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1. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

Birinci Olurum 
Yapılan yoklama sonunda çoğunluğun olma

dığı anlaşıldığından saat 10,30 da toplanılmak 
üzere Birleşime ara verildi. 

'Başkan 
Başkanvekili 

Nurettin Ok 

Kâtip 
Yozgat 

İsmet Kapısız 
_ Kâtip 

Samsun 
îlyas Kılıç 

İkinci Oturum 
.1964 yılı Bütçe kanun tasarısının tümü üze

rindeki görüşmelere devam olundu. 

Saat 14 te yapılacak olan Türkiye Büyük 
Millet Meclisi Birleşik toplantısından sonra top
lanılmak üzere Birleşime son verildi. 

Saat 19,30 da toplanılmak üzere Oturuma son 
verildi. 

Başkan 
Fuad Silinen 

Kâtip 
Amasya 

Nevzat Şener 

Başkan 
Başkan vekil i 
Nurettin "Ok 

Kâtip 
Yozgat 

îsmet Kapısız 

Kâtip 
Samsun 

îlyas Kılıç 

Üçüncü Oturum 
1964 yılı Bütçe kanunu tasarısının tümü üze

rindeki görüşmelere devam olundu. 

Kâtip 
Malatya 

Nurettin Akyurt 

Dördüncü Oturum 

Bütçenin tümü üzerindeki görüşmeler bitiri
lerek madde ve bölümlerin görüşülmesine geçil
di. 

(lider bütçesi kalemlerinden Türkiye Büyük 
Millet Meclisi Bütçesi ve bölümleri üzerindeki 
görüşmeler tamamlandı. 

20 Şubat 1964 Perşembe günü saat 10 da 
toplanılmak üzere (20 . 2 . 1964, saat 1,50 de) 
Birleşime son verildi. 

Başkan 
Başkanvekili 

Ferruh Bozbeyli 

Kâtip 
Amasya 

Nevzat Şener 

Kâtip 
Siirt 

Süreyya öner 

SORULAR 

Sözlü sorular 
1. — Aydın Milletvekili Hilmi Aydınçer'in, 

kadrolarına nazaran noksan olan polis mevcu
dunun artırılması hususunda ne düşünüldüğüne 
â'air sözlü soru önergesi, içişleri Bakanlığına gön
derilmiştir. (6/793) 

2. — Manisa Milletvekili Hurrem Kubat'ın, 
Türkiye'de oturan ve çalışmakta olan Yunan 
uyruklu kişilerin miktarına ve bunlardan ne ka
darının Gelir Vergisi ödediğine dair sözlü soru 
önergesi, Başbakanlığa gönderilmiştir. (6/794) 

3. — Giresun Milletvekili î. Etem Kılıçoğlu' 
nıın, 15 Ekim 1961 Genel seçimlerine kaç vali 
ve kaymakamın, hangi partilerden aday olarak, 
katılmış olduklarına dair sözlü soru önergesi, 
içişleri Bakanlığına gönderilmişti]'. (6/795) 

4. — Giresun Milletvekili I. Etem Kılıçoğ
lu'nıın, Giresun ilinde' yapılması kararlaştırılan 

kâğıt hamuru fabrikasının inşa yerinin kati 
olarak tâyin olunup olunmadığına • dair sözlü 
soru önergesi, Sanayi Bakanlığına gönderilmiş
tir. (6/796) 

5. — Giresun Milletvekili İbrahim Etem Kı-
lıç.oğlu'nun, kaç ilde il radyosu olduğuna ve bu 
radyoların nasıl kurulduğuna dair sözlü soru 
önergesi, Turizm ve Tanıtma Bakanlığına gön
derilmiştir. (6/797) 

6. — Giresun .Milletvekili ibrahim Etem Kı
lı çoğlu'nun, istanbul Mitatpaşa Stadyumunun 
ışıklandırma tesisatının hangi firmaya ihale 
edildiğine dair sözlü soru önergesi, Devlet Ba
kanlığına -gönderilmiştir. (6/798) 

7. — Giresun Milletvekili ibrahim Etem Kı-
lıçoğlırnun, 1963 yılı içinde kaç belediyenin 
hudutlarında değişiklik yapıldığına dair sözlü 
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soru önergesi, İçişleri Bakanlığına gönderilmiş
tir. (6/799) 

8. — Manisa Milletvekili Hürrem Kubat'm, 
NATO kuvvetlerinin Kıbrıs'a çıkmaması sebe
bine ve ne zaman çıkacağının umulduğuna dair 
sözlü sora önergesi, Başbakanlığa gönderilmiş
tir. (6/800) 

9. — Aydın Milletvekili Reşat özarda'nm, 
NATO kuvvetlerinin Kıbrıs'a çıkmaması sebe
bine ve ne zaman çıkacağının umulduğuna dair 
sözlü 80101 önergesi, Başbakanlığa gönderilmiş
tir. (6/801) 

Yazılı sorular 

10. — Burdur Milletvekili Mehmet Özbey'in, 
komşularımız olan Arap devletleriyle daha dost 
geçinmek ve daha samimî münasebetler kurmak 
hususunda ne düşünüldüğüne dair yazılı soru 
önergesi, Başbakanlığa ve Dışişleri Bakanlığına 
gönderilmiştir. (7/436) 

1.1. — Burdur Milletvekili Mehmet Özbey'in, 
turistik önemi olan, Tefenni - Korkuteli yolu
nun ne zaman bitirileceğine dair yazılı soru 

önergesi, Başbakanlığa ve Bayındırlık Bakan
lığına gönderilmiştir. (7/437) 

12. — Burdur Milletvekili Mehmet Özbey'
in, Burdur ili ve Tefenni ilçesinde vukua gelen 
zelzeleden ne kadar evin hasara uğradığına dair 
yazılı soru önergesi, Başbakanlığa ve imar ve 
tskân Bakanlığına gönderilmiştir. (7/438) 

13. — Konya Milletvekili Kemal Ataman'ın, 
Beyşehir Merkez ilçesinin su ihtiyacım karşı
lamak üzere, yeraltı suyundan istifade maksa-
diyle bir faaliyete geçilip geçilınediğine dair 
yazılı soru önergesi, İmar ve tskân Bakanlığı
na gönderilmiştir. (7/439) 

14. — Zonguldak Milletvekili Sadık Tekin 
Müftüoğlu'nun, Tapulama Kanununun veto 
edilmesini temin için çalışan Adalet Bakanına 
dair yazılı soru önergesi, Başbakanlığa gönderil
miştir. (7/440) 

15. — Balıkesir Milletvekili Cihat Turgut'un, 
Ayvalık ilçesi Sarımsak mevkiindeki arazinin. 
büyük bir kısmının, Maliye Bakanlığı memur
ları adına tapuya tescil edildiği hakkındaki ha
berin doğru, olup olmadığına dair yazılı soru 
önfergesi, Turizm ve Tanıtma ve Maliye Bakan
lıklarına gönderilmişti!-. (7/441) 



BIRÎNCÎ OTURUM 
Açılma saati : 10,00 

BAŞKAN — Başkanvekili Mekki Keskin 

KÂTİPLER : Nurettin Akyurt (Mala,tya), Nevzat Şener (Amasya) 

BAŞKAN — Birleşimi açıyorum. 

2. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Yoklama yapılacaktır. Elektrik
ler yandığı zaman yoklama oylarınıza, işaret et
menizi rica ederim. 

(Yoklama yapıldı.) 
BAŞKAN — Yoklama işlemi bitmiştir. 
Ekseriyetimiz var, gündeme başlıyoruz. 

3. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

/. — .1964 yılı Bütçe kanunu tasarısı ve Kar
ma Bütçe Komisyonu raporu ile 1964 yılı Büt
çe kanunu tasarısında yapılan değişikliğe dair 
Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı tezkeresi ve Kar
ma Bütçe. Komisyonu raporu (M. Meclisi 1/578, 
C. Senatosu 1/379) (M.'Meclisi S. Sayısı : 596; 
C. Senatosu S. Sayısı : 336) 

a _ CUMHURBAŞKANLIĞI BÜTÇESİ 

BAŞKAN — Cumhurbaşkanlığı bütçesinin gö
rüşülmesine başlıyoruz. 

Komisyon ve Hükümet yerlerini alsınlar. 

Halk Partisi iktidar partisi olduğu için en 
sonra konuşturulacak. 

Y. T. P. Grupu adına Sayın Avni Akşi t t 
Yok. 

Millet Partisi Grupu adına Sayın Zekâi üor-
man?. Yok. 

(Ekseriyet yok sesleri) Var efendim. Ada
let,Partisi Grupu adına Sayın Abdurrahman Gü
ler?. Yok. 

C. K. M. P. Grupu adına Sayın Veli Başaran? 
Yok. 

C. H. P. adına, konuşacak yok m u t Yok. (Şa
hıslan adına konuşacaklar, sesleri) Şahıslan' adı
na konuşacak?. Yok. 

Bölümlere geçilmesini oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

(A/l) Cari harcamalar 

B. 

11.000 Ödenekler 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenİer... Kabul edifkmşitir. 

12.000 Personel giderleri 1 
BAŞKAN — Kabul odenler.'.. 

Etımiyenl er... Kabul edffllmdşti r. 
13.000 Yönetim giderleri 1 

BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etımiyenler... Kabul edilmiştir. 

16.000 Çeşitli giderler 

BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edübrnâştir. 

23.000 Makina, teçhizat ve taşıt alım
ları ve onarımları 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etanıryenjler... Kabul ediltaişıtir. 

Lira 

150 000 

681 412 

130 000 

70 000 

55 000 

B. 
(A/2) 

SOSYAL TRANSFERLER 
l nra 

35.000 Dernek, birlik, kurum, kuru
luş, sandık ve benzeri teşek
küllere yardımlar 
BAŞKAN — Kabul edenler,., 
EtıniyenJer... Kabıı/l ediillmSigıtîp, 

36.000 Borç ödemeleri 

20 000 

174 
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BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etımily enler... Kabul edi'limiştir. 

h — SAYIŞTAY BÜTÇESİ 

BAŞKAN — Sayıştay bütçesinin görüşülme
sine başlıyoruz. Tümü üzerinde Y. T. P. Grupu 
adına Sayın Ahmet Çakmak buyurun. 

Y. T. P. GftUPU ADINA AHMET ÇAK
MAK (Bolu) — Sayın Başkan, muhterem arka
daşlarım ; 

Sayıştay, modern Devlet düzeni içinde, bilhas
sa malî ve ekonomik meselelerin ön plânı işgal et
tiği bu devirde, denetleme yönünden kendisini lâ
yık olduğu ehemmiyetle hissettirmesi zaruri bir 
müessesedir. 

Esasen, bu müesseseye ihtiyaç kadimden beri 
duyulmuş, olup, benzerlerine ta Roma ve Mısır 
medeniyetlerinde raslanmaktadır. Bizde de Os
manlı İmparatorluğunda, Devletin malî meseleleri 
ve murakabe tanzimata kadar Başmuhascbe adlı 
teşekkül marifetiyle ifa olunmuş, tanzimatm ilâ
nından sonra ayrı bir önem verilerek Divanı Mu
hasebat tesis ile, mensupları nakil veya istifa ey-
İçmedikçe azil edilememe esası vâz'olnmuş ve ka
rarlarında müstakiliyet ve ademi müdahale temin 
edilmiştir. Meşrutiyette bu durum daha da takvi
ye olunarak, munzam vazifeler de verilmiş ve Dev
letin bütün sarfiyatının icradan evvel kontrolü 
sağlanmıştır. 

Cumhuriyet devrinde ise, 1338 tarihinde üye
leri arasından seçilen bir heyetle Meclis adına 
murakabe konulmuş bir sene sonra 1339 tarihli 
Kanun ile yeni bir şekil verilerek mahzurlarının 
telâfisi yoluna gidilmiştir. 

Nihayet, 1934 tarih ve 2514 sayılı Kanunla bu 
günkü müessese kurulmuş, ihtiyaç ve iş hacmına 
göre genişliyerek halihazır durumunu almıştır. 

Sayın arkadaşlar; görülüyor ki, bu kuruluş ve 
intihale bir zaruretten doğmuştur. Ancak, Ana
yasamızın 127 nci maddesine göre «Devletin ge
nel ve katma bütçeli dairelerinin gelir, gider ve 
mallarını denetliyen, hesap ve işlemlerini kesin 
hükme, bağlıyan ve kanunlarla verilen inceleme, 
denetleme ve hükme bağlama işlerini» yapan bu 
müessese, gerek denetleme ve gerekse kaza yönün
den vazifesini bihakkin ifa imkânına sahip değil
dir. Bundan evvelki bütçe tenkidi erimizde de* ifa-
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; de etmiştik, durumda bir değişiklik olmamışın. 
j ^öy\t\ ki; 

Bu yıl 5392 ye ulaşan tetkik mevzuunun yarı
sına dahi bakılamamaktadır. 

Hesabı katiler Meclise geç gelmekte ve zama-
J nında sonuca bağlanamam aktadır. 
j Bakanlıklar, milyonlarla ifade edilen ayniyat 
j hesaplarını Sayıştaya hiç vermemekte ve bunlar 

murakabe dışı kalmaktadır. 

Mahallinde tetkikat suretiyle iyi denetleme, 
zaman tasarrufu ve ademi kırtasiyecilik tahakkuk 
ettirilememiştir. 

Sayıştay, malî kaza mercii olduğu halde, hiç 
değilse mühim Genel Kurul kararları yayınlan-
mamakta, ilgililerin tetkikine imkân verilme
mektedir. Buna benzer daha pek çok misaller 
mevcuttur. 

Muhterem arkadaşlar; 
Sayıştay bu görevleri bünyesindeki kifayet

sizlik sebebiyle ifa edememektedir. Vazifeyi Yü
ce Meclis namına yaptığı halde kendisine kâfi 
ilgiyi evvelâ bizler göstermiyoruz. Tâbir caizse 
«mumun ışığı dibine tutmuyor» Zira : Murakıp 
ihtiyacı 750 olduğu halde halen 250 murakıpla 
çalışmaktadır. Geçen sene yaratılan imkânlarla 
bu vazifeye alâka yeni yeni artmaktadır. Hali
hazır binası, gayrimüsaittir, raportörün rapo
runda realist bir ifade ile belirttiği üzere, bir 
odada. 7 - 8 personel adeta üstüste çalışma duru
mundadır. 

Meclis yanında tahsis olunan arsaya bina. ya
pımı için bu sene konulan 3 milyon lira. Plân Ko
misyonunda kabul edilmemiştir. Halbuki bu mü
esseseler, şeklen de mevcudiyeti lüzumlu millî 
kuruluşlardır. Geçen sene de teklifte bulunmuş
tuk. Hiç değilse bir kat ilâvesi için tahsisat ko
nulsa idi, hem biraz ferahlık temin edilir, hem de 
çatısının akmasına mâni olunurdu. 

