız 'arkadaşlar vardır. Senelerdir, »bizim 
iktidar olduğumuz, muhalefet olduğumuz zaman
larda yüce heyetinizde, nütçeler müzakere ve ten
kit olunmuştur; 'ama hiçbir bütçede bu üslup ve 
bu eda içinde bir hükümet tenkidi, bilhassa B'aş-
Ibakanlık tenkidi yapılmış ve görülmüş değildir. 
Bunun nedenlerini şimdi huzurunusda arz edece
ğim. 

Muhterem arkadaşlarım, her hükümet kendi
sini iktidar yapan şartlar içinde meşrudur. O 
şartlar içinde de tasarruflar olur. Bu tasarruf
lardan kendisini iktidar yapan şartlara göre han
gi rejim varsa, o rejim iç mele sorumluluğu var
dır; ama herhangi bir hükümetin kendisini ta
lebeden Hükümet tarafından sigaya çekildiği ne 
görülmüş, ne duyulmuş, ne işitilmiştir ve ne de 
böyle bir yetki mevcuttur. Sayın Barbakan Yar
dımcısı grupıımuza hitapla «Fte asıl size bunu 
biz soracağız.» diye, biraz sonra eleştireceğim ba

zı beyanlarda bulunmuştur. Bu yetki nerededir? 
Hükümetlerin deymu'meti vardır. Her hükümet, 
kendisinden evvel gelen hükümetin devamıdır. 
Hükümet azaları arasında çelişki de var; bir Dev
let Bakanı bu gerçeği ifade ediyor, «Bir hükümet 
kendinden evvelki hükümetin hatası ile uğraşmaz, 
varsa bile onu taslıih eder.» diyor, bir Başbakan 
Yardımcısı, (bütün sorumlulukları kendinden ev
vel gelen bir hükümete yüklemek suretiyle, 'mü
dafaa veya talıallüse kıyam ediyor. E, kendi aza
ları içinde ibu derece görüş farkı olan Hükümete 
biz ne diyelim? Kim kimden ve ne hakla sual 
soruyor'? Neymiş sualin mevzuu : Şeker 7 lira
ya mal okuyormuş da zammın mesuliyeti kime 
aitmiş? 

Şimdi, İki nekta var. Evvelâ hükümetlerin 
kendi şartlan İçinde meşruiyet ve mesuliyetleri, 
arkasından hükümetlerin deymumet vasıfları. 
Onun arkasından da yine •eleştireceğimiz bir nok
ta; bugünkü iktidardan evvelki hükümetlerin du
rumları. 

'Sayın Başbakan istihfaf ile, «İşinize geliyor 
kendi hükümetinizdir diyorsunuz, işinize gelmi
yor mesuliyetten sıyrılıyorsunuz» buyurdular. 
Eğer, 12 Mart'tan sonra gelen hükümetler, kendi
lerine dahil elan partilerin rengi ve mesuliyeti 
içinde ise ve normal hükümetler ise, bizzat Sayın 
Barbakan Yardımcısının mensup bulunduğu ik
tidar programıyle, beyanna'ineslyle ve beyaııiany-
le, bu devri «Ara devir» diye neden yadedlycr? 
Neden «Ara devir?». Bu devrin bir özelliği var : 
Bu devirde Parlamento susmuş, Parlamento ge
çerli değil... 

FEVZİ HAKKI ESATOĞEÜ (İstanbul) — 
Anayasayı değiştirdiniz. 

İHSAN 'SABRI ÇAĞLAYANGİL (Devamla) 
— Anayasa mevcut, ama o devrin hususiyetleri
ni 'bugün rahatlıkla söyleyebiliriz normale dön
düğümüz iein. O günkü şartlar içinde şu suali 
soracak cesaret dahi bu grupta yok. 

MEHMET FEYYAT (İstanbul) — Her za
man var, her zaman var. 

AZMİ ERDOĞAN (Diyarbakır) — Saym 
Başkan, lütfen müdahaleyi önlemek için tedbir 
alını.:. 

İHSAN SABRI ÇAĞLAYANGİL (Devamla) 
— O devrin özellikleri var. O devrin bir kısmına 
da Cranlmriyet Halk Partisi kerhen veya tav'an 
Bakanla katılmış. Savın Barakan Yardımcısı 
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dahi, selâmeti yurt dışında 'intizar edecek 'kadar 
o devirde özellik görmüş. 0 devrin hususiyetleri 
var. Şimdi, edabiyat yaparak, «'aman efendim o 
devirde de Anayasa vardı, o devir de normal de
virdi, o devir de hükümetti.» diye 'birbirimize 
söylersek, hanı ayıp olur hem 'de kanatınrsa'k, o 
zaman mensup olduğumuz müessesenin, bugün ge
ride kalmış Ibir devrini dile 'getirmek suretiyle 
itibarına «keder getiririz. O devri, o devrin şart
lan içinde b'ir kere kabul çiliniz ve o devrin ik
tidarları Adalet Partisi iktidarı değil: Siz de Ba
kan vermek zaruretinde kaldınız, biz de B'akan 
vermek zaruretinde kaldık... 

FAKİH ÖZLEN (Konya) — Bizim bakan
lardan kimse 'kalmadı aranmada. 

İHSAN SABRI ÇAĞLAYANGİL (Devamla) 
—E, o halde deymumet yek. Bugün mevcut ol
mayanlar gitti demek. Tabiî bu itiraz gülünç. 

Efendim, o devirde şartlar çok değişik. O dev
rin hükümetleri, kendi bakanlarının mevcut oldu
ğu Hükümeti ıtenlkit etmek, 'güvenoyu vermemek 
gibi bir durum içindeler. O devrin Başbakanla
rı, «Bakan istiyoruz, 'ama koalisyon yapmıyoruz, 
Bakan istiyoruz, ama mesul iyete katılmıyorsunuz; 
icraat getirelim, beğenirseniz oylarsınız, beğen
mezseniz oylanmazsınız» demek suretiyle iktidara 
'gelmişler, o anlaşma içinde hükümet olmuşlar. Bi
naenaleyh, o devrin hükümetlerini, dönüp bu 
grupa «Sen yaptın» suali, ııâ - becâdır. 

Madde iki : Hangi devir olursa olsun, şeker 
150 kuruştan ^bilmem kaç kuruş maliyete çıkmış, 
yeni Hükümet 'erbabı ihtilasa sormuş, «Bu nedir» 
demiş, «Şu kadar zarar var» demişler. Peki, Koa
lisyonu teşkil eden Ih er Oki kanat; (seçim kampan
yası Ekim ayında cereyan etmiş) kendilerinin ik
tidar olursa buhranın üç ay süreceğini ve üç ay 
sonra Hükümet olacaklarım bilmiyorlar; belki 
14 Ekimi hemen takibeden haftalarda da İktidar 
olabilirlerdi. Şekerin maliyeti, seçim kampanya
sı zamanında belli, «ekerin kaçta çıkacağı o devir
de malûm, petrole yapılan zam o devirde ayan-ı 
beyan, pahalı alınıp ucuza satıldığı malum. Buna 
rağmen rahatlıkla, halka, «Bana oy ver, ben sa
na ucuzluk getireceğini, şunu şunu yapacağım» 
demek cesaretini nereden bulmuşlar? Belli; gelin
ce zam yapacaksın. Efendim, gazda 6 milyar za
rar oluyormuş. 

Muhterem arkadaşlarım, petrolün varili bu
gün 11 dolar. 7 varil bir ton geliyor. 11 dolardan 
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hesap ediniz; 90 dolar, siz 100 deyiniz. Bizim 
paramızla 1 400 lira. Litresi neye geEyor? 140 
kuruşa geliyor. Neden litresi 350'ye satılıyor? 
Çünkü üzerinde tortu var, resimler var; millî 
müdafaa resmi var, şu var bu var, Hükümetin 
aldığı paralar var. İran Şahmın bizzat ifadesi
dir: «Sizin otomobilde deponuza doldurduğunuz 
benzin parasından 100 kuruşun 19 kuruşu be
nimdir, üst tarafı hükümetlerinizin aldığı vergi
dir, şudur budur. Ucuz petrol vermek istiyor
sanız onları kısın.» Biz ne bilelim yeni gelen Hü
kümetin hangi siyaseti kullanacağını. Hükümet 
diyebilir ki, petrolün maliyeti çok arttı, ben üze
rindeki şu vergiyi, şu vergiyi kaldırıp halka bu 
şekilde intikal ettireceğim. Bu bir siyasettir. 

Binaenaleyh, istifa etmiş bir hükümetin, yeni 
gelen Hükümetin fiyatları ne derece, ne zihniyet 
içinde ayar edeceğini bilemediği için böyle bir 
tasarrufa kıyam etmesi mümkün değildir. Bunlar 
ortada, açık, bedahet. Buna rağmen vadedilmiş 
ucuzluk beyanını, bugün bu mazeretle ketmet-
mek için insanın ya mantıktan, ya insaftan berî 
olması gerekir. 