Sayın milletvekilleri; 
Bütün ümidimiz yeni Sayıştay Teşkilât Ka

nununa bağlanmıştır. Fakat, hazırlanmış tasarı 
Meclise fi ay evvel sevk edildiği halde halen ko
misyonda uyumaktadır. Şu sırada, komisyon gö
rüşmelerinin tamamlanması çok yerinde olur. Sa-

! yıştay Başkanvekili ve ilgili Devlet Bakanı lüt
fen ilgi göstersinler ve sıkı takibetsinler. 

Aksi halde, demokratik rejimin zaruri bir 
unsuru olan Yüce Meclis adına murakabe, bir 
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müddet daha eksikliğini muhafazaya devam ede
cektir. 

Biz, bu konudaki sair görüş ve taleplerimizi, 
Teşkilât Kanununun huzurunuzdaki müzakere
si sırasında ifade edeceğiz. 

Yeni Türkiye Partisi Meclis Grupu adına, 
yeni bütçenin Sayıştaya hayırlı ve başarılı ol
masını diler, hürmetlerimi sunarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Millet Partisi Grupu adına Sa
yın Halil Özmen?... (Yok sesleri) 

Adalet Partisi Grupu adına Sayın Nevzat Şe
ner. 

A. P. GRUPU ADINA NEVZAT ŞENER 
(Amasya) — Muhterem arkadaşlar, Adalet 
Partisi Meclis Grupu adına Sayıştay bütçesi 
hakkındaki görüşlerimizi arz edeceğim. Bütün 
devletlerde para ve maliye işlerinin düzenlen
mesi, düzen ve kontrol altında yürütülmesi ön
de gelen konulardan sayılmış ve Divanı Muha
sebat (Sayıştay) Devlet mallarının gelir ve gi
derlerinin kontrolü maksadiyle kurulmuştur. 

Çeşitli zamanlarda maliye işlerine düzen 
veren tedbirlere, kanunlara ve malî hüküm
lere raslanmakla beraber, asıl kontrol sistemi
nin kuruluşu, özel ve bağımsız bir hüviyet ka
zanması 17 nci Yüzyılda Avrupada başlamış
tır. (Hesap meclisi) (Yüksek hesap kurulu.) 
(Divanı Muhasebat) gibi isimlerle bu teşekkül 
zamanla inkişaf kaydetmiştir. 

Bizde ise, malî kontrol sisteminin bağımsız 
bir hüviyet kazanması, Tanzimattan sonra ol
muş Divanı Muhasebat ismi bu devirde ka
bul edilmiştir. Divanı Muhasebatın tarihi 
durumu ise, Tanzimat devri, 1293 Anayasasın
dan Meşrutiyete kadar olan devir, Meşrutiyet 
devri ve Cumhuriyet devri olmak üzere bir 
seyir takibetmiştir. Bu arada ayıştay üyelikle
rinin vasfı da bâzı değişikliklere tabi olmuş, 
nihai durum 2514 sayılı Kanunla tesbit ve tan
zim olunmuştur. Bütün bu devirleri sırasiyle say
mak ve teferruatı ile izah etmek faydadan zi
yade vakit ziyama sebebiyet vereceğinden bu
günkü mevzuat üzerine eğilmek daha faydalı 
olacaktır. 

2514 sayılı Kanunla kurulan ve Anayasanın 
127 nci maddesinde vazife ve salâhiyetleri katî 
hü'kme bağlanan Sayıştay, maalesef kendisine 
mevdu murakabe vazifesiin lâyikı ile ifa ede
memektedir. Bunda, başlıca âmillerden birisi' 
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kadro darlığıdır. 1963 senesi kadrosuna goz 
attığımız zaman görürüz ki, Sayıştaym mura
kabe kadrosu 277 olup, fiilî yani vazife gören 
kadrosu ise 258 den ibarettir. 

Bunun 98 i sarftan evvel vize yani zat maaş
larının tahsis muameleleri, tahsisat, kesin hesap 
kadro vizesi ve kısmende raportörlük ve idari iş
lerde çalışmakta olup, geriye kalan 160 denet
çide programa alman muhasiplik hesaplarının 
saftan sonra vize işleri ile meşgul bulunmak
tadır. 

Başkent daireleri sarftan evvel vizeye, di
ğer dairelerde sarftan sonra vizeye tabi olup,, de
netlenmesi gereken saymanlık kadrosu, nakit 
ve ayniyat saymanlığı olmak üzere 5 392 den 
ibarettir. Mevcut kadro itibariyle, yukarda da 
ifade ettiğimiz gibi bu saymanlıkların zama
nında denetlenmesinin yapılması, hesaplarının 
ilâma bağlanması mümkün olamamaktadır. Olan
lar da, tam ve esaslı bir denetlemeden mahrum 
kalmaktadır. 

Yaptığımız incelemeye göre, denetlemeye 
tabi nakit ve ayniyat saymanlıkları iş saati iti
bariyle ceman 97.357 saatlik bir mesaiye ihtiyaç 
göstermektedir. 258 kişilik kadrodan bu işe 
ayrılan 160 kişilik bir kadro ile bu kadar ge
niş ve ağır bir işin yerine getirilemiyeceği im
kânsızlığı kendiliğinden anlaşılır. 

Bu şartlar altında, bakılan denetime tabi 
tutulan işler daha ziyade nakit ve döner ser
maye saymanlıkları olup, ayniyat zaman zaman 
fırsat bulundukça ele alınmaktadır. 

Bütün bu aksaklıkları gidermek Sayıştayı 
daha istifadeli bir hale getirmek ancak yeni 
bir kanun mevzuu olduğundan, Sayıştay kanu
nu tasarısı hazırlanıp Yüksek Meclise sunul
muş ve komisyonda görüşülmesine başlanmış
tır. Sayıştaya daha rahat ve süratli bir çalışma 
imkânını verecek olan bu tasarı dolayısiyle 
memnuniyetimizi ifade etmek isterim. 

Muhterem arkadaşlarım, mevcut işlerin nor
mal denetiminin sağlanması için 892 kişilik 
bir kadroya ihtiyaç olup, yeni tasanda bu 
husus yer almıştır. Ancak bu kadar geniş bir 
ihtiyaç kadrosunun derhal temin imkânsızlığı 
göz Önünde tutularak konulan bir (L) cetve
line bu kadrolar alınmakla, zamanla temini ci-
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ketine gidilmesi önceden kabul edilmiştir ki, 
doğruda budur. Nitekim yüksek tahsil yapmış 
malî mevzuata vâkıf ihtisas sahibi - elemanları 
bulup vazife basma getirmek memleketimi
zin şartları itibariyle imkânsızdır. Tasarıyı ileri 
bir adım olarak kabul ediyoruz. Mevzuat ve 
ihtiyaca en uygun şekilde Meclislerden çıkıp ka
nunlaşmasını temenni etmekteyiz. 

Kadronun darlığından sonra gelen ve Sayış
tay çalışmalarında bir aksaklık olarak gördü
ğümüz cihette, bina durumu olup, ele almadan 
geçemiyeceğiz. Sayıştay bütçe raporunda ve 
hattâ bütçe kanunu tasarısı gerekçesinde de ka
bul ve izah edildiği gibi, bugünkü Sayıştay bi
nasının durumu işlerin güçleşmesinde uza
masında hemen ikinci bir âmil olarak kar-
şılmızdadır. Sakin, dikkatli bir çalışmayı ica-
bettiren Sayıştay mesaisi, maalesef binasının 
gayrimüsait oluşu bir odada 7 - 8 memurun ga
yet sıkışık bir vaziyette çalışmak zorunda ka
lışı, gayrisıhhi oluşu, mevcut evrakın muhafa
zasının imkânsızlığı gibi sebeplerle istenil on 
randımanı sağlamaktan uzaktır. Bugüne kadar 
bina işinin tam mânasiyle ele alınmayı]), inşaata 
başlanmamış olmasını büyük bir mesai kaybı, ge
cikme sebebi olarak kabul ediyoruz. 

Tamamı 12 milyon liraya çıkacak olan Sa
yıştay binası için bu sene bütçeye 3 milyon lira' 
konmuş olması, mevcut aksaklığı gidermiyecek-
se de ilerisi için ümit verici olmakla beraber, 
plân komisyonu ile anlaşma temin edilememiş
tir. 

1963 senesine nazaran Sayıştay bütçesi 
4 000 256 liralık bir artış göstermektedir. Bu
nun 3 000 000 lirası yapılacak bina bedeli için 
ayrılmış olup mütebakisi yeni teşkilât kanununa 
göre alınacak denetçilerin aylıkları teşkilâtın ge
nişlemesi ile husule gelecek darlığı önlemek için 
şimdiden tutulacak kira binası vesair tâli mas
rafları karşılıyacaktır. Bu itibarla göze çarpan 
fuzuli bir artış yoktur. 

Muhterem arkadaşlarım; 1964 Sayıştay büt
çesinin hayırlı olmasını diler A. P. Grupu adı
na hepinizi hürmetle selâmlarım. 

BAŞKAN — Cumhuriyetçi Köylü Millet 
Partisi adına Saym Ramazan Demirsoy?... Yok. 
Cumhuriyet Halk Partisi Grupu adına Saym 
Gıyasettiın Karaca... Buyurun. 
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C. H. P. GRUPU ADİNA GIYASETTİN 

KARACA (Erzurum) — 'Saym Başkan Muh
terem Milletvekilleri : ^ 

1964 yılı bütçe müzakereleri sebebi ile men
subu bulunduğum C. H. P. 'Meclis Grupu adı
na Sayıştay Bütçesi üzerindeki görüşlerimizi 
Yüksek Meclisinize arz etmenin fahr ve gururu 
içinde bulunuyorum. 

Muhterem arkadaşlarımın yüksek malûm
ları olduğu veçhile; Sayıştay Anayasa mucibin
ce T. B. M. Meclisi adına ve onun namına: 

Genel ve katma bütçeli dairelerin bütün ge
lir ve giderleri ile mallarını denetlemek, sorum
luluklarını hesap ve işlemlerini kesin hükme 
bağlamak ve kanunlarla verilen inceleme, denet
leme ve hükme bağlı ama işlerini yapmak ve ye
rine getirmekle görevli Meclisinize bağlı bir 
müessesedir. 

Bu tarif vo tadat Anayasanın 127/1 mad
desinde ifadesini bulmuştur. 

Aynı maddenin 2 nci bendi ise Sayıştay'ın 
kuruluşu, işleyişi denetim usulleri, mensupları
nın •nitelikleri »atanmaları, ödev yetkileri, hak
ları ve yükümleri ve diğer özlük işleri, Başkan 
ve üyelerinin teminatı kanunla düzenlenir, de
mektedir. 

Üzerinde müzakeresi yapılan bu malî dene
tim müessesesine atfedilen değer ve onun mura
kabe sistemindeki yeri ve ehemmiyeti madde 
metninde bilhassa sarih olarak ifade edilmiştir. 
özel bir kanunla görev ve yetkileri Sayıştay 
mensuplarımın nitelikleri ve atanmaları ile ta
yin ve teshili usulleri Anayasada yer almasına 
rağmen bugüne kadar bu kanunun çıkarılma-
yışını itiraf etmek lâzımdır ki, üzüntü ile kar
şılamaktayız. Ve bu sebepledir ki, yeni Anayasa 
ve günün icabına uygun, murakabeyi genişlete
cek olan kanun tasarısı en kısa zamanda Mec
lise sevk edilmelidir. Bu suretle mevcut imkân
sızlıklar bir an önce izale edilmiş olacak ve mu
rakabenin aynı bütçe yılı ertesinde yapılması 
.sağlanabilecektir .Zira malî denetleme gibi son 
derece lüzumlu ve hayatî ehemmiyeti haiz bir 
müessesenin tam ve kâmil bir görev ifa edebil
mesi bu müessesenin maddi ve mânevi imkân
lara sahip olması ile ancak mümkün kılınabilir. 

Bugüne nadar lâyık olduğu mertebede ilgi 
görmediği için Sayıştay'da görev kabul edenle
rin sayısının parlak olmadığı ve diğer devlet 
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dairelerine karşı gösterilen rağbetin maalesef bu 

müesseseye gösterilmediği anlaşılmaktadır. 
Zira. görev ifasını kolaylaştıracak bir bina

ya henüz bugüne kadar, arsası ve projesi olma
sına rağmen kavuşamamıştır. 'Gerek personel ve 
gerekse arşiv bakımından da istenilen imkânlar 
sağlanamadığı için pek tabiî olarak da isteni
len randımanı elde etmek ,işin sürat ve vüsati 
bakımından kolay olmamıştır. 

Keza personel bakımından da Yargıtay ve 
Danıştay derecesinde yüksek bir denetleme or
ganı olan Sayıştay mensuplarına verilmekte olan 
tazminatların da diğerleri gibi yeni şartlara uy
gun bir nisbette artırılması lüzumuna bilhassa 
inanmaktayız. 

Sayıştayım ödevi mahiyeti itibariyle ve kem-
miyet bakımından ağır ve yorucu olmasına mu
kabil, memurlarının herhangi bir sosyal yardım 
ve kolaylığa kavuşturulmamış olması müessese
ye karşı rağbeti azaltmaktadır. 

Zira eskiden Sayıştay, Yüksek Tahsilli genç
lerin çak fazla rağbet ettiği bir müessese iken; 
bugün müracaat edenlerim sayısı azalmaktadır. 

Evvelce murakıp ve muavinleri denetim 
sistemleri az çok bize benziyen İtalya ve Bel
çika gibi memleketlere görgü ve bilgilerini ar
tırmak ve tatbikatta bulunmak için gönderilir
di. Milletlerarası münasebetlerin çok genişliği, 
yeni denetim sistemlerinin ortaya çıktığı, top
lanan milletlerarası yüksek malî murakaJbe 
konferanslarına katıldığımız ve başka idarele
rin memurları arasında mukabil temasların 
artmış olduğu bir devirde Sayıştay için böyle 
bir zaruretin duyulmaması denetim kadroları
nı gençler ile besliyenlemesinin sebep ve âmille
ri arasmdandır. Bu sebepledir ki, mezkûr te
mennilerimizin yeniden ele alınmasının fayda
lı olacağı kanaatindeyiz. 

Ayrıca çalışma tarzı bakımından değinme
ye değer bir konu da; Sayıştayca ilgililer hak
kında hüküm ısdarlarında kanun yollarına mü-
racaatte alâkalı olanların bir yekil marifetiyle 
temsil ve savunma haklarını kullanamamaları 
umumi hukuk kaidelerine aykırı düşmektedir. 
Meri ve cari Sayıştay mevzuatında ileri sürdü
ğümüz bu görüş ve temennilerimiz hilâfına her 
hangi bir hüküm de yoktur. Nitekim vergiler iti
raz ve temyiz komisyonlarında taraflar vekil ma
rifetiyle temsil ve müdafaa edilmektedirler... 
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Sayıştay ilâmlarında Hazineyi savcı temsil 

ve savunduğu halde taraf teşkil eden ve mesu
liyet tevcih edilecek kimsenin bizzat veya ve
kil vasıtasiyle hakkını savunamaıııası doğru ola
maz. 

Başka memleketlerde emsali bulunan bu hu
susun bizde de tatbikatına imkân verilmesi 
hukuk kaidelerine daha uygun düşeceği kanaati
ni muhafaza etmekteyiz. 