Sayın Başbakan Yardımcısı, «40 milyona 
kardeşlik için geldik» diyor. Muhterem arkadaş
larım, kendisinin iddia ettiği iktidar içinde, be
nim. partimin muhalefet oyları vardır. O iktida
rın o nispette oyu benimdir; ister olumlu ister 
olumsuz: O Hükümet benim ele Hükümetim, men
fî oylarımla Hükümetim. O Hükümet, Türkiye 
Cumhuriyeti Hüküm eti. E, biz bu telâkki ile ge
liyoruz, muhterem Başbakan Yardımcısı, şu kü
çük çatı içinde bile, burasını «Siz» orasını «Ben» 
yapıyor. Bu bina içinde kardeşliğe şu haliyle 
mani olan bir zihniyetin, 40 m,ilyonu birleşti
rip yan yana getireceğine inanıyor musunuz? 
Kardeşlik; siz-biz kardeşliği, bir muhâsama ha
linde kardeşlik. Bir bakan geliyor, elbet mücade
le edeceğiz... Ne ile mücadele edeceğiz, niçin mü
cadele edeceğiz? 

Seçim beyannamelerinde vadettikleri şeyleri, 
beyannameden üç ay sonra, bir kenara itip tam 
aksini yapanların hükümetlerin bir tarafı, dey-
mumet vardır, hata etmiş ne yapalım. Hata mı? 
O hükümetler Meclise karşı mesul. Buradan gelip 
edebiyat yapacağınıza tahkikat komisyonu, so-
rııştuıimıa (komisyonu açarsanız o mesuliyetleri 
dile getirirsiniz. Kim zarar vermiş? Biz miyiz 
Şeker Şirketinin üç ay evvel verdiği rapora ve 
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ikaza rağmen şeker alınız, buhrana gidiyoruz di
ye mufoayayı üç. ay geciktirip, aklı üç ay sonra ba
şına gelip, Hazineye milyara yakın zarara baliğ 
olan da o zamanki hükümet mi? 

Kör olsa görürdü; memlekette sökerin ihtiya
ca kâfi gelmediğini ve kör olsa görürdü kon
jonktürün dev hızı ile zamma gittiğini. 

Af Kanununa gelince; «Biz gericiyiz, o zihni
yet bizimle beraber ölmüş, özgürlük, fikir özgür
lüğü gelmiş. Falan madde, falan madde eylem
miş, propaganda, cemiyet kurma fikirmiş...» Bu
nu sadece siyasette değil, gelin maneviyatta da 
tatbik edelim Sayın Eıfoakan. 

[Bendeniz muhalefet yıllarında Nepal'in mer
kezi Katmandu'ya gitmiştim. Orada, değil bir 
genç kızın, yüzü yırtılmış bir erkeğin bile rahat 
bakamayacağı mabetler gördüm. Tapmaklar; te
nasül uzuvlarına tapan insanların ibadet yerle
ri.. Din olmuşlar.. Bu fikir özgürlüğü içinde bi
risi de çıkıp, fuhşu kutsal bir müessese addet-
se, onun savunuculuğunu yapsa, 

FİKRET GÜNBOĞAN (İstanbul) — O fuh-' 
şııyat olur bu fikir değil. 

İHSAN SABRİ ÇAĞLAYANGİL (Devamla) 
— Niye?. 

FİKRET GÜNDOĞAN (istanbul) — Olmaz 
öyle şey. Fuhşiyat olur. 

İHSAN SABRİ ÇAĞLAYANGİL (Devamla) 
— Niçin, niçin, komünistlik fikir oluyor da. 
orada, bir toplumda kutsal sanılan, ibadete ko
nu olan, (ahlâk telâkkileri değişik) bu husu
sa, siz burada başka değer veriyorsunuz, Arjan
tin'de başka değer veriyorlar. Madem fikir öz
gürlüğüne bu kadar müştaksınız buna da ta
hammül ediniz. 

Bunlar fikir değildir arkadaşlarını, fikir ada
ba muhalif olamaz, fikir yasaklara muhalif ola
maz, fikir Anayasa nizamı içinde hürdür. Fikir, 
bu Anayasanın getirdiği nizam içinde hürdür. 
Komünistlik yasaksa, komünistliği savunamazsı
nız, «Ben komünistim çatlasan da, patlasan da 
komünistim, beni affetmeye mecbursun» diyen
lere fikir özgürlüğü içinde bakamazsmız. Teza
da düşmeyiniz. 

Propagandada aleniyet unsuru vardır. Fikir 
değil •eylemdir. Evinizde şurada, burada ben 
komünistim diyebilirsiniz, fikirdir. Ama, başka
larını komünist yapmak iein cedit; bunu burada 
Sayın Erim ilân etti. ilmî olarak savundu. Biz. o 

kanun geldiği zaman bu konuları, bu gerçekle
ri sizin önünüze getireceğiz. Fikir özgürlüğüne 
biz sahibiz. 6 yıl bu nıemMceti Anayasanın çiz
diği çizgilerin dışına çıkmamak için, Anayasa 
dışı tedbir almamak için iktidar feda etmek pa
hasına memleketi bir hürriyetler adası halin
de sizin tenkitlerinize «Acizsiniz, memleketi 
kaptırıyorsunuz, disiplin j^.apmıyorsunuz» deme
nize rağmen yetkimiz bu kadar, fazla yetki ver
me diniz, fazlasını yapamayız, diye idare ettik. 

Fikir özgürlüğüne riayeti sizden öğrenecek 
değiliz, bizim mazimizde verilmiş örneğimiz var ; 
ama fikir özgürlüğünü siz komünizm savunması 
haline getirmek isterseniz, özgürlükleri, özgür
lük aleyhine kullanmaya kıyanı ederseniz bizi 
karsınızda bulacaksınız. Bu kaçınılmazdır. Ne 
türlü tefsir ederseniz ediniz, biz sonuna, kadar 
bu fikri, güeümüzce, sayımızea, cürmümüzce 
müdafaaya ka rarlıyız. 

Arkadaşımızın fiyatlar ve zanıjar hakkında
ki beyanlarına gelince; «Katsayı 7 idi 8'e çı
karttık» diye beyanda bulundular. Bütçenin ten
kidinde de söyledim 7'nin 8'e iblağı % 10 ilâ 12 
arasında bir ücret ve maaş farkı verir. Bizzat 
Sayın Maliye Bakanının şurada okuyuverdiği is
tatistikler katsayı olarak 7'nin kabul edildiği nis
petle 8'in kabul edildiği nispet arasında % 80'e 
yakın bir pahalılık getiriyor. Eğer 12 kuruş 80 
kurusu ödüyorsa, Sayın Başbakan Ya-rd imcisi m n 
beyanı doğrudur. 

Orta,k Pazar hakkında ve diğer bahisler hak
kında grup adına söz alan arkadaşım, beyanda 
bulunacağı için ben o cihetlere temas etmiyo
rum. Yalnız benim bildiğim kadarıyle iktidar
lar müdafaadadır. Her partinin gayesi iktidar 
olmaktır. İktidar olunca da o iktidarı koruma
ya çalışmaktadır. Muhalefet ise iktidarı alma 
cehli içindedir. Ama, iktidarı savlet ve taar
ruzla müdafaa metodu yeni çıktı. Biz hep taar
ruzun hedefiyiz. 

FİKRET GÜNBOĞAN (İstanbul) — En gü
zel savunma, taarruzdur... 

BAŞKAN — Sayın Çağlayangil, siz C.H.P. 
sözcülerinin konuşmalarını -mı sataşma sayarak 
söz aldınız yoksa Sayın Erbakan'ın konuşmala
rında sataşma olduğuna Genel Kurul karar ve
rerek size söz mü verildi? Hep, siz diye C.H.P. 
Grupu üyelerine hitap ediyorsunuz. Sataşma ol
duğunu ifade ettiniz, Savın Genel Kurul iddia-
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mzı kabul etti, o doğrultuda karar verdi; ama 
siz yüzümüz ve yönünüz C. H. P. Grupu üyele
rine yönelik ve «Siz, siz» diye hep onlara hitap 
ediyorsunuz. 

İHSAN SABRI ÇAĞLAYANGİL (Devam
la) — Sayın Başkan, bana, Grupuma «siz» di
ye hitap eden muhatabım ortada olmadığı için. 

BAŞKAN — Benlim çelişkiye düşmenize 
gönlüm razı olmadığı için uyarayım dedim,. Bu
yurun efendim. 

İHSAN SABRI ÇAĞLAYANGİL (Devam
la) —• Peki gaibe hitap ediyorum;. 

AZMİ ERDOĞAN (Diyarbakır) — Bu bir 
çelişki değildir Sayın Başkan. 

REFET RENDEOİ (Samsun) — Hükümet 
üyeleri o tarafta oturuyor. 

İHSAN SABRİ ÇAĞLAYANGİL (Devam
la) — Sayın Başkanın ihtarı, beni, Sayın Baş
bakan Yardımcısından sonra çıkan Devlet Ba
kanı arkadaşımızın sözlerine cevap vermekten 
alıkoydu. Ona da cevap vermek istiyordum,; 
ama kendileri haklıdır. Benim iddiam, Başba
kan Yardımcısının tarizlerinde müteveccihti. Yü
ce Heyetiniz de ona istinaden sataşma oyu ver
di. 

O itibarla Sayın Devlet Bakanının iktidar, 
iktidarın görevi ve sorumluluğu ve kendi ik
tidarına kendi biçtiği ömür hakkındaki beyan
larına cevap veremiyorum. Yüce Heyetinizi say
gılarımla selâmlıyorum efendim. (A. P. sırala
rından alkışlar.) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Çağla-
yangil. 

Sayın üyeler yeterlik önergesi var, okutuyo
rum. 

Sayın Başkanlığa 

Başbakanlık Bütçesi hakkında sayın grup 
sözcüleri, sayın senatörler, Sayın Devlet Baka
nı ve Başbaikam Yardımcısı Necmettin Erba-
kan ve Sayın Devlet Bakanı İsmail Hakkı Bir
ler gerekli açıklamaları yapmışlardır. 

Konu kâfi miktarda aydınlanmış olduğun
dan müzakerelerin kifayeti arz ve teklif ederiz. 
C. H. P. Grup Başkan 

Vekili 
İstanbul Çanakkale 

Fikret Gündoğan İmadettin Elmas 

İHSAN SABRI ÇAĞLAYANGİL (Bur
sa) — Sayın Başkan, grup adına ikinci kez is
tenmiş bir söz vardı acaba is'af olunacak mı? 

BAŞKAN — Sayın üyeler, grupları adına 4 
üye konuştu. Kişisel olarak da 11 üye görüştü. 
Böyle olunca ben yeterlik önergesini işleme ta
bi tutmağa mecburum. 

ÖMER ÜOUZAL (Eskişehir) — Grup adına 
ikinci kez söz istedik. 

BAŞKAN —• Kaydettim efendim, vereceğim, 
Yalnız müsaade buyurun da yapmakta oldu
ğum işlemin doğruluğunu açıklama olanağını 
bulayım. 

AZMİ ERDOĞAN (Diyarbakır) — Sayın 
Başkan daha önce takrirle istenmiş. 

BAŞKAN — Gerçekten Adalet Partisi Gru
pu Başkanvekili Ömer Ucuz al bir önerge ver
miştir. Bunda, «Grupumuz adına ikinci kez ko
nuşma!?: üzere Sayın Kâmran İnan konuşacaktır, 
söz verilmesini dilerim» diyor; ama grupları adı
na 4 üye, şahısları adına 11 üye konuştuktan 
sonra verilen yeterlik önergesini işleme tabi tut
mağa mecburum. 

AZMİ ERDOĞAN (Diyarbakır) — O daha 
evvel verilmiş. 

İHSAN SABRİ ÇAĞLAYANGİL (Bur
sa) — Sayın Başkan, bizim Grupumuz adına Sa
yın Orhon konuştular, öbür zevat kendi adla
rına konuştular. Başkanlık Divanının aldığı ka
rarın (G) fıkrasında; «ikinci kez grup adına 
konuşmalar 15 dakika ile tahdit edilmiştir» diye 
grup 'adına ikinci kez konuşmanın hem müm
kün hem de sınırlı olduğu açıklanmıştır. Benini 
Grup um adına bir kez arkadaşım konuştu, ben 
yüce Heyetinizde sataşmaya istinaden konuş
tum. Bizim ikinci kez hakkımızı kim kullandı?. 
Yok. Lütfen Tüzük gereğince hareket ediniz. 

REPET RENDEOİ (Samsun) — Sayın Baş-
ıkan benim de bir maruzatım var, müsaade eder 
misiniz bir cümle ile ifade edeyim. 

BAŞKAN — Müsaade buyurursanız, iyice an
laşılsın. Hata varsa tashih ederiz. 

REPET RENDEOİ (Samsun) — Sayın Baş
kan bir cümle ifade edeceğim. Gayem size yar
dımcı olmaktır. 

BAŞKAN — Kürsüye gelin söyleyin. 
REPET RENDEOİ (Samsun) — Sayın Baş

kan teşekkür ederim. 
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Muhterem, arkadaşlar, Hükümet konuştu, ki
fayet önergesi de verildi. Şimdi Sayın Başkanın 
tatbik ettiği usulde, öyle anlıyorum ki, zaten o 
ciheti açıklamak için söz aldım. Son söz üyenin
dir Tüzüğümüze göre, keyfiyet verildiği ahval
de. Saym Çağlayangil .sataşmadan dolayı söz al
mıştır. Son söz hakkı kullanılmamıştır. Saym 
Başkan eğer söz hakkını Grupa verecekse bir 
hata olmaz oylamada, Eğer bu arz ettiğim usul 
yani, son söz, hükümetten sonra son söz üye
nindir kaidesini Tüzükteki bu kaideyi tatbik 
ederlerse biz de kifayet önergesi hakkındaki oy
larımızı ona göre kullanacağız. Bu bakımdan bu 
cihetin açıklanmasında fayda umarım, teşekkür 
ederim. 

BAŞKAN — Değerli arkadaşlarım, son söz 
üyenindir. Ama sırada söz almış üye yok. Grup 
adına söz isteyen üye var. Sırada son söz almış 
üye yok, grup adına söz isteyen üye var. Grup 
adına söz isteyen üye ayrı anlam taşır. Sırada 
söz istemiş üye ayrı anlam taşır. 

REFET RENDECI (Samsun) — Kifayetten 
evvel söz istenmiştir Sayın Başkanım. 

BAŞKAN — Değerli arkadaşlarım, sırada 
söz isteyen üye yok diyorum. Eğer bu Tüzüğün 
doğru uygulanmasını, bu arada sizin için söz 
hakkı doğmasını istiyorsanız yolu var. Son sözü 
istiyorum dersiniz, söz istiyorum dersiniz, yaza
rım buraya. Şayet kifayet oylanırsa, o üye ko
nuşur. 

REFET RENDECİ (Samsun) — Kifayetten 
evvel söz istenmiş oluyor Saym Başkan. 

BAŞKAN — Yolu var zorluyorsunuz. 
KÂMRAN İNAN (Bitlis) — Saym Başkan, 

demin söz istedik, «grup adına konuşmak istiyo
ruz» dedik, siz hep tersine karar veriyorsunuz. 
Ayrıca önerge ile de söz istedik. 

BAŞKAN — Değerli arkadaşlarım, son söz 
diye hiçbir üyeye önerge ile söz verilmez. Ye
terlik önergesi ya vardır, ya yoktur. Yeterlik 
önergesi yoksa, zaten son söz, söz almışların so-
nuneusunundur. Yeterlik önergesi varsa ve oy
lanırsa, son söz yeterlik önergesinin oylanmasın
dan sonra, sırada, başta olanındır. Şimdi grup 
adına diyorsunuz, son söz diyorsunuz. Grup adı
na söz veremem; yeterlik önergesi hakkında iş
lem yapmadan. Son söz veremem, anlattığım ge
rekçe ile. Ama söz istiyorsanız beni yazın der-

o 

siniz yazarım, yeterlik önergesi oylanır ise, o 
kişi son sözünü konuşur. 

İHSAN SABRİ ÇAĞLAYANGİL (Bursa) 
—• Sayın Başkan, konuşturun da ne şekilde olur
sa olsun. 

KÂMRAN İNAN (Bitlis) — Yeterlik öner
gesinin sahibi kimse önergesini lütfen geri al
sın, bu işi bağlayalım Saym Başkan. 

FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Ben 
önergemi geri alıyorum. 

BAŞKAN — Geri aldınız mı efendim? 
FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Aldım 

efendim. 
BAŞKAN — Efendim Adalet Partisi Grupu 

adına ikinci kez konuşmak üzere Saym Kâmran 
İnarı'a söz veriyorum. 15 dakika süre ile sınırlı
sınız'. buyurun. 

A. P. GRUPU ADINA KÂMRAN İNAN (Bit
lis) — Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; 

Saym Başbakan Yardımcısı beyanlarının Av
rupa Ekonomik Topluluğu ile ilgili kısımların
da millî hükümranlık tabiri üzerinde durdular, 
altını çizerek. Ben de altını çiziyorum ve mi
sallerle buyurun bunun teşhisine girişelim,. Bun
dan iki ay önce Ankara'daki Suudî Arabistan 
Büyük Elçisi Türkiye Dışişleri Bakanlığının 
hiçbir kanalından geçmeyerek doğrudan doğru
ya Saym Başbakan Yardımcısını ziyaret etmiş
tir ve bu ziyaretten sonra Türk basınında çıkan, 
hepinizin ve hepimizin hayretle okuduğumuz şu 
beyandır : 

«Türkiye Lahor İslâm Konferansında Dışiş
leri Bakanı seviyesi üstünde daha yetkili bir 
zatla temsil edilmelidir.» Bu tarif doğrudan 
doğruya Saym Başbakan Yardımcısıdır. Lahor 
Konferansına gönderilecek heyeti Suudî Arabis
tan mı tayin edecektir, Türkiye Cumhuriyeti 
Hükümeti mi tayin edecektir? Hükümranlık 
bunun neresinde ? 