Keza Sayıştayca verilen kararlarda da, ka
rarların ekseriyetle verildiği yazılı olduğu hal
lerde muhalefette kalanların muhalefet . şerhle
ri karara hiçbir senette yazılmamaktadır. Bu 
hal ise ilgililerin muhalif mütalâayı öğrenerek 
hukukunu müdafaada faydalanmasına imkân 
vermediğinden badema bu hususun da sağlan
masının lüzumuna bilhassa işaret etmek iste
riz. 

Sayıştay kararlarının muntazam olarak ne
şir ve ilân edilmesini çok faydalı ve isabetli ola
cağına inanmakta ve arzu etmekteyiz... 

Keza başkan ve âza seçimleri şimdiki du
rumu ile devamlı olarak birçok şikâyetleri mu-
cibolmaktadır. Çıkarılacak yeni kanunda daha 
isabetli ve tatminkâr hükümlerin konulması 
bilhassa temennilerimiz arasındadır. 

• Muhterem arkadaşlarım: 
Bu konu üzerindeki görüş ve temennilerimi

zi daha detaylı ifade etmek mümkündür. Ancak 
Anayasamızın âmir hükmü gereğince yeniden 
tedvin edilecek kanun tasarıları üzerinde gö
rüşlerimizi arz edeceğimiz için şimdilik mâruzâ
tımı kısa kesmek istiyorum. 
Yalnız şu kadarını arz etmek isterim ki; Sa
yıştay bilhassa kadro imkânsızlığı sebebi ile 
kendisine tevdi edilen ödevleri haklı olarak 
zamanında ve tamamı ile yapamamaktadır. Me
selâ nakit hesaplarını mevcut imkânsızlıkları
na rağmen zamanında yapabilmesi ayrıca mem
nuniyetimizi mucibolmuştur. Yalnız ayniyat he
sapları ile mahallî idare hesaplarını tamamı ile 
tetkik edememektedir. Bütün bunların sebebi 
yukarıda arz ettiğim gibi teşkilâttaki kadro az
lığından ileri gelmektedir. Ayrıca çalışma tar
zı Ibakımmdan; 

Bilhassa mahallinde tetkikatm genişletilme
sinde katî lüzum ve zaruret görmekteyiz. 

Şöyleki : 
Bir yandan kendi personelinin bu tetkikat 

sayesinde bilgi ve verimi yükselmektedir. Hâ-
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diselerle ilgililerle Karşı karşıya geldikleri için. 

Diğer taraftan; zamandan ve karşılıklı ya
zışmaların aldığı vakitten çok kazanılmaktadır. 
Ayrıca yapıiamıyan ayniyat kesinhesaplarmm 
da biran önce ve süratle yapılmasını ve ilgili 
bakanlıklardan ayniyat kesinhesaplarmm cel
binin de lüzumuna inanmaktayız. 

Muhterem arkadaşlarım bu mevzu üzerinde 
daha fazla vaktinizi israf etmemek için bura
da konuşmama son verirken; 

Şurasını katiyetle arz etmek isterim ki, bu 
müessese fedakârlığı nisbetinde himayeye maz-
har olmuş değildir. Binaenaleyh denetim organ
larının Sayıştayda birleştirilip mevkiine ula
şıncaya kadar, başarı ile murakabe kanunları
nın verdiği hudutlar içinde görevini ifa et
miş olan bu seçkin heyet müntesiplerine dik
katli ve titiz tetkik ve yorucu meselelerinden ve 
T. B. M. Meclisine meseleleri açıklıkla getir
miş olmalarından dolayı C. II. P. Meclis Grupu 
adına şükranlarımı sunar başarılar, dilerim. Say
gılarımla. 

BAŞKAN — Şahısları adına söz istiyen ar
kadaşlarımıza söz veriyorum. 

Sayın Sarıibrahimoğlu. 

KEMAL SARIİBRAHÎMOĞLU (Adana) 
— Muhterem arkadaşlarım, Yüksek Meclisini
zin itimadına dayanarak iki sene küsur Sayıştay 
Komisyonunda bulunmuş, az çok Sayıştaym ça
lışmalarına vakıf olmuş bir arkadaşınız sıfa-
tiyle söz almak lüzumunu dujTİum. 

Muhterem arkadaşlarım, anhyabildiğim, tec
rübelerimden edindiğim kanaata göre son dere
ce lüzumlu ve faydalı bir müessese maalesef ken
disinden beklenen hizmeti dün ve bugün göre
bilmek durumunda değildir. Bütün Devlet mas
rafını kontrol etmek, murakabe etmek; malî ve 
iktisadi kanunların süzgecinden geçirmek duru
munda olan bu müessese ve bunun bağlı bulun
duğu Sayıştay komisyonları, maalesef uzun se
neler çalıştırılmamıştır. 

Muhterem arkadaşlarım, 1961 de komisyon 
olarak meselelere vaziyet ettiğimizde gördüğü
müz manzara şu idi: Birkaç tane 1948 den kal
mış hesap ve 100 - 150 nin üzerinde 1950 - 1960 
arasındaki hesap, Sayıştay komisyonlarınca tet
kikten geçirilmemiş ve Meclisin murakabesi âtıl 
bırakılmıştır. Biz komisyon olarak bütün bun
ları, gücümüzün yettiği, aklımızın erdiği ka-
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dar karara bağlamaya çalıştık ve büyük ölçü
de temizlik yapmak gayreti içinde bu işleri azalt
mayı hedef bildik. Fakat arkadaşlarım komis
yonlar maatteessüf Yüksek meclislerin de büyük 
ihmalleri yüzünden çalışmamış olduğu gibi Sa
yıştay da zaırıanmda çeşitli imkânsızlıklar ve be
li'.m müşahedeme göre biraz da bağlı bulunduğu 
komisyonların ve Meclisin ataleti ve alâkasızlığı 
yüzünden zamanında vazifesini tam ve kâmil ola
rak yapmamıştır, yapamamıştır. Bu hakikatin 
burada tesbitindc, tescilinde alınacak tedbirler 
bakımından fayda mülâhaza ederim. Düşü
nün; milyarlar sarf ediliyor; bu milyarların 
sarfını kontrol eden ve Yüksek meclisler adına 
vazife gören bir müessese alâkasızlık, imkân
sızlık, bîraz da kontrolsüzlük yüzünden çalış
mıyor, çalışamıyor ve meclisler de buna seyir
ci kalıyor. Temenni ederim ki, bundan sonra 
bu seyirci durumu ve alâkasızlık ortadan kal
kar. Lâzım ise ve gerekli ise imkânlarla teçhiz 
edilir, bu müesseese ve komisyon vazifesini gö
rür. Meclis Riyasetine, parti gruplarına ve 
Yüksek Meclise burada büyük vazifeler düşmek
tedir. Bu müessese lâzım ise, bu müessesenin 
bağlı bulunduğu komisyon faydalı ise, lüzumlu 
ehemmiyet verilmelidir. 

Sayıştay Komisyonuna iktisat ile, maliye ile, 
hukukî bilgi ile ilgisi bulunmıyan, ihtisas saha
sı apayrı olan milletvekili ve senatör arkadaş
larımızın intihabına devanı edildiği müddete? 
Sayıştay komisyonları vazife yapamaz arkadaş
lar. Maalesef, hem gruplar, hem Riyaset, ta
rafından, hem de Yüksek Meclis tarafından bu 
komisyon ve vazifeleri lüzumu kadar ciddiye 
alınmamaktadır. Eğer lüzumlu değil.se, bu mü
esseseyi de ve komisyonu da kaldırmak, en yerin
de bir hareket olur. 1939 dan kalma hesaplara 
vaziyet etmek durumunda ve zorunda kaldık, ar
kadaşlar. Olmaz böyle şey. Yüksek meclislerin 
kontrol ve murakabesi altındaki heyetler ve dai
reler bu şekilde çalışırsa, o Devletin gözle gö-
rülmiyen uzak köşelerindeki daireleri nasıl ça
lışır) Onun için, ben Yüksek Meclisinizi, Riya
seti ve parti gruplarını bu bapta ikaz etmenin 
bir vazife olduğuna inanıyorum. 

Muhterem arkadaşlarım, arkadaşlarım bura
da bahsettiler ; «birtakım imkânsızlıklar, kadro 
noksanlıkları, çeşitli güçlükler içinde bunalan bu 
müessesenin takviye edilmesi, ilgi görmesi lâ-
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kınıdır.» Buna iştirak ederim. Yalnız şunu da 
ifade etmek isterim ki arkadaşlar, bu müessese 
bu ilgisizliği ile kaldıkça ve bu müessese bugün
kü çalışma temposu ve kadrosu ile devam ettik
çe" yeni dinamik unsurların bu müesseseye ilti-
lıakı, intisabı ve mevcutlarında süratle yüksel
mesi, terfii ve terfihi zor olacak ve zor olmak
tadır. 

Mevcut tatbik edilen Sayıştay Kanunu, be
nim anlıyabildiğim kadar, vaktiyle gayet güzel 
hazırlanmış ve işlemesinde de büyük müşkülât 
ve şikâyetler serd edilmetmiş bir kanundur. Bu 
nun, bu hükmünün delili yeni getirilen tasarı
nın, yani ödeneklere münhasır hükmün dışında 
tek bir hüküm getirmemekte bulunmasıyla sabit 
tir. » 

Muhterem arkadaşlarım, Yüce Meclisinizin 
vakti son derece değerlidir. Hattâ burada, ge 
ç.en sene bütçede bir arkadaşımızın hesabetti 
ği üzere, dakikası bilmem kaç. yüz bin liraya 
gelmektedir, bu Meclisin. Bir kanun tedvin edil
miştir. 30 küsur senelik tatbikatı vardır. Cid
dî en ufak bir şikâyet mevcut değildir ve yeni 
tasarıda da ödenekler artırılmasına mütedair 
hükümden başka, yepyeni hukukî bir hüküm ge
tirilmemiştir. Bu tasarı ile, Yüksek Meclisin 
komisyonlarının ve yarın Yüksek Meclisin ve Se
natonun ve komisyonlarının meşgul edilmesinin 
mânasını anlamıyorum. Ben bunu komisyonda
ki arkadaşlarıma da söyledim. Bu tasarı la
zımsa ehliyetli, kifayetli ve bu işi lâyıkiyle 
anlar kişiler marifetiyle yeni bir tasarı hazır
lansın. "Lâzım, değilse eski tasarı yürürlükte kal
sın, Belki ilerde daha modern esaslar getirebi
lecek nitelikte heyetler teşkil edilir ve cemiyetin, 
memleketimizin muhtacolduğu bu büyük mües
sese modern hukuk ve iktisat anlayışına uygun 
bir gelişmeye kavuşturulur. Eğer Anayasa ica
bı bâzı hükümlerini değiştirmek icabediyorsa ve
ya sayın Sayıştay murakıp ve üyelerine Anaya
sa Mahkemesi hâkimlerine denk bir ödenek ve
rilmesi iktiza ediyorsa, sadece bu hüküm değiş
tirilir. Mutlaka bir kanunu topyekûn değiş
tirmek, topyekûn değiştiriyorum diye eski ka
nunu tekrar Meclis huzuruna getirip Yüce Mec
lisin kıymetli vakitlerini işgal etmek doğru de
ğildir. Arkadaşlara bunu söyledim, bendeniz... 

BALKAN — Sayın Sarıibrahimoğlu bir da
kikanız kaldı, lütfen bağlayınız. Konuşmaların 
10 dakika olduğu malûmâlinizdir. 
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KEMAL SARIÎBRAHİMOĞLU (Devamla.) 

— Malûmum değildi, ama teşekkür ederim ha
lı rl attığınıza: 

Muhterem, arkadaşlarım, biraz evvel ("kiya
settin Karaca arkadaşımız mahallî kontroller
den bahsettiler. Muhterem arkadaşlarım bu de-
vairi Devletin müfettişleri vardır ve Sayıştay 
murakıplarından çok daha yetkilidirler. Kasa
ları kapatır, gizli evrakları tetkik eder, her tür
lü yetkiye sahi]) bu müfettişler ve devairi Dev
letle sıkı ve samimî bir işbirliği Sayıştay mu
rakıplarının dağ, bayır vazifelerinden uzak ay
larca gezmelerini önler. Ve bu Sayıştayın bir 
yarasıdır. Ben arkadaşıma iltihak etmiyorum. 
Eğer lazımsa teftişe yetkili bir murakıpler he
yeti kurulmalı ve keyfî şekilde birinci reisin 
atanmalarına imkân verecek ve bu suretle Sa- » 
yıştay içinde birtakım ayrılıkları, haklı birtakım 
infialleri davet edecek bir sistem kaldırılmalıdır. 
Yeni kanun maalesef bu sistemi daha da kuvvet
lendirmektedir. Hatalıdır. Devletin mülkiye 
müfettişleri, maliye müfettişleri daha yetkili 
şekilde evraklara el.koym.ak durumunda, tetkik 
etmek vaziyetinde iken, kalkıp merkezde yüksek 
derecede ilmî mânada, iktisadi mânada tetkik 
etmek durumunda olan murakıplerin dağ - bayır 
aylar ve aylar vazifelerinden uzak hesaplar tet
kikine koşmaları caiz değildir arkadaşlar. Bunu 
bilhassa ifade etmek isterim. Eğer o talihsiz 
kanun Sayın Riyaset tarafından vaziyed edilip. 
yetkili bir heyete tetkik edilerek lüzumlu veya 
lüzumsuz olduğu beyanında bulunulmaz ve hu
zurunuza gelirse, o zaman yine bu cihete doku
nacağım. Bendenizin Yüce Heyetinizden ve 
Yüce Heyete niyabeten vazife görmekte olan Ri 
ya set Divanından istirhamım, bu kanun tasarı
sının Sayıştay dışından da değerli nuıliyeciler 
ve. iktisatçılar, hukukçular marifetiyle tetkik et
tirilip ya kanunun tamamiyle geri alınmasını ve
ya değiştirilmesi muktazi bâzı hükümlerinin ay
rı bir tasarı halinde getirilmesini istirham edi
yorum ve kendilerine bu hususu hatırlatıyorum. 

Hürmetlerimle. Hepinize teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Sayım Saıbri Vardarlı, 

SABRÎ VARDARLI (İstanbul) — Vazgeç
tim efendim, arkadaşum temas etımek istediğim 
noktalama temas ettiler. 

BAŞKAN — Vazgeçtiniz.. Sayın Ramazan 

http://el.koym.ak
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Demirsoy buralarda mı? Yok. Sayın Halil öz-
men'? Yoklar. 

(Sayıştay Bütçesi üzerinde söz almış başka 
arkadaşımız yoktur. Bölümlere geçilmesini oy-
larınıza sunuyorum. Kaıbut edenler... Kabul et-
ıniyenfer... Kabul edilmiştir. Bölümleri okutu-
yoruım. 