Bir başka şey okuyayım, «Cidde: 26 Nisan 
Anadolu Ajansı: Türk Heyetine refakat eden 
İbrahim Çıııgay bildiriyor. Önceki günden bu 
yana Cidde'de bulunan Türk Heyeti Başkanı 
Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Nec
mettin Erbakan C. H. P. - M. S. P. Koalisyon 
Hükümetinin Suudî Arabistan resmî çevreleri 
tarafından büyük memnuniyetle karşılandığını 
söylemiştir. Devlet Bakanı ve Başbakan Yar
dımcısı Erbakan bu hususun Suudî Arabistan 
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yetkililerince sık sık belirtildiğini bildirerek 
«Suudî Arabistan yetkilileri bu iyi niyetlerini 
sık sık ifade ediyorlar. Bu da bizim için mem
nunluk verici bir durumdur» demiştir. 

Şimdi sayın üyeler Türk hükümetlerinin vi
zesi yabancı bir devletten imi geçecektir. Bir 
devlete, bir millî Hükümeti tasvip hakkını tanı
dığınız andan itibaren başka devletler bunu 
ademi tasvip, icabında ret hakkını kendilerin
de görürler. Eğer Suudî Arabistan Devleti 
mensupları, yetkilileri dostlarımız Devletler Hu
kukunu, diplomatik teamülleri bilmeyerek 
böyle beyanlarda bulunmuş idiyseler, Sayın 
Başbakan Yardımcısını Türk Hükümetinin hü
kümranlık hakkına müdahale edildiği şeklinde 
bunu reddetmeleri lâzımdı. Hükümranlık bu
dur. Millî hükümranlık. Millî hükümranlık 
Avrupa'ya dönüş olunca var da, burada mı ol
muyor. Müşterek Pazarda reddediyoruz, çün
kü kaynaşmak istemiyoruz; 9 devlet bizden da
ha az mı milliyetçi. Buradaki tek ret sebebi, 
diğer 9 devletin İslâm olmayışı ve binaenaleyh, 
İslâmiyet esasından dolayı reddediliyor. Yoksa 
millî menfaatler esasından değil. Şimdi asıl 
daha mühim meselelere geleceğim. 

Değerli arkadaşlarını, geçen hafta sonunda 
ve bu hafta içinde hüzünle bizler, Türk efkârı 
umunıiyesi ve bütün dünya çok acıklı fotoğraf 
ve manzaralar gördük. 50 nci yılını kutladığı
mız Cumhuriyet tam 50 yıl geriye götürüldü. 
Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının lâiklik pren
sibi, inkılaplar hepsi geride bırakıldı ve benim 
kanımca bu bir haftalık ziyaret içerisinde gidi
len memlekette bırakılan şeyler, manevî kıy
metler, bütün dünya petrol Ikuyularıyle değiş
tirilmeyecek kadar kıymetlidir. (A. P. sırala
rından «Bravo» sesleri, alkışlar) Nerede inkı
lâplar nerede Anayasamızın 2 nci maddesi, he
pimizin üzerinde yemin ettiğimiz lâiklik pren
sipleri?.. 

Bütün vatandaşlar gibi Bakanlar da özel 
ziyarette bulunabilirler, dinî vazifelerini yeri
ne getiirebilirler. Bu haklarıdır, Anayasanın 
verdiği bir haktır. Ama, Türkiye Cumhuriye
tini temsil edeceksiniz, dört Bakan olarak gide
ceksiniz ve bu hale dönüp de geleceksiniz. 50 
yıllık Cumhuriyet tarihinde bu yoktur. Olma
mak lâzımdır. Ye ben Cumhuriyetten daha 
genç bir insan olarak bu fotoğraflar önünde 

üzüldüm, bütün dünya, bütün millet üzüldü. 
Bunun için mi 50 yılı geçirdik ?. 

Değerli arkadaşlarım, elimizde manevî kıy
metler vardır, Cumuhiyetimiz .ve lâiklik pren
sipleri vardır. Bunlar petrolle değiştirilmez. 
Türkiye Cumhuriyeti bir yabancı devlet tara
fından idare edilmez. 

Şimdi gelelim neler geri getirildi 1 Hiç. Bu 
seyahatte hiçbir şey geri getirilmedi. Dönüşte 
yapılan beyanda deniliyor ki, «Suudî Arabistan 
Devleti, pek az devlete uygulamadığı ambar
goyu Türkiye'ye uygulamadı ve uygulamaya
cak.» 

Değerli arkadaşlarım, bütün ihtilâf sırasın
da dünyada ambargonun; uygulandığı iki dev
let vardı. Birisi Hollanda, birisi Amerika Bir
leşik Devleti. Hollanda'nmki işlemiştir. Amerika, 
Birleşik Devletlerindeki şeklî kalmıştır; Aran-
ko Şirketinden dolayı. Amerika'yı Batıda red
dedersin, Suudî Arabistan'da kabul edersin, 
böyle şey görmedim, ben. Ondan sonra da pa
rayı kim verdiyse petrol her yerden bulunur. 
Bize öncelik tanıyacakmış.. Bize öncelik tanı
mayacak petrol sahibi devlet var mıdır?.. Yok
tur. Paranızla nerede giderseniz bulursunuz. 
Neydi bu seyahatin maksadı'? 

1. Mümkünse dünya piyasalarından daha 
ucuz petrol sağlamak. 

2. Kredili petrol veyahut da ekonomik kal
kınmaya katılacak bir kredi sağlamak. 

Petrol ucuzlaması verilmemiştir, kredi veril
memiştir. Geriye ne kaldı 1. Kültür anlaşması. 
Çok güzel. Suudî Arabistan ile Türkiye Cum
huriyeti arasında kültür anlaşmasından Türki
ye Cumhuriyeti kalkınacak. Çok kültür gelecek. 
Ondan sonra harsımıza, tarihimize, millî değer
lerimize bağlılıktan bahsediliyor da, gidilen 
memleketin 75 sene evvel Türk Devletinin, Türk 
İmparatorluğunun hudutları gözönünde bulun-
durulsaydı düşünülen hallerin hepsi reddedilir
di. Türkiye Cumhuriyeti dört Bakanıyle Baş
bakan Yardımcısıyle 40 kişisiyle bir uçağa bin
dirdik; gidipte kendisini bu hallere düşürmez, 
düşürmemesi lâzımdır. Bu devletin haysiyeti 
ve vekarı, her türlü kıymetin üstündedir ve bu 
Anayasada çizilmiş lâyikliık prensibi ve inkılâp
lar her şeyin üstünde tutulmak lâzımdır. Bun
dan, bu istikamette fedakârlık verdiniz mi, bugün 
biraz petrol veyahutta biraz yüz görmek için, 
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başka isaikamette başka şeyler verirsiniz. Bu 
mecraya Türkiye'yi sokmamak lâzımdır. Türki
ye hiç bir yabancı Devletten gelen bir tazyikle 
idare edilmeyecektir. 

Danasını da söyleyeyim. Tam iki aydan beri 
Libya ve Suudî Arabistan Büyükelçileri Türk 
Dışişlerine hiç bir gün geçmeden direk ziyaret
lerde bulunmaktadırlar, ve bu ziyaretlerin hiç bi
risinin zaptı, Türk Dışişleri dosyasında bulun
mamaktadır. Yoktur böyle Devlet, olamaz. Bu, 
bütün diplomatik teammüllere aykırıdır. Türkiye 
Devletinin idaresi hiç bir zaman bu hale düşme
miştir. 

Beri taraftan Müşterek Pazara cephe alacak
sınız, ama Suudî Arabistan'a giderken buradaki 
Türk Dışişlerine tazyikte bulunacaksınız; buna 
formül bulun, İslâm Konferansı Sekteryasma 
tanı üye olmak için.. Memurlar sadıktırlar Ana
yasaya ve hayır derler. Oraya gidilir, aynı lâflar 
bu sefer onların ağzına yerleştirilir «Efendim, 
bizini bu sekreteryaya üye olmamız isteniyor. Hal
kının % 50 si ancak müslüman olanlar üye de 
niye Türkiye olmasın?» Olamaz Türkiye. Çünkü 
Türkiye lâyik Devlettir, çünkü Türkiye NATO'ya 
dahil Devlettir, çünkü Türkiye Avrupa Ekono
mik Topluluğuna ortak üye Devlettir, çünkü 
Türkiye Atatürk'ün çizdiği batılılaşma ve batıya 
dönme prensiplerine sadık bir Devlettir ve bun
dan Türkiye'yi hiç bir kuvvet döndüremez. Tür
kiye'yi 50 yıl önceki noktaya bütün kuvvetler 
birleşse geri götürecek hiç bir şey yoktur ve gö
türülmemesi de lazımdıı 

Avrupa Ekonomik Topluluğuna gelince, 
Şimdi, orada tevcih edilen sualle verilen ce
vap arasında hiç irtibat yoktur. Tevcih edilen 
sual, Sayın At alay'm bizzat şahsı üzerine alıp, 
cevaplandırdığı hususla ilgili değildir. Tevcih 
edilen sual. hepinizin hatırların eladır; Hükümet 
Programının Yüksek Meclislerde okunduğu 
7 Şubattan tam 48 saat sonra kendi partileri
nin Genel merkezleri bir tebliğ çıkardı. Zan
nederim ki, muvafakatlarıyle çıkmıştır. Teb
liğde aynen «Millî Selâmet Partilisinin Avrupa 
Ekonomik Topluluğu Müşterek Pazar karşısın
daki görüşünde, tutumunda, seçim beyanname
sinde belirtilen hususlarda hiçbir inhirafı, de
ğişiklik yoktur» dediler. Bizde buna karşı bir 
tebliğ çıkardık ve orada gayet güzel ve geli
nen memleketin üslubuna uygun bir ibare de 

[kullandık; «hile - i şeriyendn Hükümet idare
sinde yeri yoktur» dedik. Mesele budur. Bu 
sualin cevabı buydu. 

Şimdi, Avrupa Ekonomik Topluluğunu 
reddediyoruz; ama onlarla ekonomik veya ti
carî ilişkileri geliştireceğiz.. Bu da olmaz, ge
çerli değil. Ankara Anlaşması sarih, protokol
ler sarih. Türkiye'yi tam üyeliğe götüren bunT 

lar ahdî anlaşmalardır. 

Avrupa Ekonomik Topluluğu ile bu gibi 
anlaşma yapmış dünyada iki devlet vardır; bi
risi Yunanistan, birisi Türkiye. Diğer Avrupa. 
Ekonomik Topluluğu ile ilişkiler, iktisadî iliş
kiler (kurmuş olan 77 devletin hepsi ticarî iliş
kilerdir. Türkiye'nin değildir. Burada izah edi
len, «efendim şu mal şöyle gelirse, bu mal , 
böyle giderse.» şeklinde. Bütün anlatılanlar 
hepsi ticaret anlaşmalarıdır. Biz ortaklık an
laşması... Ortaklık anlaşması siyasî ve ekono
mik bütünlıemeyi öngörür. 

Ondan sonra dahası da var. Deniliyor ki, 
efendim onlarla kaynaşmayı reddediyoruz. Gü
zel Şimdi, o değiştirmeleri ısrarla istedikleri 
ve illâki yapacağız dedükierii katma protokol
lerden bir tanesinin 36 ııcı ve 39 ncu maddele
rinde, «1976 yılı sonundan başlamak: üzere 10 
yıl içinde Avrupa Ekonomik Topluluğuna 
müteveccih el emeği akımı şerbet bırakılacak
tır..» deniyor. Bunu ret mi edecekleri Şimdi 
Avrupa'da bulunan 800 bine yaklaşan işçi, ya
rın bu imkân tanındığı takdirde bir milyona 
varacak işçiyi ve bunların bu memlekete ha
len göndermekte oldukları 1 milyar 200 milyon 
dolar, yarın 1,5 milyar doları ret mi ede
cekler?. Bu işçiler gitmesin mi diyecekler, bu 
mudur gaye?. Kaynaşmadır bu. Bunu redide-
gideceklerse şimdiden bilelim ve şimdiden de 
söyleyelim ki, Federal Almanya bu protokol
lerle, bu iki maddenin konulmuş bulunmasın
dan endişe duymaktadır, şüphe etmektedir, 
arzu etmemektedir ve Türk Hükümetinin bu 
protokollerin değiştirilmesi için müzakere is
teğini iştiyakla beklemektedir. Masaya otur
duğunuz gün önünüze getireceği ilk mesele 
budur; şu iki maddeden lütfen kurtulalım. On
dan sonra ne kalacak size?. Diğer bütün mal
larda dünyada bugün tanınmış en büyük pre-
feranslar sağlasanız dahi elinize geçecek ilâve 
miktar 35 ilâ 40 milyon dolardı, kaybedeceği-
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niz, 1,5 milyar dolarlık işçi gelirlerine muka
bil. Bu mudur Türkiye'min menfaatlerini ko-
rumaik, bu mudur (milliyetçi olmalk?. 

Ekonomik milliyetçi, hakikî milliyetçilikle 
dinî milliyetçiliği karıştırmamak lâzımdır. Dinî 
milliyetçilik kisvesi altında diğerlerine gittiğiniz 
zaman hesap yanlış çıkar, sakat çıkar. Türkiye 
Cumhuriyetini bu mecraya dökmemek lâzımdır. 

Benim, sizlerin, bütün milletin bir haftadan 
beri gördüğü ve ıstırapla gördüğü, Anayasamı
zın 2 nci maddesini kanatan bu manzara Batı 
dünyasında da görülmüştür. Ondan sonra nasıl 
bunlara gidersiniz de; biz batılılaştık, biz Avru
pa Ekonomik Topluluğunun tam üyesi olacağız, 
biz NATO'ya devam edeceğiz, biz OECD'deki 
menfaatlerimizi koruyacağız, biz Avrupa Kon
seyine devam edeceğiz dersiniz?. Yoktur böyle 
şey. Avrupa Konseyinde ben bu kıyafette kim
seyi görmedim. 

Yine kendi beyanlarında bira ile ilgili olarak 
Alkolik Maddeler Kanununa bir cevapta bulun
dular; efendim, memlekette kanun vardı tatbik 
edildi.. Güzel. E.. Peki, memlekette bir de Kıya
fet Kanunu var. İçişleri Bakanı bira ile ilgili 
Alkolik Maddeler Kanununun tatbikini görür 
de, Kıyafet Kanununu niye görmüyor 10 gün
dür?.. Bunu niye tatbik etmiyorlar?. İnsaf bu
yurun. Yani bir memlekette kanun varsa, her 
sahada vardır. Bir memlekette kanun yoksa, 
şurada benim işime geliyor orada kanun var, 
«O bira satılamaz dışarıda; ama benim kıyafe
time gelince kanuna ben gözümü kapatırım.» 
Yok böyle bir şey ve bunu yapmamak lâzım. 
Bu memlekette sırf Hükümet edebilmek için bu 
gibi şeyleri yapmamak lâzımdır. Ye ben size 
teminat vereyim; eğer bu gibi şeylerden vazge
çileceğini bize garanti verirseniz, Türkiye'nin 
bu gibi hallere bir daha düşürülmeyeceğinin te
minatını verirseniz; doğru dürüst Batıcı, inki-
lâpçı, Atatürkçü bir hükümet olmaya karar ve
rirseniz bu şekildeki devam yerine biz sizi des
tekleriz. 

Teşekkür ederim. (A. P. sıralarından alkış
lar) 

BAŞKAN — Başbakanlık Bütçesi üzerinde 
söz isteyen başka sayın üye var mı? Yok. 

Bölümlere geçilmesi hususunu oyunuza su
nuyorum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. Bölümleri okutuyorum. 

E) BAŞBAKANLIK BÜTÇESİ 

Merkez 

Bölüm Lira 

101 Genel yönetim 9 595 668 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

102 Destek hizmetleri 4 083 770 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

111 Bakanlıklararasmda 'işbirli
ğini sağlamak ve Hükümetin 
genel siyasetinin yürütülme
sini izlemek 34 966 010 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

900 Hizmet programlarına dağı
tılamayan transferler 151 383 700 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

Tümünü cetvelleriyle birlikte oyunuza sunu
yorum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Millî Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği 

Bölüm Lira 

111 Millî Güvenlikle ilgili hizmet
ler 2 296 001 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

Tümünü cetvelleriyle birlikte oyunuza sunu
yorum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 
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MİT Müste§arlı-ğı 

Bölüm 

111 

Lira 

İstihbarat hizmetleri 247 326 881 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

900 
1 093 316 

Hizmet programlarına dağıtı
lamayan transferler 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

Tümünü cetvelleriyle birlikte oyunuza sunu
yorum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Devlet Personel Dairesi 

Bölüm Lira. 

101 Genel yönetim 1 498 802 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

102 Destek hizmetleri 2 186 142 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

111 Kamu personel rejiminin dü
zenlenmesi ye geliştirilmesi 2 553 847 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

900 Hizmet programlarına dağıtı
lamayan transferler 75 000 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

Tümünü cetvelleriyle birlikte oyunuza sunu
yorum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Atom Enerjisi Komisyonu 
Bölüm Lira 

101 1 169 206 

102 2 225 334 

111 

900 

Genel yönetim 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 
Destek hizmetleri 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 
Nükleer enerji alanında bi
limsel ye teknik araştırma ve 
uygulama 52 880 602 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 
Hizmet programlarına dağıtı
lamayan transferler 2 883 500 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

Tümünü cetvelleriyle birlikte oyunuza sunu
yorum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Kültür Müsteşarlığı 
Bölüm Lira 

101 

102 

111 

Genel yönetim 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 
Destek hizmetleri 
BAŞKAN —- Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 
Kütüphaneciliğin geliştirilme
si ve kültürel eserlerin ya-

930 006 

6 590 285 

vımı 113 141 380 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 
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Bölüm Lira 

112 Millî kültür varlıklarının der
lenmesi, korunması, değerlen
dirilmesi ile geleneksel ve 
çağdağ Türk sanatının geliş
tirilmesi ve öğretilmesi 228 258 329 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

900 Hizmet programlarına dağıtı
lamayan transferler 120 501 000 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

Tümünü cetvelleriyle birlikte oyunuza sunu
yorum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Başbakanlık Bütçesinin milletimize ve mem
leketimize hayırlı olmasını dileriz. 

Devlet Planlama Teşkilâtı Bütçesi üzerin
deki görüşmelere geçiyoruz. 