A/l Cari harcamalar 
B. Lira 

12.000 Personel giderleri 9 982 &57 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

.13.000 Yönetim giderleri 998 &90 
BAŞKAN •— Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

14.000 Hizmet giderleri 6 500 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

16.000 Çeşitli giderler 96 f)00 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Et miy enler... Kabul edilmiştir. 

A/3 Sermaye teşkili ve transfer harcamaları 
35.000 Sosyal transferler 72 615 

BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyemler... Kabul edilmiştir. 

3,6.000 Borç ödemeleri 1 149 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyeınler... Kabul ediUmiştir. 

C — ANAYASA MAHKEMSİ BAŞKANLIĞI 
BÜTÇESİ 

BAŞKAN — Sayıştay Bütçesinin' görüşül
mesi bitmiştir. Anayasa MahJkeımesimim Bütçe
sinin görüşülmesine basılıyoruz. Grupları adı
na söz istiyen arfcadaşla.rnmızdan Yeni Türkiye 
Partisi Meclis Grupu adıma, Sayın Ahmet Çak
mak. 

Y. T. P. GRUPU ADINA AHMET ÇAK
MAK ('Bolu) — Sayın Başkan, muhterem ar-
kad aslanım, 

Aanyasa Mahkemesi, bir oluş devresinden 
sonra yeni Anayasamızda yer almış, ona müs
teniden çıkarılmış 25 . 14 . 1962 tarihli Kamun
la kurulmuş ve 28 . 8 . 1962 'tarihimde fiilen 
göreve ıhaşlanıışftıır. 

Anayasa Mahkemesinin teşekkülünde amaç, 
Anayasamın üstünlüğü prensibinin tahakkulku-

20 . 2 .1964 6 : İ 
dur. 'Bu sebeple, Anayasa Mahkemesi Anaya
samızın muhafızı ve rejimin teminatı olacak-
tır. Yeni Türkiye Partisi olarak* Anayasa 
Mahkemesi hakkında düşünüşümüz ve hissiya-
.tımız budur. Gayemiz, bu yüksek müessesenin, 
her türlü tesir ve müdahaleden uzak müstakil 
olarak vaızifesine devam etmesine yardımcı ol
maktı r. 

Sayım milletvekilleri, 
Aanyasa Mahkememiz, 1963 yılında 371 

Anayasaya aykırılık müraıcaaltındam 289 unu 
karara bağlamış ve Yüce Divam olarak da 141 
dâvadam 105 i hakkımda hüküm tesis etmiştir. 
Bu netice kesif bir mesai tablosunu 'göstermek-
tedir. 

Yalnız, Anayasa Mahkemesi halen kiracı du
rumundadır, bina han olarak inşaı edilmiştir. 
Münasip bir duruşma salonu da yoktur. Bu 
bina onun ulvî ve millî hüviyeti ile mütenasip 
değildir, kanaatindeyiz. 

Geçen sone bina inşası, için tahsisat konul
muş, Plân Komisyonunca kabul edilmemiştir. 
Bu sene de, bakım - tamir ve kiraiaırdam âmme 
gelirinin, mevcudiyeti mülâıhazalariyle bina ya
pımı uygun mütalâa edilmemiştir. Bu, kanaati
mizce yanlış Ibir görüştür. Zira; Yüksek Hâ
kimler Kurulu, Cumhuriyet Başsavcılığı ve 
Anayasa Mahkemesi için senede 800 000 lira 
kira verilmektedir. Halbuki bu üç müesseseyi 
istiabedecek bir bina inşası tasarruf sağlıya-
cak, 'aynı zaımamda Anayasa Mahkemesinin var
lığı ve şerefi ile mütenasip ihir milli1! âbide ola
caktır. 

Muhterem aırk ad aslanım, 
(Bu söyle dikle rimiz im 'dışında, Anayasa Mah

kemesinin bu yılki bütçesinin geçen yıldan da
ha az olmasını ve ayrıca âzami tasarruf zihni
yetiyle hazırlanmış . bulunmasını memnuniyetle 
kaydediyoruz. Bu sebeple, mevzu rakamlar 
üzerinde diyeceğimiz yoktur. 

Yjeni Türkiye Partisi adına, bu bütçemin 
Anayasa Mahkemesi içim hayırlı olmasını diler, 
•muhterem mensuplarına: haşarılarımın devamlı
nı ıtemenni eder, hürmetlerimi sunanım. 

BAŞKAN — M. P. Grupu adına Sayın Halil 
Özmen?.. Yok. 

A. P. Grupu adına Sayın Kemal Bağcıoğlu?.. 
Yok. («Geliyor» sesleri.) Gelirse söz veririz. 

C. K. M. P. Grupu adına Sayın Seyfi öz-
türk. 

— 181 — 
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Bütçelerinin görüşülmesi anında grup sözcü

leri no zaman söz isterlerse o zaman gelir söyler
ler, kendilerine söz hafekı takdim ederiz. Buyu
run Sayın öztürk. 

C. K. M. P. GRUPU ADINA SKYFİ ÖZ
TÜRK (Eskişehir) — Çok muhterem arkadaşla
rım, Anayasanın 145 nei maddesinde tarif ve 
kaynağını bulan özel kanunla faaliyete geçmiş bu
lunan en yüksek yargı organlarından biri olan 
Anayasa Mahkemesi bütçesi üzerinde görüşleri
mizi arz etmeden evvel, bu Yüksek Mahkemenin 
çalışmalarında daima hakka, adalete uygun, isa
betli kararlar, tasarruflar vermesi temennisini 
huzurunuzda tekrar etmek isterim. Malûm oldu
ğu gibi, Anayasa Mahkemesi bir tarihî gelişme
nin sonunda Anayasa bünyesine girmiş ve Ana
yasaya aykırı kanunların yine Anayasadaki ölçü
ler içerisinde halledilmesi konusu bu suretle bu 
mahkemenin yetkileri içine alınmıştır. Siyasi 
partiler hakkında hüküm vermek mevkiin
de olan bir mahkemedir. Devletin en yük
sek mevkiini işgal eden Bakanlık, Başba
kanlık ve emsali rütbelerde bulunan kim
seler hakkında hüküm vermek mevkiinde
dir. Bu mahkeme şu suretle rejimin kaderi 
ile ilgili en hayati konularda karar vermek yetki
sini bünyesinde toplıyan bir mahkemedir. Şüp
hesiz böyle bir mahkemenin çalışmalarını her tür
lü tesirlerden fıri, efkârı umumiyenin çeşitli zan 
ve şüphelerinden uzak, objektif ölçüler içinde ve 
Anayasanın kendisine temin ettiği yüksek vasıf
ları her vesile ile isbat edecek bir hüviyet içinde 
çalışması şayanı temennidir. Buna lâyık davra
nışlarda bulunması gayet tabiîdir ve şayanı arzu
dur. 

Her nedense faaliyete geçtiği günden bu ta
rafa basın önünde oldukça sert münakaşalara ko
nu olan bâzı kanun ve kararların iptal konusu 
bu mahkeme hakkında düşüncelerde, bâzı istif
hamların belirmesine sebebolmuştur. 

Gerçekten Anayasamız; mahkemeler üzerinde 
teşriî organlarda telkin ve tesir edici mahiyette 
bir konuşma yapılmaması, talimat verilmemesi 
yolunda hükümler taşımaktadır. Ancak Anaya
sanın 132 nci maddesinin esprisi; bu hükmün 
vazıh şekilde sadece görülmekte olan dâvalara te
sir icra etmesi bakımından men edici bir mahiyet 
taşıdığını ortaya koymuştur. Şu suretle kesin ka
rara iktiran etmiş olan konuların, bilhassa büt-

20.2.1984 0 : 1 
I çe müzakeresi vesilesiyle Meclislerde görüşülme

sine, efkârı umumiye önünde tartışılmasına bir 
mâni i ̂  kanuni yoktur. Buradan hareket ederek 
bir iki nokta üzerinde durmak istiyoruz: 

Anayasanın 152 nci maddesine göre, Anayasa 
Mahkemesi, Anayasaya aykırılığı sebebiyle kendi
lerine tevdi edilen dâvaları görür ve karara bağ
lar. Ancak karar tarihinden itibaren iptal hük
mü yürürlüktedir. Şu suretle Anayasa Mahke
mesinin vermiş olduğu kararların makabline şâ
mil olması mümkün değildir. Bilhassa tatbikat
ta oldukça geniş münakaşalara sebebolan bir iptal 
kararı üzerinde durmak istiyorum. Bu iptal ka
rarı vaktiyle neticelerini icra etmiş, hükmünü ic
ra etmiş bir kanunun iptaliyle ilgili id i C. H. 
P. sinin mallarının alınmasına dair Kanunun ip
taline mütedair olan bu karar, efkârı umumiyede 
geniş yankılar uyandırmış, çeşitli münakaşalara 
sebebolmuştur. Haddizatında tamamen objektif 
ölçüler içerisinde halli gereken bu hususun, ka
rarın esbabı mucibesinde gerekli şekilde objekti-
viteyi muhafaza edemediği içindir ki, bu müna
kaşalara yol açmış, bugün dahi ihtilâf icra orga
nında halledilmiş değildir. Yani Anayasa Mah
kemesinin makable şâmil olarak bir karar alma 
yetkisi var mıdır, yok mudur konusu münakaşa 
edilmektedir. 

Bu gibi kritik anlarda ve buna benziyen du
rumlarda mahkemenin şüpheyi davet edecek tarz
da her türlü davranıştan ve hareketten tevakki 
etmesini, bir kere daha temenni olarak izhar et
mek istiyorum. 

ikinci konu; teknik ve millî sahaya taallûk 
. etmektedir. 

Aziz arkadaşlarım, bütçenin tümü hakkında 
konuşmak imkânını bulamadım; onun için bir 
arzum, bir fikrim var, onu ifade edeyim : 

Bütçe tenkidleri, maalesef hiçbir netice sağla
mamaktadır. Anadolu'nun tâbiri ile «havanda su 
döğülmektedir.» Herkes her şeyi söylüyor, 
ama bu söylenenler bu çatının altında kalıyor, 
zabıtlara intikal ediyor ve yine muayyen şeyler, 
muayyen istikamette yürüyor. Gönül arzu eder 
ki, geçen yıl burada yapılan bütçe tenkidleri, 
raportörlerin temennileri bu sene muayyen ve
kâlet bütçelerinde, umum müdürlük bütçelerin
de, diğer kuruluşların bütçelerinde ne ölçüde 
ve ne nisbette dikkate alınmıştır, hangileri alın-
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nııştır, han «'ileri alınmamıştır. Asıl mura
kabe ve muhasebe bu noktada olmalıdır. 

Halbuki görüyoruz, geçen yıl bütün partilerin 
teıiikid ettiği, raportörlerin tavsiye ve teııkid et
tiği konuların hiçbirisi ele alınmamıştır. Bir ta
nesi Anayasa Mahkemesinin bina mevzuudur. 
15 hakimlik bir kadrosu bulunan bu müessese 
329 bin lira kira ödemektedir, senede. Senede 
329 bin lira kira. Yani 10 senede 3 milyon kü
sur kira ödiyccek demektir. Bunlar ebedi mües
seselerdir, muvakkat müesseseler değil. Elbct-
teki Anayasa Mahkemesinin bir binaya ihtiyacı 
vardır. Türk milletinin malî imkânsızlıklarına, 
takatine, binbir ihtiyacına göre - bu müessese de 
ebedi yaşıyacağma göre - süratle, bu binanın 
temini, inşasırlııı tamamlanması, hiç olmazsa 
Devletin her yıl 300 bin lira kira ödemekten kur
tulması gerekirdi. Geçen sene bu, acı bir dille 
anlatıldı. Bu hiç şüphesiz, bir zihniyetin delili 
olmaktadır. Süratle ele alınması gereken konu, 
bu sene de maalesef ele alınmamıştır. Ve böylece 
geçen sene ödenen kirayla beraber maliyemiz 
650 bin lira daha çıkarmıştır. Gelecek seneler de 
inşallah sağ olursak göreceğiz, yine bu konuyu 
kürsüye getireceğiz. Yine öyle zannediyorum bir 
hazırlık yoktur. Gelecek sene yine bu 329 bin 
lira ödenecektir. 

Tasarruf zihniyeti tatbikata bu tarzda inti
kal etmemelidir. Tasarruf zihniyeti vergilere 
zam ile değil; harcamaları sıkı kontrola tabi 
tutmakla bu memleketi kalkındırma yoludur. 

Vergilere ne kadar zam yaparsanız yapınız, 
bu akışı, bu gidişi bu sarf etmeyi bir baraja, bir 
tahdide, mâkul bir ölçüye sığdıramadığınız gün; 
yatırımlar*, faaliyetleri ve harcamaları müs
mir bir hale getiremediğiniz gün, memleketin 
bütçesi daima delik, açık kalır ve kapanmaz. 

Bu itibarla canı gönülden son acı tenkit olma
sını temenni ediyorum, inşallah gelecek seneye 
şu müesseseyi bir binaya kavuştururuz. 

Hürmetlerimle. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Kemal BağcıoğluL Yoklar. Sa
yın Halil özmen?.. Yoklar. Sıvın Kemal Sarı-
ibrahimoğlu şahsı adına. Bir dakikanızı rica 
ederim, Sayın Sarıibrahimoğlu, C. II. P. adına 
Sayın Kemal Güven önce konuşacak. Buyurun 
efendim. •' 

20.2.1964 O : İ 
C. H. P ĞRlîPÜ ADINA KEMAL GÜ

VEN (Kars) — Muhterem arkadaşlar, 196-1 ma
lî yılı bütçe tasarısının Anayasa Mahkemesine ta
allûk eden kısmının görüşülmesi vesilesiyle 
C. II. P. Meclis Grupu adına bu yüksek mahke
meye ait görüş ve düşüncelerimizi arz etmek için 
huzurunuzda bulunuyorum. 

Sayın milletvekilleri; 
Çok partili hayata girdiğimiz 1945 yılında de

mokratik rejimin teminat müesseselerini tam ola
rak kurmak fırsatını bulamamıştık. Bu durum 
iktidar ve muhalefet münasebetlerini alabildiğine 
fiertleştiriyordu. Muhalefet iktidarın tahakkü
münden şikâyetçi, iktidar ise muhalefetin sorum
suzluğu ve memleketi bir badireye sürükliyece-
ğinden endişeli bulunuyordu. Bu sırada bir 
Anayasa teminat müessesesi mahiyetinde olma
makla beraber 12 Temmuz 1947 beyannamesi ik
tidar ve muhalefet münasebetlerinde amelî ola
rak tesirli bir güven unsuru olmuştur. 

Buna rağmen sosyal ve siyasi hayatımızda 
teminat müesseselerine karşı beliren büyük ihti
yaç kendisini hissettirmekte devam etti. Bu ara
da yolduğu hissedilen teminat müesseselerinden 
birisi belki de en önemlisi Anayasa Mahkemesi 
olmuştur. 

Muhterem arkadaşlar; 
1950 - 1960 devresinde iktidar ve muhalefet 

arasındaki münasebetlerde de insan hak ve hürri
yetlerinin korunması, kanunların Anayasaya uy
gunluğu meselesi tartışmaların önemli bir konusu
nu teşkil etmiş ve maalesef geçen yıllar boyunca 
da şiddetini artırarak devam eylemiştir. 

Sayın milletvekilleri; 
Batılı anlamda bütün teminat müesseseleri ile 

demokratik hukuk devletini gerçekleştirme ama
cını güden 27 Mayıs Devriminden sonra, Türk 
milletinin büyük çoğunluğunun tasvibine maz-
liar olan ve bugünkü meşru Devlet yapımızın te
melini teşkil eden 9 Temmuz Anayasası bu ileri 
teminat müessesesini de siyasi hayatımıza sok
muş ve pek önemli görev ve yetkilerle teçhiz et
miştir. 

Anayasamızın bu mevzudaki prensip hüküm
leri Yüce Heyetinizce 45 sayılı Kanunla yerine 
;,vi irilerek 22 , 4 . 1962 tarihinde Anaya
sa Mahkemesi kurulmuş, içtüzüğünü hazırlıya-
rak 2S . 8 . 1962 tarihinde göreve başladığını usu
len ilân etmiştir. 
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Muhterem arkadaşlar; 
Anayasamız] n 147 nci maddesinde aynen 

(Anayasa Mahkemesi kanunların ve Türkiye 
Büyük Millet Meclisi içtüzüklerinin Anayasaya 
uygunluğunu denetler) denilmektedir. Bu mad
de hükmünde de pek sarih olarak anlaşıldığı gibi 
Anayasa Mahkemesi, Anayasanın fiilen üstünlü
ğü prensibini gerçekleştirmek gayesiyle kurul
muş bulunmaktadır. 

Anayasamız bu yüksek mahkemeyi yukarda 
işaret olunan bu önemli görevinden başka; «Yü
ce Divan sıfat iyi e Cumhurbaşkanı, Bakanlar Ku
rulu üyelerini, Yargıtay, Danıştay, Askerî 
Yargıtay, Yüksek Hâkimler kurulu ve Sayıştay 
Başkan ve üyelerini, Cumhuriyet Başsavcısını, 
Başkanım Sözcüsünü, Askerî Y art it ay Başsav
cısını ve kendi üyelerini görevleri ile ilgili suç
lardan dolayı yargılamak. 

Siyasi partilerin kapatılmaları'hakkındaki dâ
valara bakmak, Danıştay Başkan ve üyeleri ile 
Başkanım sözcüsünü seçmek, 

Siyasi partilerin gelir kaynakları ve giderleri 
hakkında verecekleri hesapları denetleme, 

Dokunulmazlığın kaldırılmasına karar veril
mesi hallerinde ilgililerin Anayasaya veya içtü
zük hükümlerine aykırılık iddiasına dayanan is
teklerini karara bağlamak» gibi, hepsi birbirinden 
önemli ve demokratik rejimin çeşitli şekilde temi
natını teşkil eden görev ve yetkilerle teçhiz et
miştir. 

Sayın üyeler; 
Milletimizin yüksek meziyet ve uygarlık sevi

yesi bakımından iftiharla belirtmek isterim ki; 
bu Yüksek Mahkemenin, rejimin kaderi ile ilgili 
pek önemli yetki ve görevlerini, her türlü tesir
den Azade olarak kullandığı ve kullanacağı huşu-' 
sunda hiç kimse en küçük ölçüde bir şüphe duy
mamaktadır. 

Bu sebeptendir ki; Anayasa Mahkemesi ku
rulduğu günden itibaren demokratik, rejime 
samimî oüarak inanan herkesin varlığından ve 
çalışmalarından memnuniyet duyduğu bir mües
sese olarak demokratik hayatımızda özlenen yeri
ni almış bulunmaktadır. 

Muhterem milletvekilleri; 
Anayasa Mahkemesi halen yıllık kirası 

329 650 lira olan ve iş hanı olarak inşa olunan 
bir binada çalışmaktadır. Bina hiçbir bakım
dan ^ maksada elverişli değildir. İlk lirsaata ra-

20.2.1964 O : 1 
hatça çalışabileceği bir binaya kavuşturulması 
şarttır. 

1964 yılı bütçe kanunu tasarısı ile Anayasa 
Mahkemesine verilen ödenek 2 748 672 liradır. 
Bu miktar 1962 yılı bütçesi ile ayrılan ödenekten 
961 681 lira noksandır. Bu fark geçen yıl karşı
landığı için İm yıl tekrarına mahal kalmıyan mas
raflarda yerinde yapılmış kesintiden ileri gel
mektedir. Detayları üye arkadaşlara dağıtılan 
bütçe kanun tasarısı ve komisyon raporunda et
raflıca izah olduğu için ayrıca üzerinde durup 
teferruata girerek vaktinizi almak istemiyorum. 

Anayasa Mahkemesine, göre ve başladığı gün
den itibaren 4,95 iptal dâvası açılmış 413 cü ka
rara bağlanmış, 10 . 12 . 1963 tarihinde elinde 
82, iş kalmıştır. 

Keza bu devre içerisinde. Yüce- Divan sıfatiy-
le 145 dâva gelmiş, 129 u karara bağlanmış, 
16 dâva devredilmiştir. 

Bu netice de göstermektedir ki, Anayasa Mah
kemesi ilk yıllarında ve bâzı kuruluş noksanlıkla
rına rağmen kendisine intikal eden işleri en kısa 
zamanda ele alarak süratle neticeye bağlamakta 
ve kendisine mevdu yüce görevleri Türk milleti
nin güven ve iftiharına lâyık bir mükemmeliyetle 
ifa etmektedir. 

Sayın üyeler; 
Egemenliğin kayıtsız ve şartsız Büyük mille

timize aidolduğu inancı ile kurulan ve bu uğurda 
tarihi boyunca başarılı ve şerefli imtihanlar ve
ren bir siyasi partinin Meclis grupu adına; Ana
yasa Mahkemesinin kurulmuş olmasından ve 
olumlu çalışmalarından duyduğumuz büyük mem
nuniyeti bir kere daha belirtir. Yüce Heyetinize 
saygılar sunarım. (Ortadan alkışlar). 

BAŞKAN — Adalet Partisi (Irupu adına Sa
yın Bağcıoğlu. 

A. P. GRUPU ADINA KEMAL BAĞCIOĞ
LU (Maraş) — Muhterem Başkan, Muhterem 
Milletvekilleri; 

Anayasa Mahkemesi Bütçesinin müzakere 
edildiği şu anda A. P. Millet Meclisi Grupu adı
na görüşlerimizi arz etmek üzere huzurlarınızı 
işgal etmiş bulunuyorum. 

Anayasanın 145 ve mütaakıp maddeleri gere
ğince kurulması emrolunan ve «Anayasa Mah
kemesinin Kuruluş ve Yargılama Usulleri» hak
kındaki 44 sayılı Kanunla kurulup, çalışma usul
lerini 30 Ağustos 1962 tarihinde yayınlanan 

184 — 
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bir (Tüzük) le düzenleyip faaliyete başlıyan 
Anayasa Mahkemesi yepyeni ve pek mühim 
Anayasa Müessesesi olarak bu memlekette Ana
yasa nizamı payidar olduğu müddetçe yaşıya-
cak bir organdır. 

Bizde yeni olan bu organın zarureti, diğer 
bâzı memleketlerde çok önceden görülüp hisse
dilmiş ve böylece Anayasa Mahkemesi fikri, 
Hukuk ve Devlet düzenine girerek Anayasa Hu
kukunda çok mühim bir yer işgal etmıiyc baş
lamıştır. 

Anayasa Mahkemesinin bir yargı organı mı, 
yoksa bir yasama organı mı olduğu hususu hu
kukçular, bilhassa Anayasa hukukçuları tarafın
dan enine boyuna tartışılmış bulunmaktadır. 

Kelsne gibi bâzı hukukçular ,«kanunları il
ga edebilen» bir organın neticede bir yasama or
ganı olduğunu, taraflar arasında bir (ihtilâf) ol-
mıyan hallerde yargılamadan bahsedilemiyeceği-
ni iddia etmişlerdir. 

Fakat; her hangi bir organa yargılama orga
nı vasfını vermek (için bir ihtilâfa lüzum oldu
ğu fikrini uygun görmiyen ve (Hukuk Devleti) 
içinde kalabilmenin teminatını sağlıyan Anaya
sa Mhakemesi'ni bir mahkeıme sayan hukukçu
lara göre iddia ve talep bu organa bir (İhtilâf) 
şeklinde gelmektedir. Anayasa Mahkemesinde; 
Yasama Organlarında bulunması gereken husu
siyetlerden hiç birisi yoktur. Anayasa Hâkimle
rinin topluluğundan ibaret olan bu organın bir 
bakıma sadece hukukî meseleleri çözmekle yet
kili sayılan Yargıtay Hâkimlerinden farkı, bu 
hukukçulara göre, bunların vazifesinin daha dar 
ye özel bir sahaya bağlanmış olmasındadır. Bu 
fikirde olan hukukçular arasında EULA, BOS-
S î ve ÖRÎSTÎANÎ gibi âsim yapmış olanı say
mak mümkündür. 

Bu organı bir (hususi mahkeme) vasfını ta
şıdığı hususu da tartılmıştır. Anayasa Mahke
mesinin vazifesinin diğer ımahkemelere veril
mesinin mümkün olduğunu iddia edenler olru-
ğu gibi, bu sistemi tercih eden memledetler de 
vardır. Anayasa'ya, aykırılığın bir (Hukuk me
selesi ) olduğunu, her mahkemenin bunda yetki
li olması halinde Yargıtay'ın içtihat birliğini ve 
isabetini sağlıyacağını, bu sebeple Anayasa 
Mahkemesi'ne lüzum olmadığını iddia edenler 
ve meselâ Prof. Faruk Erem; dâvaların de
vamını aksatan, gecdktiren her şeyin mahzur-
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lu olduğunu söylemekte ve «Hususi Mah
keme, daima bir zarurete dayanır. Eğer tat
bikatta zaruret sayılan husus, ADALET aley
hine genişletildrse o teşekkül Mahkeme vasfını 
kaybedebilir. İdari Kazada idari zaruretlerin 
mübalâğa edilmesi adaletlin zararına olmuştur. 
Böyle bir temayülün Anayasa Mahkemesi'ne te
siri halinde' bu mahkeme gerçek varlığından 
çok şey kaybedecektir.» demektedir. Yine aynı 
müellife göre; (Anayasa Mahkemesi lüzumlu 
bir teşekkül değildir, önemli olan bir memleke
tin mahkemelerinde Anayasaya aykırılığın iddia 
edilebilmesi ve karara bağlanabilmesidir. Bugün 
meri Anayasamıza göre mahkemeler, iddianın 
bekletici ön mesele olup olamayacağına karar ve
recekler ve mesele bu suretle Anayasa Mahke
mesine intikal edecektir. Bu kararı vermekle 
meselenin esası hakkında da karar verebilmek 
arasında büyük bir fark yoktur. Eğer Anayasa 
Mahkemesi Hukuk dışı bâzı mülâhazalara da ka
rarında yer verecek bir organ olarak düşünülü
yorsa böyle bi rorgan Mahkeme değildir. Aksi 
halde ise hususi bir mahkemeye lüzum yoktur. 
Esasen Yasama Birliği'nin mevcudolduğu mem
leketlerde, diğer bir deyimle Mahallî Kanunlar'-
m mevcut olabildiği memleketler haricinde Ana
yasa Mahkemesi mantıkî bir teşekkül sayıla
maz.) 

Muhterem Milletvekilleri; 
Bütün bunlara rağmen Adalet Partisi ola

rak biz Anayasa Mahkemesinin (Bir Yasama 
Organı olmadığı), Bu organın (Yasama Üstü) 
bir organ olduğu fikrindeyiz. Birçok hukukçu
lar bu fikirde ittifak etmektedirler. 

Her hangi bir kanunun muhteva bakminıdan 
Anayasa'ya aykırılığında metne aykırılıktan zi
yade (Anayasa'nm Ruhun'a aykırılık) bahis 
mevzuu olduğuna göre Anayasa Mahkemesd/nin 
vazifesi (Anayasa Hukuku) zaviyesinden Ya
sama Organının Murakabesiddr. Bu pek üstün, 
şümullü ve şerefli bir vazifedir. Bu şerefli vazife
yi Anayasa Mahkememizin büyük bir dirayet 
ve olgunlukla yaptığına ve (Hukuk Dışı) mülâ
hazalara yer vermeden Demokratik Parlöman-
ter rejimin bekası ve Anayasa Düzeninin deva
mı için bu pek şerefli vazifesine devam edeceğine 
ve Türkiye Cumhuriyetini, (Hukuk Devleti) 
içinde kalabilmenin teminatını sağlıyan (Üstün 
bir Organ) olarak daima koruyacağına ve ha
yırlı hizmetler ifa edeceğine inanıyoruz. 
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Muhterem Arkadaşlar, bu derece ehemmiyet- I 

li bir organ olduğunda herkesin ittifak ettiği 
Anayasa Mahkemesi için bir yıl evvelki bütçeye 
nazaran 96 681 lira eksiğiyle 1964 Malı Yılı 
Bütçe Kanun tasarısında 2 748 672 TL. 'ödenek 
teklif olunmaktadır. 

1963 yılında Yüksek Hâkimler ve Yüksek | 
Savcılar kurulları ile birlikte binaların icar be- j 
deUerinin çok yüksek olacağı dikkate alınarak 
bir bina inşası düşünülmüş olduğu halde (Dev
let Yatırımlarının istihsali arttıran sahalarda 
olması zarureti) mucip sebebiyle bu yıl bina in
şası fikrinden vazgeçilmiştir. Halbuki yalnız 
Anayasa Mahkemesinin isticar ettiği binaya' se
nede 329 650 Tl. icar bedeli ödendiğini ve bu 
üç organın ayrı ayrı binalarda kira ile oturduğu 
ve ortalama 800 000 lira. civarında senelik kira 
•bedeli ödendiği dikkate alınırsa, Anayasa gere
ğince kurulan bu yüksek organların bir an ev
vel gördükleri vazifelerle mütenasip, devletin 
itibar ve şerefine yakışır bir müstakil binaya 
kavuşturulması ve her üç organın bu binada 
toplanarak kiradan kurtarılması çok doğru ve ı 
yeninde olacaktır. Bütçe Kanunu tasarısının 
Cumhuriyet Senatosundaki müzakeresi sırasın
da bir Senatör arkadaşımızın sualine verdiği ce
vapta Adalet Bakanı Sayın Sedat Çumralı'nm 
aynı mucip sebepler ve mülâhazalarla ( 8 - 1 0 
yıllık icar bedelleri ile bu müesseselerin bir bina 
inşa edilerek orada toplanacağını söylemesini) 
bu mevzuda 1965 yılı için bir taahhüt olarak ka- ! 
•bul ettiğimizi ve bundan memnuniyet duyduğu
muzu arz etmek isterim. (Soldan alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Sarıibrahimoğhı. 
KEMAL SARIİBRAHlMOĞLU (Adana) — 

Muhterem arkadaşlar, benden evvel konuşan ar
kadaşlarım da temas ettiler. Anayasa Mahke
mesi, Yüksek .Savcılar Kurulu ve Yüksek Hâ
kimler Kurulu ayrı ayrı binalarda ve büyük ki
ralarda oturmaktadırlar. Bunların her üçünün 
kirası bir milyon lirayı bulmaktadır. Halbuki 
4 - 5 milyon liralık bir inşaat bunların üçünün ı 
de bir çatı altında, hem de şerefloriyle mütena
sip bir çatı altında birleştirilmesine kifayet 
eder. Benim istirhamım, bu üçünü do içine ala
cak bir Adliye Sarayının inşaası suretiyle bu 
masraflardan tasarruf edilmesidir. Hürmetle
rimle. 