Söz sırası Adalet Partisi Grupu adına Sayın 
Kâzım Karaağaçlıoğlu'nundur. Buyurunuz Sa
yın Karaağaçlıoğlu. Yok mu efendim ? Millî Bir
lik Grupu adına Sayın Karavclioğlu buyurunuz 
efendim. 

İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Sa
yın Baş'kanım -affedersiniz, bir yanılma oldu 
herhalde. Başbakanlık bütçesinin müzakeresin
den sonra müzakerelerin biteceği sanılıyordu. 
Arkadaşlar onun için salonu terk ettiler. Yarın 
ekvsik kalan kısmı telâfi edebiliriz. 

.BAŞKAN — Sayın Ege, Cumhuriyet Sena
tosu Genel Kurulunca kabul edilen Danışma 
Kurulu kararının «c»' fıkrasına göre, «görüşme
ler tahmin edilen saatlerden evvel biterse bir 
sonraki bütçenin görüşülmesine başlanacak ve 
günlük program bitinceye kadar görüşmelere 
devam edilecek» Bu benim elimde olan bir iş 
değil. 

ISonra, ben görüşülmekte olan bütçenin Baş
bakanlığa taallûk eden kısmı için uğurlu hayır
lı olsun dedim. Ben o temenniyi izhar ettikten 
sonra da toplantı salonundan dışarıya bir tek 
kişi çıkmadığını herkes gördü. 

İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Sayın 
Başkanım ben size yardımcı olmak amacıyle be
yanda bulundum. 

BAŞKAN — Anlıyorum ama benim yetkim 
dahilinde bir iş değil. 

İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Bu
gün anormal bir vaziyet oldu öğleden sonraki 
oturumda müzakerelere 2 - 3 saat ara verildi, 
o yönden program biraz aksadı, bunu yarın te
lâfi edebileceğimizi zannediyorum. 

BAŞKAN — Sayın Ege, dediğinizi anlıyo
rum. Ve söylediklerinize alınmış kararlara göre 
gerekli cevabı da arz ettim. Ama benim elimde 
yapılacak bir şey yoktur. Önerge yok, kanar is
teyen yok. 

TARIK REMZİ BALTAN (Zonguldak) — 
Sayın Başkan, hakikaten bazı üyeler zuhulen 
salondan ayrıldılar. Başbakanlık Bütçesinin bi
timinde müzakerelerin son bulacağı havası var
dı. Burada sizin bir kusurunuz yok. 

BAŞKAN — Şimdi, Sayın Baltan ben «Baş
bakanlık bütçesi millet ve memleket için ha
yırlı olsun» temennisini izhar ettikten sonra bu! 
salondan bir tek kişi çıkmadı. Binaenaleyh, bir 
hususu ileri sürüyorsak onu gerçeğe göre ileri' 
sürelim; Bir işlem yapacaksak Tüzüğe göre ya
palım. 

TARIK REMZİ BALTAN (Zonguldak) — 
Zatıâlinize bir atıfta bulunmadıım. Size bir atıf
ta bulunmadım. Üyeler zuhulen salondan ayrıl
dılar dedim. 

BAŞKAN — Bu program dağıtıldı Sayın 
Baltan. Hepsinde var; okudular, biliyorlar ve 
3 Mayıs 1974 Cuma gününün programı burada 
yazılı. 

HÜSEYİN ÖZTÜRK (Sivas) — Sayın Baş
kan, usul hakkında bir şey arz etmeme müsaa
de eder misiniz? Elimizde Programımız var. 
Tabiatıyle beş kişi kalkıp «çoğunluk yok» de
meden programı uygulamak zorundayız. Başka 
türlü bir şekil yok. Devam edelim. 

İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Sa
yın Öztürk, Başkana da yetki verilmiştir. Zatı-
âliniz divanda çalıştınız, bilirsiniz. 

BAŞKAN — Sayın Hüseyin Öztürk, herkes 
bir söz söylüyor, herkes düşündüğüne göre 
Başkanın hareket etmesi arzusunu, ihtiyacını 
duyuyor. Ben şimdi bir başka konuyu inceliyo
rum . 
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HÜSEYİN ÖZTÜRK (Sivas) — Elimizde 
programımız var. 

BAŞKAN — Efendim, elimizde program 
var. Başkanlık Divanı bir Başkanvekili ile iki 
kâtip üyeden kurtulur. Kâtip üyelerden birisi 
mazeret söyleyerek çıktı; aratıyoruz. Bulamaz-
samı, Başkanlıik Divanı teşekkül etmemiş ola
cak, o nedenle bırakacağım. Başka sebep bulu
namaz mı? Bir inceleme yapılamaz mı? Biraz 
anlayış gösterin. 

1. — 'Cumhuriyet Senatosu İzmir Üyesi Be
liğ Beler'in, Türk Hava Yollarına dair soru öner
gesine, Ulaştırma Bakam Ferda Giiley'in yazılı 
cevabı. (7/209) 

Cumlhuriyet Senatosu Başkanlığına 

Son zamanlarda Türk Hava Yollarından şi
kâyetler artmış bulunmaıktadır. Aşağıdaki hu
susların, Ulaştırma Bakanlığı tarafından sözlü 
olarak cevaplandırılmasını rica ederim. 

Saygılarımla. 
izmir 

Beliğ Beler 

.1. a) Türk Hava Yollarında yapılan re
zervasyonlar hangi işleme tabi tutulmaktadır? 

Bu usulller beynelmilel nizamlara göre mi, 
yoksa dahilî nizamlara göre mi yapılmaktadır? 

b) Bu tatbikatın, müessesece kontrolü na
sıl müm'kün olmaktadır ? 

Yer yok denmesine rağmen, sefer yapan 
tayyarelerde umumiyetle boş yerlerin bulunma
sının sdbepleri nelerdir? Bunların mesulleri 
kimlerdir ? 

c) Rezervasyon işlerinde bu aksaklıkların 
firma ve şahıs kayırma gibi sebeplerden neşet 
ettiği iddiaları vardır. Bunların önlenmesi için 
neler yapılmıştır? Ve tespit edilenler hakkında 
hangi müeyyideler tatbik edilmiştir? 

Sayın üyeler; Başkanlık Divanında Kâtip 
Üye Mehmet Çamlıca kısa sürecek bir mazeret 
söyleyerek aramızdan ayrıldı. Mazeretinin de
vam ettiği anlaşılıyor. Bu itibarla 53 neü Birle
şimin Dördüncü Oturumunu bugün, 4 Mayıs 
Cumartesi günü saat 9,-30'da toplanmak üzere 
kapatıyorum. 

Kapaıımia £İ|aati : 02,14 

2. a) Henüz yolcu -tayyarelerimiz mahdut 
adette ilken, programların aksaması ve pensone-
llin kifayetsizliği -dikkati çekmektedir. Bu per
sonelin yetiştirilmesi için neler düşünülmekte
dir? 

Programın aksamaması ve yolcuların mey
danlarda saatlerce beklememeleri için alınacak 
tedbirler hakkındaki düşünceleriniz nelerdir? 

b) İç ve bilhassa dış seferlerde hizmetle 
mükellef olan personelin alâkaları ve Türk Ha
va Yollarının ikramları, diğer yabancı firmala
rın personeline ve ikramlarına göre çok zayıftır. 
Kuru kek ve bisküvi ile, ekşimiş meşrubat veril
mekten lütfen vazgeçilsin... 

Hele işçilerimizin maruz kaldıkları muamele
ler, âdeta insanlararası münasebetlerin dışında 
kalmaktadır. 

3. Müşahede ettiğimiz yerlerden İstanbul 
hariç, terminalle hava meydanları arasında se
ferleri yapan işletmesi hususî şahıslara veril
miş eski, miadını doldurmuş otobüsler ve bagaj 
hizmetleri katiyen Devlet emniyetinden uzak
tır. 

Çok defa bagajlar kaybolmakta ve uzun za
man bekledikten sonra güçlükle bulunmakta
dır. Bu ahvalde karşınıza muhatalbolarak THY 
mensupları değil, gayrimesul şahısları bulmak
ta ve üzüntünüz de.o nispette artmaktadır. 

Türk Hava Yollarına bağlı yeni otobüsleerin 
tahsisi düşünülmekte midir? 

V. - SORULAN VE CEVAPLAR 
A) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 
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T. € . 
Ulaştırma Bakanlığı 

Hava Ulaştırması Genel Müd. 
Sayı : 5z-3/HNK-1064-6284 

25 . 4 . 1974 
Konu : İzmir Senatörü Sayın 
Beliğ Beler'in soru önergesi. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
İlgi : a) 22 . 6 , 1972 tarih, Kanunlar Mü

dürlüğü 15017-629-6/11 sayılı yazınız ve eki. 
b) 28 . 3 . 1974 tarih, Kanunlar Müdürlüğü 

15017-629-7/209 sayılı yazınız ve eki. 

İlgi : (a) da kayıtlı yazımız ekinde gönde
rilen Cumhuriyet Senatosu Üyesi Sayın Beliğ 
Beler'in Türk Hava Yolları hakkındaki soru 
önergesi yazılı olarak cevaplandırılmış ve ilişik
te gönderilmiştir. 