BAŞKAN — Sayın Kılıçoğlıı. | 
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t. ETEM KILIÇOÖLU (Giresun) Vazgeç

tim. 
BAŞKAN — Sayın Özmen... Yoklar. 
Sayın Bakan buyurun. 
ADALET BAKANİ SEDAT ÇUMRALİ 

(C. Senatosu Konya Üyesi) — Sayın Başkan 
ve pek 'değerli Milletvekilleri ,Anayasaııııı 145 
ve mütaakıp maddeleriyle kuruluş görev ve yet
kileri ,yargılama ve çalışma usulleri tesbit edil
miş bulunan Anayasa Mahkememizin, Anayasa 
Mahkemesinin kuruluş ve yargılama usulleri 
hakkındaki 44 sayılı Kanunla kurulduğu ve ay
rıca çalışma esaslarını düzeni iyen tüzüğü de 
3 Ağustos 1962 tarihinde yaymlıyarak görevine 
başladığı Yüksek Meclisin malûmudur. 

1962 ve 1963 yıllarında bu yüksek kaza or
ganımıza gelen iş miktarı ile çıkarılan iş adedi, 
geçen yıl ve bu soneki bütçeleri, Yüce Divan sı-
fatiyle gördüğü dâvaların sayısı bütçe raporun
da yer aldığı için aynı rakamları tekrar etmiyc-
ceğim. 

Anayasa Mahkemesinin görevleri arasında bu
lunan işlerden 1962 yılı içinde memleketimizde 
faaliyette bulunan siyasi partilerden her hangi 
birinin kapatılmasına ait bir talep sebk etmemiş 
ve bu yolda bir karar da verilmemiştir. 

Anayasa Mahkemesine açılan iptal dâvala
rından otuz ikisi karara bağlanmıştır. 

Bu kararlar arasında çıkış sırasına ve tarihi
ne göre Avukatlık Kanununun 114 ncü madde
sinin 2 nci, 1580 sayılı Belediye Kanununun 
53 ncü, Cumhuriyet Halk Partisinin haksız ik
tisaplarının iadesi hakkındaki 6195 sayılı Kanu
nun tümünün, gayrimenkul kiraları hakkındaki 
6570 sayılı Kanunun 2 ve 3 ncü, Toplantı ve 
gösteri Yürüyüşleri hakkındaki 6791 sayılı Ka
nunun 12 nci maddesinin F bendine ilişkin hük
mü, 5434 sayılı Türkiye 'Cumhuriyeti Emekli 
'Sandığı Kanunun 39 ncu maddesinin B fıkra
sının son bendi, 45 sayılı Yüksek Hâkimler Ku
rulu Kanununun 44, 64, 79 ve 97/1 maddele
rinin iptallerine ait kararlar, diğer kararlarla 
birlikte hukuk nizamını ve kişisel hakların ko
runması 'bakımından özellik taşımaktadır. 

Türk demokrasisinin ve 'Devlet nizamının 
temel koruyucusu olan Yüksek Anayasa Mah
kememiz kendisine tevdi olunan işleri büyük bir 
hassasiyetle yürütmektedir. 
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Hatip arkadaşlarımızın burada temas ettik

leri ve hepsinin birleştiği bir noktaya ben de, 
Senatoda ifade ettiğim şekilde, bütün yüreğim
le katılıyorum. Anayasa Malhke.mesi, Savcılar 
Kurulu ve Yüksek Hâkimler Kurulu ayrı ayrı 
binalarda bulunmakta ve bu binalara yılda or
talama 800 bin lira kira bedeli ödenmektedir. 
Senatoda da ifade ettiğim şekilde 7 - 8 senelik 
kira 'bedeli ile bu üç müesseseyi içinde barındı
racak bir binanın yapılması zaruridir veya 
faydalıdır. Bunun devamlı şekilde takipçisi ve 
savunucusu olacağım, hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Anayasa Mahkemesi bütçesi 
hakkında başka söz alan arkadaşımız yok. 

Bölümlere geçilmesini oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Bölümlere 
geçilmesi kabul edilmiştir. 

Bölümleri okutuyorum. 

( A / l ) Cari harcamalar 

B, / Lira 
12.000 Personel giderleri 2 188 620 

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

13.000 Yönetim giderleri 525 552 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

14.000 Hizmet giderleri 30 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

16.000 Çeşitli giderler 4 500 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

(A/3) Sermaye teslrili ve transfer 
harcamaları 

B. l i r a 
36.000 Borç ödemeleri 1 

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

D — BAŞBAKANLIK BÜTÇESİ 

BAŞKAN — Anayasa Ma'hkemesi Bütçesi
nin görüşülmesi bitmiştir. Başbakanlık bütçe
sinin görüşülmesine başlıyoruz. Yüce Heyetini
zin evtvetae aldığı karâra göre, Başbakanlık Ve 
Başbakanlığa bağlı katma bütçelerin görüşül-
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mesi birlikte yapılacaktır. Ancak Başbakanlık 
Bütçesi hakkında konuşan bir grup sözcüsünü 
mütaakıp, Başbakanlığa bağlı diğer kaitma büt
çeli umum müdürlükler üzerinde de parti söz
cüleri varsa, onlara da parti sözcüsü olarak 
söz vereceğim. 

MUHİTTİN GÜVEN (İstanbul) — Usul 
hakkında söz istiyorum. 

BAŞKAN — Nedir efendim. Meclisin kara
rından geçmiş bir meseleyi arz ediyorum. 

'MUHİTTİN GÜVEN (İstanbul) — Kararın 
tatbik şekli hususunda, 

BAŞKAN — Kararın tatbik şekline geçme
dik ki... Yani Başbakanlık Bütçesi hakkında 
Adalet Partisinin bir sözcüsü var, konuşacak. 
Umum müdürlükler üzerinde ayrıca grup söz
cüleri varsa onlar da konuşacak. 

MUHİTTİN GÜVEN (İstanbul) — Şahıs
ları adına konuşacakları için efendim. 

BAŞKAN — Şahısları adına konuşacak olan 
arkadaşlarımız Başbakanlık . bütçesinin tümü 
konuşulurken konuşmalıdırlar. Efendim bu hu
susu tavzih ettik; yani heyetin aldığı karan 
tavzih ettik. Daha doğrusu yeni bir iş icadede-
cek değiliz. Buyurunuz görüşünüz .Sayın Güven. 
Muhterem arkadaşlar, ben aldığınız bir kararı 
tekrarlıyorum. Yani arkadaşlar konuşurken bi
lerek konuşsunlar diyerek söylüyorum. Buyu
run. 

MUHİTTİN GÜVEN (İstanbul) — Muhte
rem arkadaşlarım, öyle zannediyorum ki, Baş
bakanlık Bütçesinin müzakeresinde alınmış 
olan karar tatbik edilemez. Bakanlıklara ait 
genel müdürlükler ayrı mülhak bütçeler halin
de bir bakanlığa tabi bulunmaktadır. Halbuki 
Başbakanlığın mevzuu dâhilinde olan meseleler 
ayrı ayrı Devlet Bakanlıkları içinde yer almış
tır. Kendi hususiyetlerine ve ihtisas zümreleri
ne göre Başbakanlığa bağlı görünen 4 DeVlet 
Bakanlığı mevcuttur. Bu 4 Devlet Bakanlığının 
meşgul olduğu mevzular mevcuttur. Binaen
aleyh, Başbakanlık bütçesinin müzakeresinde 
her Devlet Bakanlığının kendi meseleleri üze-' 
rinde şahsı adına konuşan arkadaşların 10 da
kikayı istimal etmeleri lâzım gelmektedir kana
atini taşıyorum. Bu hususu arz etmek için söz 
aldım, hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Bir teklifiniz varsa oya suna
yım Sayın Güven? Yüce Meclisin arz ettiğim 
şekilde vaktiyle aldığı bir karar vardır, 
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Başbakanlık Bütçesinin görüşülmesine de

vam ediyoruz. O rap adına söz alan arkadaşlara 
söz vereceğiz. 

Yeni Türkiye Partisi Orupu adına Sayın-
Maflımut Vural. 

'Sayın Vural, zatıâliniz Devlet Plânlama 
Bütçesi üzerinde de grup sözcüsüsünüz. ikisini 
bir arada konuşacaksınız değil mi? 

YENİ TÜRKİYE PARTİSİ MECLİS 
ORUPU ADİNA MAHMUT VURAL (iSivas) 
— Evet. 

(BAŞKAN — Lütfen. 
YENÎ TÜRKİYE PARTİSİ MECLİS 

(TRUPU ADINA MAHMUT VURlAL (Sivas) 
— Mulbterem Başkan, muhterem milletvekilleri, 

Yeni Türkiye Partisi ıMillet Meclisi Crrupu 
adına, Başbakanlık. Devlet Plân'lama ve Devlet 
Personel Teşkilâtı bütçeleri dol ayış iyi e zaman 
darlığı içerisinde kısaca görüşlerimizi arz ede
ceğini. 

Başbakanlık : 
Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, Cumhur

başkanının sınırlı yetkileri dışında, yürütme 
organı olarak Bakanlar Kurulunu tes'bit etmiş
tir. .Anayasada benimsenen düzen içinde yürüt
me organının özelliği, bakanlıklar arasında ka
mu otoritesini temsil etme bakımından hiyerar-
işik 'bir farklılığın m ovcudol mam asıdır. Bizde 
bakanlıkların her biri, idare hukuku ilkeleri 
yönünden eşit bir durumda bulun-maktadırlar. 
'Kabine Ihükümetlerinin bu türlüsünün Hükü
met ötmede bâzı kolaylık]ar sağladığı bir ger
çek olmakla birlikte; bu düzenin aksaksız işli-
ye'bi İm esinin üst koordinatör durumunda olan 
Başbakanlık makamının .görevini gereği gibi 
yerine getirmesine bağlı bulunduğunu belirtmek 
yerinde olur. 

Başbakanlık makamı, bakanlıklararası koor
dinasyonu etkin bir şekilde yerine ıgetiremediği, 
ve daha önemlisi Hükümet işlerinin yürütülme
sinde, otoritesini tesirli olarak uygulamadığı 
hallerde kamu işlerinin muntazam yürümesi 
nvüm'k'ün ola'mıy aıcaktır. 

Başbakanlığın, bugünkü iç düzeni ve bu dü
zen içerisinde görevini yerine getirmedeki alış
kanlıkları, kamu kuruluşları arasında 'ahenkli 
bir çalışmayı gerçekleştirecek nitelikte değil
dir. Bunun sonucu olarak da; kuruluşlar .ara
sında koordinasyonu .sağlamak mümkün olama-
maktadır, şöyle ki : 
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1. İki veya daha fazla birimi ilgilendiraı 

meselelerde, Kahine .seviyesinde veya daiha aşa-
ğı seviyede ortak kararlar alınması güçleşmek
te ve işler uzun süre sürüncemede kalmaktadır. 

'2. Ortak kararların alındığı konularda ilgi
liler arasında, verimli bir iş birliğinin yapılıp 
yapılın adı ğı izi enenremektedir. 

.'"». Ve nihayet kuruluşlar arasında, karşı
lıklı danışma ve bilgi alışverişine önem. veril
mem ektedir. 

(Belirtilen hususlar, koordinasyon kararının 
vazgeçilmez ve ön şartlarıdır. Bunların 'gerçek
leştirilememesi birimlerin faaliyetlerinde çatış
ma ve çelişmenin ortaya çıkmasına sebetoolmak-
tadır. 

Aslında, belirtilen aksaklıkları Kahine sis
teminin bünyesine has bir sonUç olmaktan zi
yade, Başbakanlığın iç. düzenindeki yetersizlik
le ilgilidir. Bulgun, Başbakanlık, kuruluşlarara-
sı ilişkilerde resmî evrakı birinden diğerine ha
vale eden âdeta bir «posta kutusu» görevinden 
öteye bir koordinasyon görevi yapamamakta
dır. Bu da, kuruluşların «üst otorite» deneti
minden yoksun olarak faaliyette bulunma alış
kanlığına yol açmaktadır. 

Çeşitli kuruluşları ilgilendiren ve ortak bir 
çözüm yolu bulunması gerekli konularda birim
lerden heı- biri, görüşlerini savunurken katî ve 
uzlaşmaz bir tutumu benimsemektedirler. Kuru
luşların bu şekilde dayranmıalarma sebebolan 
unsurların başında da, «/Başbakanlığın» üst ko
ordinatör alarak işe tehirli bir şekilde müdaha
lede bulunamıyacağı peşin hükmü 'gelmektedir. 

Yukarda, ana, lıatlariyle belirtilen aksaklık
ların giderilmesi ve Başbakanlığın görevini is
tenilen şekilde yerine getirilmesini müm/kün 
kılmak ve idarenin verimli, ahenkli ve tasarruf 
sağlayıcı bir düzene kavuşturulması için bâzı 
tedbirlerin süratle alınması zorunlu görülmek
tedir. Bunlar şu noktalarda toplanabilir : 

a) Halen Başbakanlığa bağlı olan ve gör
dükleri işin mahiyetleri bakmınd'an bir üst ko
ordinatör makamına bağaııniasma lüzum ol mi
yarı kuruluşların 'Başbakanlıkla idari bağlantı
sına son verilmelidir. Bu konuda merkezi -Hü
kümet teşkilâtı araştırma projesi yönetim kuru
lu raporundaki tavsiyeler göz önünde bulundu
rularak bakanlıkların bünyelerine dâlhil edilme-
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îidir. Böylece, hem (Başbakanlığın esas görevini 

.! yerine getirme imkânları artırılmış o'liaıcak hem 
1 de bir kısım kuruluşların idari denetimden uzak 
kalma durumu ortadan kaldırılacaktır. -

örneğin, bulgun çeşitli kamu hizmetleri ve 
vbir kısım yatırımların yerine (getirilmesi harita 
ve kadastro 'hizmetlerinin önceden yapıllmasma 
bağlı 'bulunmaktadır. Bu ise harita ve kadastro 
hizmetleriyle görevli kuruluşların verimli bir 
iş birliği yapmalarına ve hattâ aynı bakanlık 
bünyesi içerisinde toplanmıaîarını zorunlu kıi-

-' maktadır. Halbuki söz konusu teşekküllerin de
ğişik otoritelere bağlı olmaları işlerin gereği 
gibi yürütülmesine engel olmakta ve dolayısiy-
•le kamiı hizmetleri ve yatırımlar aksamaktadır. 
İşbirliğine »ayak uyduramıyan tevekküllerin ba
şında ela Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü 
gelmektedir. Bu itibarla öncelikle bu .genel mü
dürlüğün en kısa sürede Başbakanlığa bağlı bir 
teşkilât olmaktan çıkarılması gerekmektedir. 

b) Kabine seviyesinde koordinasyonu icab-
ettiren meselelerin Ka'bineye intikalinden önce 
incelenmesi, değerlendirilmesi ve çeşitli çözüm 
yollarını g/österen tekliflerin tesbiti işini sağlı-
yacak şekilde Başbakanlık teşkilâtının yeniden 
düzenlenmesi ele alınmalıdır. Ortaya çıkarıla
cak yeni kuruluşta daimî ve geçici «Kabine ko
mitelerine» ve «Kabine Sekreterliğine» yer ve
rilmelidir. 

•e) Hükümetle Parlâmento arasında irtiba
tın devamlılığının önemi bellidir. Devlet Bakan
larının, belli fonksiyonları olan Başbakanlığa 
bağlı ünitelerin işlerinden sorumlu siyasi bir 
makam olmaktan çıkartılıp Hükümet - Parlâ
mento münasebetlerini yürüten bir fonksiyonla 
görevlendirilmeleri isabetli olacaktır. 

d) Bakanlık ve kuruluşların ortaklaşa yapa
cakları işlerin seyri hakkında bilgi edinmek ve 
elde edilen sonuçları değerlendirmek amacı ile 
teşkilât içi bir denetim ve koordinasyon metodu 
geliştirilmelidir. 

Başbakanlık Teşkilâtının, «Üst koordinatör» 
makamı olarak isabetli ve gerçekçi bir görüşle 
yeniden düzenlenmesi imkân dâhiline girdiği 
takdirde bir taraftan Hükümet işlerinde ahenk 
ve verimlilik sağlanabileceği gibi diğer taraftan 
idarenin yeni kuruluşlarla lülauimlstıız .bir sekilide ) 
büyümesinin önüne geçilmesi mümkün olacak- I 
tır, I 

20 . 2 .1964 0 : 1 
Ortaya çıkarılacak yeni teşkilâtta Başbakan

lığa bağlı olmakta devam etmesi zorunlu görülen 
Devlet Plânlama Teşkilâtı Müsteşarlığı ile Dev
let Personel Dairesi Başkanlığı üzerinde bir neb
ze durmakta fayda mütalâa edilmektedir. 

Devlet Plânlama Teşkilâtının görevleri 91 
sayılı Kanunda ayrıntılı olarak belirtilmiştir. 
Bu görevlerin başlıcaları uzun vadeli plân ve 
yıllık programların hazırlanması ve uygulama
nın izlenmesi vo değerlendirilmesi önemli bir yer 
tutar. 

Gerek plân ve yıllık programların hazırlan
masında gerekse uygulamanın izlenmesinde bir 
yıllık tecrübelerin ışığı altında bâzı eksikliklerin 
bulunduğu görülmüştür. 

Evvelâ; Yüksek Plânlama Kuruluna üye ola
cak bakanların tâyininde siyasi zaruretlerin ya
nı başında teknik zaruretlere de yer vermek ve 
meselâ Maliye Bakanının mutlaka Yüksek Plân
lama Kurulu üyesi olarak görev almasını temin 
etmek gerekecektir. 

Plân vo yıllık programların hazırlanmasında 
Devlet Plânlama Teşkilâtının çalışmalarını ka
mu kuruluşlarından elde ettiği donelere dayan
dırması kaçınılmaz bir. zarurettir. Bu itibarla 
kuruluşlar araştırma vo bulgularını ilmî esasla
ra göre yapmalıdırlar. Böylece, ortaya çıkan iş 
kuruluşlara Hükümetin yukardan empoze ettiği 
bir vesika olmaktan çıkıp, hazırlanmasına bütün 
idarenin katıldığı bir eser hüviyetini kazanacak
tır. Uygulamada da durum aynıdır. Programda 
tesbit edilmiş yatırımların ve tedbirlerin gerçek
leşip gerçekleşemediği aksaklıkların mahiyeti, 
bunların neden ileri geldiği her şeyden önce so
rumlu dairelerin kendi kaygıları olmalıdır. -Bu 
bakımdan kuruluşların plânlama ünitelerinin 
kuvvetlendirilmesin in özel bir önemi vardır. 

Üzerinde durulması gerekli bir husus da şu
dur: özel Sektör yatırımlarını yakından izleme
ye ve değerlendirmeye imkân veren istatistiki 
bilgiler oldukça yetersizdir. Bu bakımdan prog
ramların hazırlanmasında ve uygulama sonuç
larının değerlendirilmesinde özel sektörün yatı
rımlarının miktarı, sektörlere dağılımı ve seyri 
ancak bâzı göstergelere ve araştırmalara dayanı
larak tahmin edilmektedir. 

Çeşitli kuruluşlar tarafından yayınlanan ista
tistik! bilgiler, resmî teşekküllerce verilen ruh
satlar ve temel yatırım mallarının ithal ve üre-
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tim miktarlarını tesbit ve değerlendirme bu gös
tergelerin belli başlılarını teşkil etmiştir. 

Ayrıca, yabancı .sermaye yatırım müracaat-
loi'i ile yatırım indirimleri taleplerinden özel 
sektör faaliyetleri hakkında bâzı bakımlardan 
bilgi edinmek mümkün olmaktadır. 

Bu metodun yetersiz ve geliştirmeye muhta-
colduğu açıktır. Bu konuda boşlukların doldurul
ması ve uygulamanın izlenmesine özel sektörü 
do içine alan bilgilerin toplanmasını mümkün 
kılma maksadı ile bir koordinasyon makaııizma-
sı mn kurulması şarttır. 

İleri bir hayat standardına ulaşabilmemiz an
cak; uzun süreli ve sistemli bir görüş çerçevesi 
içerisinde, devamlı olarak kalkınma gayreti sarf 
etmemizle mümkün olduğuna Yeni Türkiye Par
tisi Meclis Grupu olarak inanmış bulunmakta
yız. 

15 yıllık perspektif içerisinde hazırlanan 
Kalkınma Plânında tesbit edilen ekonomik ve 
sosyal hedeflere ulaşabilmek için ortalama % 7 
lik bir gelişme hızının gerçekleştirilmesi gerek
mektedir. Bu arada istihdam meselesinin çözül
mesi, dış ödeme dengesine ulaşılması da plânda 
ön görülen önemli hedeflerin başlıcalarını teşkil 
eder. 

Plânın; belirtmiş olduğumuz ana hedeflerin
den birisi olan istihdam meselesi üzerinde lüzum
lu gayretin gösterilmediği kanaatindeyiz. 

Bugün mevcut emek arzının mühim bir kıs
mına iş temin edemediğimiz gibi, kalifiye işçile
rimizin dış memleketlerde nasiplerini aramala
rını teşvik zorunda kalmış bulunmaktayız. 

Tarım sahasında, gizli işsizlik artmış ve bu
nun etkisi ile de şehirleşme hareketi hızlanmış ve 
dolayısiyle açık işsizlik günden güne artagelmis 
bulunmaktadır. Süratlenen şehirleşme hareketi
nin diğer tabiî bir neticesi de şüphesiz ki pek 
komplike bir durum arz eden ve acilen halli ge
reken gecekondu problemidir. Bu hususun halli 
için de etraflı bir etüt ve salim bir çözüm yolu 
için gayret sarf edilmediği kanaatindeyiz. 

Yukarda özetle üzerinde durduğumuz istih
dam meselesinin çözümlenebilmesi için biz Ye
ni Türkiye Partisi Grupu olarak bâzı tedbirlerin 
alınması ve müessir bir şekilde uygulanması ka
nısındayız. 

Söz konusu tedbirleri uzun ve kısa vadeli ted
birler olarak mütalâa etmek mümkündür. Şöy
le ki : 

20 . 2 . 1964 O : 1 
.1. Bilindiği üzere Birinci Beş Yıllık Kal

kınma Plânı ve 1963 yılı programında yatırını 
projeleri değerlendirilirken, ekonomik verimlilik 
kıstasını göz önünde bulundurmak kaydiyle emek 
yoğunluğuna dayanan projelere öncelik veril
mesi ön görülmüştür. Bu ilkenin gerçekleşmesi, 
her şeyden önce yatırımcı dairelerin projelerini 
daha dikkatli hazırlamaları ve Plânlama Teşki
lâtına çeşitli alternatifleri gösteren projelerle 
gitmelerini zorunlu kılar. Halbuki bir yıllık uy
gulama, yatırımcı dairelerinin, değil muayyen 
bir yatırım için çok sayıda proje hazırlamak, 
aksine bâzı, alı v aide bir tek projeyi tanı ve kâ
mil biı* şekilde hazırlayamadıklar] ortaya çık-
nnış ve programda ıbâzı ödenekler av an proje
lere göre tahsis edilmiştir. 

Böyle olunca da yatırını hırın emek yoğun
luğuna dayandırılması tedbiri yerine getirile
memiş ve getirilen kısmın ise değerlendiril» 
an e si .mümkün olaıııaııı iş tır. Bu koli unun ileriki 
yıllarda daha ciddî olarak ele a!ılıması istih
damı politikasıtım: istenilen şekilde geliştirilme-
si bakımından, zaruri okluğuna, inanmaktayız. 

2. Karma ekonomi düzeni içerisinde özel 
sektör yatırımiaraıda, güdülen istihdam po
litikasın ı*n. uygun bir eskilde -gelişmesi ka
çınılmaz ;bir zarurettir. Bu itibarla özel sek
tör yatırımlarında, emek yoğunluğuna daya
nan projelerin gerçekleştirilmesi ve bunun İçin 
de gerekli, ma.lî ve hukukî tedbirlerin alınma
sı faydalı olacaktır. 

Her ne kadar, bir süre önce tadil edilen Ge
lir Vergisi ikan um tasarısında, yafırım indirimi 
gibi müessesenin kabulü ile özel sektör yatı
rımlarını teşvik edici tedbirler -alınımiş ise de, 
bunun istihdam meselesinin giderilmeısinde fazla 
tesirli olduğu kanaatinde değiliz. 

Bugün geri kalmış pek çok ülkelerde dahi, 
özeljsektörün. memleketin umumi ve iktisat po
litikasına uygun bir şekilde gelişımesini «ağ
lamak için çeşitli modeller geliştirilmiştir. Mem
leketimizde de bu konuda/ yapılması gerekli 
pek çok işlerin nıevcudolduğu ıkanısıudayız. 
Alınması gerekli tedbirleri §u maktalarda 'top-
lamak mümkündür. 

a) .Beş Yıllık Kalkınma Plânında, yapıl
ması gerekli yatırımlarım istenilen 'seviyeye 
ulaşması ve bunlâriın1 coğrafi dağılımı 'bakımın
dan, dengeli olabilmesi için teşvik unsurları-. 
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nın «nahiyetti, bundan yararlanacak sektörlerin 
açık oiara'k belirt-ilım-esi gerekir. Bu yapılırken 
projelerde istihdam, miktarına göre, dereceli 
muafiyetler ve istisnalar taaıınmaılıdır. Misâl 
olarak Hükümet hangi sektörlere kolaylık sağ-
lıyacağmı, bu sektörlere olan yatırımların 
büyüklüğünü ve coğrafi yerlerini tesbit etmeli 
ve ayrıca sağlanacak kolayb.kların1 mahiyetini 
de açıkça belirtmelidir. 

'Bu konudaki çalışmaların! geçmişteki ge
cikmeleri ve takdir hataiaırmı telâfi edecek şe
kilde süratle sonuçlaindurıılmasmı plânını uygu-
'1 anmasında .başarıya, ulaşmanın bir şartı ola
rak kabul ediyoruz. Fakat, hemen (belirtelim ki 
gerek Maliye Bakanlığnda, gerekse diğer te
şekküllerde bu tedbirin esaslarını! ilımî ve rea
list bir şekilde tcsbiıt edecek, ilmî niteliğe haiz 
personel ya az veya hiç yoktur. Bu bakımdan 
biz, meselenin Hükümetçe ele alınması ve ge
reken hallerde yaıbancı uzmanlardan faydala
nılması cihetine gidilmesi kanaatindeyiz. 

b) Yine Beş Yıllık Kalkınma Plânında tes-
bit edilen hadeflere ulaşmak için bir kısım re
form ve reorganizasyonun yapılmasının bir ön 
şart olarak ileri sürüldüğü malumlarınızdır. 
Biz burada toprak reformunun sadece istihdam 
politikası bakımından temin edeceği faydalar 
üzerinde durmak istiyoruz. Malûmlarınız bulun
duğu üzere 15 yıllık perspektifte, her ne kadar 
tarım sektöründe çalışan çiftçi nüfusun, top
lam nüfusa oranı % 71 den % 59 a düşmesi 
öngörülmüş ise de mutlak rakam olarak çiftçi 
nüfusta bir azalma söz konusu değildir. Aksine 
bir milyon civarında artış vardır. Bu hesabın 
yatırımların % yüz gerçekleşme faraziyesine 
dayandığını ayrıca belirtmekte de fayda var
dır. Memleket şartlarına uygun bir toprak re 
formunun mümkün olan en kısa sürede gerçek
leştirilmesi, işsizlik probleminin hallinde hayatî 
bir önemi vardır. Aksi takdirde köyden şehire 
akın ve dolayısiyle açık ve gizli işsizliğin art
ması durumunu önlemek mümkün olamıyacak 
ve Hükümetin aldığı geçici ve sathi tedbirler 
lıaşarısızlığa uğrıyacaktır. 

c) İşsizlik konusu ile ilgilenirken, çoğu za
man ilgililer emek arz eden kişilerin vasıfları 
üzerinde gereği gibi durmamakta, takdir hata
sına, düşmekte ve vasıfsız işçi çokluğunun bizn-
tiği işsizliğin bir sebebi olduğunu kavrıyama-

20 . 2 .1984 0 : 1 
maktadırlar. Bu sözlerimizle yetişkinlerin eği
timinin ve meslek ve sanat sahibi kılınmaları
nın yetersizliğine temas etmek istiyoruz. 

Gerçekten, plân ve programlardaki açık hü
kümlere rağmen, başta sanayi, çalışma ve eği
tim bakanlıkları olmak üzere ilgililerin bu ko
nudaki çalışmaları olumlu bir sonuca ulaştırıla
mamıştır. Ileriki yıllarda da aynı tutum devam 
ettiği takdirde, bir taraftan vasıflı işçi sıkıntısı 
ile karşıkarşıya kalınırken, diğer taraftan va
sıfsız işçi enflâsyonu devam edecektir. 

d) Yüksek Heyetinizin de takdir buyura
cağı veçhile, plân münferit tedbirlerin teke» 
teker ele alınması, anlamından çok çeşitli, eko
nomik ve sosyal meselelerin tüm olarak ele 
alınması ve birbirleriyle irtibatının sağlanma
sını gerekli kılar. 