Bilgilerinize arz eder saygılar sunarım. 
Ferda Güley 

Ulaştırma Bakanı 

izmir Senatörü Sayın Beliğ Bele Hin yazılı 
soru önergesi ve cevapları, 

Soru : 1. :a) Türk Hava Yollarında yapı
lan rezervasyonlar hanigi isteme tabi tıitııl-
maktadıır? 

Bu usuller 'beynelmilel nizamlara göre mi, 
yoksa dahilî nizamlara göre mi yapıTunaktiadır ? 

b) Bıı tatbikatın müessesece kontrolü na
sıl mümkün olmaktadır ? 

,c) Rezervasyon işlerinde bu aksaklıkların 
firma, ve şahıs kayırma gibi sebeplerden neşet 
(ettiği idkTiaHarı vardır. Bunların önlenmesi 
için neler yapılmıştır? Ye tespit edilenler hak--
•kiîiijcla. hangi müeyyideler tatbik edilmiştir. 

Cevap : 1. (a, b, c) Türk Hava Yolla rı ile 
ilgili başlıca şikâyetlerden birisiini teşkil eden 
rezervasyon sistemindeki aksaklıklar, bu sis
temin eoik eski ve kifayetsiz olmasından ve per
sonellin yeteri kadar eğitiılımerraş olmasından 
Sileri gelmektedir'. 

1 000 000 TL. sarfı ile yarı otomatik: hale ge
tirilip. Haziran 1972 tarihimde hiızm'ete giren 
imerkezî rezervasyon ofisi, hu 'konudaki şikâ
yetleri bir miktar azalttmışsa da probleme tam 
'bir eözüim yolu, getirememliştir. Ortaklığın 1974 
yılı yatırım programına alınmış bulunan Com
puter Projesi g^rçekle'şltiğinde re;zervaisyon sis

temi tam otomatik hale getirilecek ve haklı 
şikâyetlerin büyük oranda önlenmesi mümkün 
ıdlacaktıır. Ayrıca, Computer Sistemine paralel 
o'larak geliştirilecek olan Türk Haviayolıları mu
habere t esişle ririin taun otiomlaltdlk rezervasyon 
sisteminin başarısında olumlu etikisi olacak
tır. 

Kurulacak olan bu sistemlerin etken bir şe
kilde çallışıabillmesi içim ortaklık personelinin 
eğitimi üzerimde önemle • durulmaktadır. Ulus
lararası Hava Taşıyıcıları Biirliiği ıTATA^'nın 
bir üyesi oltan Tür-k Havayolları, IATA tara
fından tespit edilmiş o'lan kuraklara u|yma zo
runluluğundadır. TAT'A'ya dahil bütün hava
yolları rezervasyon işlemlerini Hasaca «AIRIMP» 
denilen ve bu üyelerin ortaikllaşa kabul et
tikleri standartlar içerisinde yüriİtii/lhıektedir. 

AİRTMP havayolları aırası ortaik bir lisan 
olup, mesaj teatilerinde sürati, 'emniyeti, eko
nomiyi sağlaımaktadır. Her üye bu sılt'antdart-
lar içerisinde kalmaya meoburdur. 

Misal olarak : 
1. IATA'ya dahil herhangi bir havayolu

nun biletini havi bir yolcu, evvelce rezervas
yon yaptırdığı bir uçuşa heıı'hangi bir sebeple 
igdlimediği takdirde (Durufm ilgili hava yoluna 
bildir)ilWese dahi) o yolcuya ait koltuk boş kal
dığı halde yolcunun bili elti hükümsüz sayılmaz. 

2. Hava taşıyıcıları bir taraftan bu kuralı 
koyarken diğer taraftan kayıpları önlemek 
için yolculara, bazı mükellefiyet ıgetit'mislerdir. 
Bu tip yolcular belirli şartlar çerçevesinde re
ze rvasiyonlarıını teyidetmelk zorundadırlar. An
cak bir başlka kuralla göre de dünyanın herhan
gi bir yerinde dahilî seferler için yaptırılmış 
olan rezervasyonlarda yolcu rezervasyonunu 
tekrar teyit ille yükümlü değildir. Bu neden-
ile yurt dışından gelecek ve dahilî seferlerde uça
cak yolcu için bu şekilde bir zorunluluk yok
tur. 

İç batlarda dahilî yolcular için IATA kural
ları uygulanmadığından gelmeyen yolcuilardan 
doğacak zararı önleyici müeyyideler bulun-
mia'ktadır. Rezervasyon iptalle rlMn durumuna 
göre bilet ücretinin iadesi belirli kuralllara 
göre yapılmatkta ve Türk Hava Yoılilarınm bu 
yolkla kaybı obuaımkiktadır. Bu nedenle iç hat
larda seyahat eden yolcular, rezervasyonları
nı iptal hususunda daba dikkatli '»İmaya zor-
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lanımaktadııi'. Buna rağmen geflimeyeıı yolcu do-
layıSiyle parası tahsil edilmiş olmalısına rağ
men hoş ıkalan v<e 'bu 'havi iiîe de dikkatli çeken 
'koltukların ıhulun-duğu bir vakıadır. IATA üye-
s&naııı biletini havi yoıleu için değişik olan du
rumun sonucu hâsıl olan kaıyıpiliar ise diğer ha
va Yollarında olduğu gibi THY için ile bir 
problem dihv 

Bu tarz gelmeyeli yolculardan boş ıkailaıı 
koluiklar sorunun bir başka nedenini teşkil .et
in ektedir. 

Gerek Türk Hava Yolları ve gerekse yabancı 
hava yollu taşıyıcısı ile yurt dışından gelen grup 
halindeki veya münferit. bazı yolcular İstanlbul, 
Ankara, izmir ve Adana, giriş me'y da ularını
zdan transit olarak yurt içindeki bir başka Şeh
rimize gitmek üzîere rezervasyon yaptırmıışkeıı 
aktarma, olacakları Türk Hava Yollan uçağına 
zaman zaman vaktinde yetişem'enıeiktedirlefr. 
Bunun başlıca nedenleri; 

Yurt dışından, getirecek yerli veya ya'ban-
<-ı uçağın teknik nedenlerde rotlar yapması, 

'Bilhassa Almaıı'ya^da olduğu gibi zaman za
manı hava alaıılarııtda vukulbulan işi yavaşlat
ma grevleri, 

Hava. muhal'efetlin'den ileri gelen gecikme 
veya iptaller, 

Rezervasyon yaptırdığı halde son anda se-
yahatJten vazgeçen gruplar, 

Gerek bu gilbi gruplar ve gerekse »münferit 
yolcuların Son ana kadar ımuhafaza edilmek zo-
zunıluluğunda kalınan rezervasyonlarımın ger
çekleşmelin esi diğer hava yollarımda da örnek-
lleri görüleceği gilbi yer olmadığı ifaıde edilen 
uçalkta hoş ko'itulkların kalması sonucunu ver
mektedir. 

ISoi'u : 2. a) Henüz yolcu tayyarelerdiniz 
mahdut adette iken programların aksaması ve 
personelin kifayetsizliği dikkati çekmektedir. 
Bu personelini yetiştirilmesi için neler düşü
nülmektedir ?' 

Programın aksamaması ve yolcularını mey
danlarda saatlerce beklemem elleri için alına
cak tedbirler haildkundaiki düşünceleriniz ne
lerdir? 

ib) İç ve bilhassa dış seferlerde hizmetle 
mükellef olan personelin alâkaları ve Türk 
Hava. Yollarının ikramları diğer yabancı firma
ların persioıMiine ve iknaffinDarına göre çok za* 

yıfiınr. Kuru kek ve hilslküi ile, ekşimiş meşru
bat verilmekten lütfen vazgeçilsin... 

Hele işçilerimiziin mâruz kaldıkları mua
meleler, âdeta ilntsanOar arası münasebetlerin 
dışında kaflmaktadır. 

Cevap : 2. (a - b) Millî Hava Yo!rumuzda 
'bütün hizmetlerin daha yeterli bir düzeyde gö-
rtTİelbilnıesi için personelin eğitimi üızıeıinde 
önemle 'durulmaktadır. Bu meyaııda Ortaklık 
Eğitimi Müdürlüğü Teşkilâtı g^dişt i liflJm ekte
dir. Ayrnca, listihdam edilecek personelin da
ha vasıflı olmasiinı sağlamak amaeıyie ortaklr-
ğa. alunacalk personellin seçimilnide büyük bir has
sasiyetle hareket edilmesi hususunda ortak
lığa gerekli talimat verilmiştir. 

Diğer taraftan1 hava ulaştırması sektörünün 
tüm adamı gücü ihtiyacını karşılayacak bir eği
tim kuruluşunun kurulması yolunda Bakanlığı-
ımızea çalışmalar yürütülmektedir. Personelin da
ha iyi 'bir şekilde eğitimi sonucunda ikram komi'-
sundaki şikâyetlerin bir kısmının izalesi müm
kün olacaktır. Türk Hava Yolar ı A.O.'nin Ye-
şillköydekii ikram Müdürlüğü tesisleri modern 
ve bugünkü ihtiyaçjlari! karşılayacak hale ge-
t i rilmiş h ul ummaktadır. 

Ayrıca benzeri hava yollu taşıyıcıları ile ik
ram yöııüniden İde rdkaibet edebilir duruma ge-
'lebilmesi için Türk Hava Yoları Arı'onim Ortak
lığıma. gümrüklü mağazalarında muhafaza edil--
•mek kaydıyle ikram malzemesi ithali ve duty 
fire e malzemenin uçakta satışını 31a pma 111ü-
saadşesiııin istihsali hususumda gerekli teşeb
büslerde bulunulmuş olup, sonucu beklenmek
tedir. Böylece Türk Hava Yolları A. O.'11111 i'k-
ranı hizmetleri Uluslararası dü'zeye getirilmiş 
olacaktır. 

Soru : -I. Müşahade ettiğimiz yerlerden. 
İstanbul hariç, terminallle hava meydanlaırr ara
sında, seferleri yapan işletmesi hususî şahıs
lara verilmiş eski miadını 'doldurmuş otobüsiler 
ve ibagaj hizmetleri katiyen devlet emniyetin
den uzaktır. 

Çok defa 'bagajlar kaybolmakta ve uzun za
man İb ekle dikte 11 sonra güçlükle bulünimıa'kta-
'dır. Bu ahvalde karşınıza muhatap olarak 
THY mensupları 'değil, gayrimesul şahısları 
'bullmafeta ve üzüntümüz de o nispette artmak
tadır. 
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Türk Hava Yollarına, bağlı yon i otobüslerin 
ta hsSsi düşünül nıekt ezmidîr ? 

Cevap : 3. Tüıfe Hava Voli arı A.O. yatırım
larının yıllık programlarla yapılan tahsisler 
içerisinde kalması gerektiğıinden en nıüibi"enı 
ve âcil. ihtiya<ç;l artla. verimlilik arz eden proje
lere öncelik verilmektedir. Yıllık programlar
la, tanınan bu ikramlar eereeveısikılde modern 
Ibir dtobüs işletmesinin 'gerektirdiği yatırımla
ra kaynak tahsis edilmemektedir. Kayıp ba
gaj olayian'inııı önlenmesi hususunda -daha et-
ilvoıiii bir sistemin geliştirilmesi hususunda, ça
lışmalar yapılmaktadır. 

2. — Cumhuriyet .Senatosu Çanakkale Üyesi 
İsmail Kutluk'un, Çanakkale Öğretmen Okulun
da cereyan eden hadiseye dair soru önergesine, 
Jlillî Eğitim Bakam Mustafa Vstündağ'ın yazdı 
cevabı. (7/213) 

Cumhuriyet Senatosu S ay m Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Millî Eğitim Hakanı 

tarafından, İçtüzüğümüzün 120 nci maddesi ge
reğince yazılı olarak cevaplandırılmasına delâ
letlerinizi saygılarımla arz ederim. 

'Cumhuriyet Senatosu 
Ça nakkal e Üyesi 
'İsmail Kutluk 

-Son günlerde, bazı okullarımızda artan bir 
davranışla öğrencileri okuldan kovma, hakla
rında kanunsuz muameleler yapılmakta, hırpa
lanmakta tatil günlerinde taldp etmiş oldukla
rı konferanslar, konuştukları kişiler araştırıla
rak huzursuz edildikleri, dolayısıyle vatandaş
lar arasında kuşku uyandırıcı yayınlar yapıl
makta olduğu herkesçe bilinmektedir. 

•Her gün Gazete sütunlarında milliyetçi, ül
kücü ve hakiki Atatürkçü gençlerin solcu genç
ler ve idareciler tarafından türlü, türlü haka
retlere, davranışlara uranız bırakıldıkları görül
mektedir. 

(Bu olaylardan bir tanesi de Çanakkale Öğ
retmen Okulunda ceryan etmiş bulunmaktadır. 
Okul idaresi yedi öğrenciyi sebepsiz yere okul
dan kovmuş ve halklarında mesnetsiz, .asılsız id
dialarla tahkikatlar yaptırılmakta olduğu yine 
gazete sütunlarından öğrenilmektedir. 

Bu olaylar, Türklüğün, vatanperverliğinin, 
kahramanlığının, cengâverliğinin bütün dünya
ya kabul ettirildiği, emsa.lsiz Türk kahraman-
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İrklarının gösterildiği ve haklı övünç kaynağı
mız olan zaferlerin kazanıldığı Çanakkale top
raklan üzerinde yaşayan hor Çanakkaleiiyi iç
ten ve derinden üzmektedir. Günü gününe okul 
idaresinin haksız tutumu, davranışı milliyetçi 
ve Atatürkçü gençlere karşı giriştiği bu işlem
leri dikkatle takip edilmektedir. İlgililerin ise 
Çanakkale Öğretmen Okulundaki olaylara kar
şı takınacakları tavrın ne olacağını da merakla. 
beklemektedirler. 

Bu itibarla ; 
1. — Çanakkale öğretmen Okulundan bu ye

ldi öğrenci niçin koyulmuştur? 

2. — Çanakkale öğretmen Okulunda gazete
lere konu olan olaylar hakkında Millî Eğitim 
Bakanlığınca ne gibi işlem yapılmaktadır? 

3. •—• Son sınıfa gelmiş öğrencilerin okuldan 
kovulmak suretiyle okuma haklarının ellerin
den alınmasına karşı Millî Eğitim Bakanlığı ne 
düşünmektedir? 

4. -— Kovulan yedi öğrencinin Millî Eğitim 
(Bakanlığınca okumalarına imkân sağlanıp sağ
lan m ayacak midi r 

T. C. 
Millî Eğitim Bakanlığı 

Bakanlık 'Müşavirliği 
Sayı : 031.2 - 411 

'Konu : Parlamento irtibat 

-Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
İlgi : 13 . 4 . 1973 gün ve 3304 - 1991. 

7/213 sayılı yazınız. 

Cumhuriyet Senatosu Çanakkale Üyesi Sa
yın İsmail Kutlulk'un Çanakkale öğretmen Oku
lunda meydana gelen, olaya dair. verdiği yazılı 
soru önergesine ilişkin cevabımız ilişikte sunul
muştun 

Bilgilerinize saygı ile arz ederim. 
vMustafa Üstündağ 

'Millî Eğitim Bakanı 

Cumhuriyet Senatosu Çanakkale Üyesi Sa
yın İsmail Kutluk'un, Çanakkale Öğretmen İlk
okulundan uzaklaştırılan yedi öğrenciye dair, 
verdiği yazılı soru önergesine ilişkin Cevabımız. 

Önergede ifade edildiği üzere, bu, 7 öğrenci 
okuldan kovulmayıp, Ortadereeeli Okullar Yö
netmeliği hükümlerine aykırı düşen davranışla-
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rmdan dolayı Disiplin Kurulları kararları ge
reğince, diğer ilköğretmen okullarına nakledil
mişleridir. 

Sözü edilen öğrencilerin yönetmeliğe uyma
yan davranışta bulunmaları nedeniyle, Okul Di
siplin Kurulunca okuldan uzaklaştırma cezası 
verilmiştir. 

Ancak. İl Üst Disiplin Kurulu bu yedi öğ
renciden beşini tasdikname ile ikisini de bir yıl 
okuldan «ilişki kesme ve tasdikname» ile uzak
laştırılmalarını karara bağlamıştır. 

Yine bu Öğrencilerden 3'ü daha önce aynı 
tutum ve davranışlarından ötürü tasdikname 
ile Çanakkale İlköğretmen Okuluna getmişler-

. . . . ) • . . 

T dir. Sözü edilen İlköğretmen Okulunda huzur 
I ve sükûnu sağlamak amacıyle bu, öğrencilerden 
I Yüksek Akcayır'ın Gaziantep, Hasan Açık'm, 
j Kırşöhir, Ömer Akbaş'ın Bolu, Osman Karagöz' 

ün. Antalya, Aksu ve Kazım Karaefe'nin de Or-
I du - Perşembe İlköğretmen Okullarına nakledil-
I mislerdir. 

Adı geçen Öğretmen Okulu ile ilgili basııı-
I da çıkan neşriyat üzerine konu, ilgili Valiliğe 

intikal ettirilmiş, alınacak mütalaaya göre iş-
I le.m yapılacaktır. 

I Bilgilerinize saygı ile arz ederim. 
»Mustafa Üstündağ 

Millî Eğitim Bakanı 

...... 

— 220 — 



Cumhuriyet Senatosu 
GÜNDEMİ 

53 NCÜ BİRLEŞİM 

3 . 5 . 1974 Cuma 

Saat : 9,30 

I 
A - BAŞKANLIK DİVANININ GENEL 

KURULA SUNUŞLARI 

B - İKİNCİ DEFA OYA KONULACAK 
İŞLER 

II 
SORULAR YE GENEL GÖRÜŞME 

III 
ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞ

TIRILAN İŞLER 

IV 
A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI 

YERİLEN İŞLER 

B - TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA 
GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

1. — 1974 yılı Bütçe Kanunu tasarısı ve Büt
çe Karma Komisyonu raporu Millet Meclisi : 
(1/65); Cumhuriyet Senatosu : (1/243) (S. Sa
yısı : 332) (Dağıtma tarihi : 30 . 4 . 1974) 

Y 
İKİ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

A - İKİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

B - BİRİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 
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