Böyle olunca, istihdam politikası ile nüfus 
politikasının birlikte mütalâa edilmesinin zaru
reti kendiliğinden ortaya çıkar. 

1963 yılı programında nüfus plânlaması ile 
ilgili tedbirin yerine getirilememesi büyük bir 
talihsizlik olmuştur. Sorumlu, Sağlık ve Sosyal 
Yardım Bakanlığı her ne kadar bâzı çabalar 
göstermiş ise de, bunların yeterli olduğunu sa
vunmak mümkün olamamaktadır. Nüfus poli
tikası ile ilgili ilkelerin gerçekleşmesinde iki 
tedbirin öncelikle yerine getirilmesi zorunlu
dur. 

Bunlardan birincisi; halkın konu üzerinde 
eğitimi, diğeri ise, gebeliği önleyici araç ve ge
reçlerin ithalini yasaklıyan kanun hükümleri
nin yürürlükten kaldırılmasıdır. 

Halkın ve halka nüfus politikasının lüzumu
nu öğretecek olan sağlık personelinin eğitilme
si konusunda yapılan çalışmalar elle tutulu* 
hiçbir netice vermemiştir. Konferans, seminer ve 
toplantılar bu işin lüzumunu zaten idrak etmiş 
olan ve gerekli tedbirleri de alma durumunda 
bulunan bir zümreyi kapsıyacak şekilde düzen
lenmiş ve o çerçevenin dışına çıkamamıştır. Ya
pılacak iş bölgelerin ve kişilerin toplumsal, eko
nomik ve kültürel özelliklerini de dikkate ala
rak seçilecek en uygun halka yaklaşma metod-
ları. ile çalışmaları daha müessir ve yaygın bir 
hale getirmek olmalıdır. 

İstihdam politikası ile ilgili alınması gerekli 
uzun ve kısa vadeli tedbirler konusunda görü
şümüzü yukarda kısaca açıklamıştık. Şimdi 
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hem istihdam ve hem de âtıl kapasitenin hare
kete geçirilmesi ve dolayısiyle ekonomik üret
kenliğin artırılması yönünden bir noktaya : te
mas etmekte fayda görüyoruz. 

1964 programında tarım, inşaat ve el sanat
l ı n sektörlerinde insan gücü yoğunluğuna da
yanan ve sermaye tasarruf edici bir teknoloji
nin uygulanması konusunda, gerekli araştırma
lara başlanması nazarı dikkate alınmak zorun
da kalınmıştır. Durum, bu dereceye geldiği bir 
sırada, mevcut birçok tesislerimizin düşük ka
pasite ile çalıştıkları ve verimli olmıyan bir me
tot ve iş programı uyguladıkları hususu üze
rinde Hükümetin İsrarla durmasını gerekli bir 
mesele olarak görüyoruz. 

Bu cümleden olmak üzere Devlet Demiryol
ları Fabrikalarında geniş ölçüde imalât yapıl
ması hususu 1963 programında yer almış ve 
1964 programında ise Haziranda uygulanmaya 
geçilmesi işaret edilmiştir. 

Şimdi, Hükümetten sormak ve öğrenmek 
istediğimiz husus şudur : 1963 yılı programın
da memleketin ilerde ihtiyacı olan lokomotifle
rin imali için gerekli hazırlıkların yapılacağı ve 
en geç 1964 Martına kadar lisans anlaşmasının 
halledilmesi hükme bağlandığı halde, bu tedbir 
niçin yerine getirilmemiştir? Yerine getirilme
mesini köstekliyen nedenler nelerdir? Şayet bir 
hazırlık yapılmış ise ne safhadadır ve uygula
maya ne zaman geçilecektir? 

15 yıllık perspektif içerisinde tesbit edilen 
ekonomik ve sosyal hedeflerin gerçekleştiril
mesi diğer tedbirlerin yanında, sağlam ve sosyal 
adalet ilkelerine bağlı bir vergi politikasının iz
lenmesine bağlı bulunduğu açıktır. Diğer taraf
tan dış ödemelerdeki dengesizliğin giderilmesi 
de ulaşılması özlenen bir hedeftir. 

Şurası bir gerçektir ki, dış ticaretteki, bu
günkü düzensizliğin sebepleri hem sistemin bün
yesinde mevcut bozukluktan ve hem de uygula
madaki aksaklıklardan ileri gelmektedir. Sami
mi inancımız odur ki, hükümetlerin şimdiye ka
dar tutarlı ve uzak görüşlü bir dış ticaret poli
tikası olmamıştır ve hâlâ da yoktur. 

Durum bu şekli ile devam ettiği takdirde 
1972 de dengeleşeceği öngörülen dış ödemeleri
mizin bu hedefe ulaşması mümkün olamıyacağı 
gibi daha da kötüleşmesi ihtimali vardır. Nite
kim; 1963 ithalât ve ihracat rakamları kötüleş
menin ilk işaretini vermektedirler. 

20.2.1Ö64 O :1 
Durumun ıslahı bakımından, Bizim tedbir 

olarak ileri süreceğimiz-hususlar özetle şunlar
dır : 

-1. Dış ticaret rejimi sistem bakımından 
köklü bir revizyona ihtiyaç göstermektedir. Ya
pılacak revizyonda kamu sektörünün ithal et
tikleri malların ithal prosedürünün Hazinenin 
ve müesseselerin çıkarlarına en uygun bir sis
teme bağlanması ve gerekirse mutavassıtların 
ortadan kaldırılması zorunludur. 

2. . Kotaların tevziinde memleket sanayiini 
koruyucu kesin ve amaç dışı yoruma müsajd'ol-
mıyan hükümlere ihtiyaç vardır. 

3. Kotaların tanzim ve tevziinde ticaret er* 
babının ve dolayısiyle Odalar Birliğinin* rolü, 
üzerinde yeniden durmak gereklidir, 

4. ikame inalların Türkiye'de, üretilin esi. 
hallerinde ithalâta kati o,larak izi» verilmemeli-
dir. 

5. ihracatı teşvik bakımından kabul edilen: 
vergi iadesi sistemi,; şimdiki muğlâk ve yanlış-
yorumlara sebebolan, durumdan kurtarılmalı ve 
sistem açıklığa ve berraklığa kavuşturulmalıdır 

6. Başlıea, ihracat maddelerimizden olan-
maden cevherlerinin milletlerarası piyasada ca
ri fiyatların altında fiyatlarla ihracına enge.. 
olunmalıdır. 

7. Zirai mahsullerin ihracatında ihracatçı
ların aşırı kâr sağlamaları konusu üzerine eğil
meli ve bedelin mümkün olduğu nisbette müs-
tahsıla intikalini sağlıyaeak mekanizma kurul
malıdır. 

8. Ticaret Bakanlığı, ticaret ataşelikleri 
yeni baştan ele alınmalı ve bu makamlara yapı
lacak tâyinlerde işin gerektirdiği ehliyete yev 
verilmelidir. 

Vergi konusu : 
1964 yılı bütçe gerekçesinde istikrarlı kal

kınma çabası içinde olan memleketlerde vergi 
kaynağının önemine işaret edilmektedir. Ve ya
pılmak istenilen vergi ayarlamaları ve reform
ları hakkında bilgi verilmektedir. 

Reformlar sahasında büyük iddiaları olan bir 
hükümetin vergi politikasını kısmen yapıcı fa
kat daha ziyade bütçe finansman açığını kapa
tıcı vasıfta bulmaktayız. 

Halen yürürlükte olan vergi sistemimizin çe
şitli sebeplerle kendisinden beklenen malî, eke-
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nomik ve sosyal gerekleri tamamen yerine geti
remediğini belirtmek isteriz. 

1964 yılı bütçe gerekçesinin işaret ettiği di
ğer ıslahat ve reformlar ifade itibariyle çok ca
zip ise de belirtilen miktarlar oldukça yetersiz
dir. 

Taşıma politikasında, ahenkli bir vergi dü
zeni sağlanması plânda öngörülmüş olmasına 
rağmen, bütçe gelirleri arasında motorlu kara 
taşıtları Vergisi hiç denilecek nispettedir. Nak
liyat Vergisinin veya buna muadil bir verginin 
kara nakil vasıtalarına teşmil edilmediği görül
mektedir. 

Demiryollarının, bakım, onarım ve ıslah mas
rafları nasıl bundan istifade eden Demiryolları 
İdaresi tarafından karşılanmakta ise, karayol
larında da aynı işin yapılması uygun olur, ka
naatindeyiz. 

Yeni Türkiye Partisi Meclis Grupıı olarak. 
reformların veya yapılmak istenilen ıslahatla
rın tatbik kabiliyeti yoktur, şeklinde peşin hu 
kümlü değiliz. Ancak, tutulan yolun reformlar 
mevzuunda yetersiz olduğu kanaatindeyiz. 

Köklü vergi reformlarında aşağıdaki pren
sipleri öngörmekteyiz : 

1. Dar gelirli vatandaşların vergi yükü 
ağırlaştmlmamalıdır . 

2. Vergi mükellefleri arasında adalete uy
gun bir tevzi sistemi ile vergi yükünün gelirlere 
uygun şekilde vatandaşın ödeme gücü nazara 
alınmak suretiyle tahakkuku ve tahsili cihetine 
gidilmelidir. 

3. Vergi sistemimizin içinden zaman aşımı 
müessesesi çıkarılmalıdır. 

4. Muafiyete ait hükümler yeni baştan göz
den geçirilmelidir. 

5. Vergi kaçakçılarını himaye edici hattâ 
o yola teşvik edici vasıftaki muhakeme usul
leri ile, usulî muamele hükümleri yeniden tan
zim edilmelidir. 

Muhterem arkadaşlarım, 
Plânlama ve Devlet Plânlama Teşkilâtı ile 

ilgili görüşlerimize son verirken bir hususu zik
retmekte fayda görüyoruz. 

tktisaden geri kalmış bölgelerin kalkınması 
ve dengesizliğin giderilmesi bakımından Yeni 
Türkiye Partisi Meclis Grupu olarak öncelikle 
ele aldığımız ve içinde bulunduğumuz ikinci 
koalisyon Hükümeti zamanında da Peş Yıllık 
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Kalkınma Plânlamasına koydıırttuğumuz Fırat 
(Keban Barajı) projesinin tahakkuk ettiğini 
görmenin bahtiyarlığı içindeyiz. Bu büyük pro
jenin bir an önce hizmete girmesi için Hüküme
tin âzami dikkat, itina ve gayreti göstereceğin
den eminiz. 

Son olarak Devlet Personel Dairesi hakkın
da temel ilke ile ilgili bir hususu belirtmek is
teriz : 

Bilindiği üzere 160 sayılı Kanunla kurulan 
Devlet Personel Dairesi bir başkan ve beş üye
den müteşekkil bir Devlet Personel Heyeti ile 
genel sekreter ve buna bağlı lüzumu kadar tek
nik şube ve bürolardan teşekkül etmektedir. 

İzlenecek personel politikasının stratejisini 
tesbit ve kanunda öngörülen görevlerin yerine 
getirilmesinde gerekli kararı alma işlemleri per
sonel heyetine ait bulunmaktadır. Bu heyetin 
teşekkülü ise esas itibariyle çeşitli kuruluşların 
gösterecekleri adaylar arasında yapılacak seçi
me dayandırılmaktadır. Her ne kadar adayların 
niteliği hakkında bâzı kriteryumlar vaz'edilmiş 
ise de bunlar hem noksan ve hem de çok genel 
mahiyettedir. Bu itibarla özel bir ihtisas işi olan 
ve Âmme İdaresi ilminin en muğlâk bir konusu 
bulunan personel idaresi bizde bilimsel niteliğe 
yer vermiyen ve seçim gibi bir kıstasa dayanan 
usulle meydana gelen bir heyet tarafından yü
rütülmek istenmekte ve bugüne kadarki tecrii 
belerin de gösterdiği şekilde başarılı olamamak
tadır, 

Aslında 160 sayılı Devlet Personel Dairesi 
kurulması hakkındaki Kanunla 7163 sayılı Tür
kiye ve Orta - Doğu Âmme İdaresi Enstitüsü 
Teşkilât Kanununun görevle ilgili hükümleri 
arasında çok yakın bir benzerlik vardır. 

Memleketimizde, ortaya çıkan yeni hizmet
leri, mevcut imkânlarla yürütmek yerine, yep
yeni bir teşkilât kurmak eski bir alışkanlıktır. 
Bu alışkanlığın sonucu olarak da bugün Dev
let İdaresi memleketin ekonomik, sosyal ve hu
kukî zaruretlerin çok üstünde aşırı derecede ve 
dengesiz bir şekilde büyümüştür. Ve hâlâ da 

• büyüme eğilimi göstermektedir. 

öyle anlaşılıyor ki, 7163 sayılı Kanunla ku
rulan ve Orta - Doğu Âmme İdaresi Enstitüsü 
mevcutken âmme idaresinin bir kolu olan Per
sonel İdaresi ile ilgili yeni bir teşkilâtın ku
rulması bu alışkanlık ve eğilimin bir tezahürü 
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olmuştur. Böylece hem idarede teşkilât bakı
mından lüzumsuz bir büyümeye daha sebebiyet: 
verilmiş ve hem de bizatihi teşkilât noksan ve 
kusurlu bir düzenle ortaya çıkarılmıştır. Devlet 
personel rejiminin bilimsel ve gerçekçi bir gö
rüşle ele alınması ve yürütülmesi için her şey
den evvel şu noktalarda kesin bir karara var
mak gerekecektir. 

1. Türkiye ve Orta - Doğu Âmme idaresi 
Enstitüsü ile Devlet Personel Dairesinin en
tegrasyon imkânları üzerinde durulmalı ve hat
tâ Âmme idaresi Enstitüsünü ıslah ederek Dev
let Personel Dairesi lâğvedilmelidir. 

2. Yukardaki tedbir yerine getirilemediği 
takdirde Devlet Personel Heyeti üyeleri ile di
ğer görevlilerde aranan vasıflar daha belirli ola-
ıak belirtilmeli ve kanun tasarısında bu yolda 
bir tadilâta gidilmelidir. Personel Heyeti üye
leri ile diğer uzmanlar da Devlet Plânlama Teş
kilâtında çalışan uzmanların niteliğine benzer 
nitelik aranmalıdır. 

Konuşmama son verirken bu bütçelerin .mem
lekete hayırlı ve uğurlu olmasını temenni eder, 
hepinizi hürmetle selâmlarını. (Sağdan, alkış
lar) 

BAŞKAN — Sayın Muhiddin Güven arkada
şımızın bir önergesi vardır, okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Başbakanlık bütçesi müzakeresi sırasında, 

(4) Devlet Bakanlığının ayrı ayrı müzakere 
edilmesinin reye arzını saygı ile arz ederim. 

istanbul 
Muhiddin (iüven 

BAŞKAN — Sayın Muhiddin (iüven'in bu
rada da izah ettiği veçhile, Başbakanlık bütçesi 
görüşülürken Devlet Bakanlıklarına bağlı 
umum müdürlüklerin ayrıca üzerinde müzake
re cereyanı talebedilinektedir. önerge bu hu
sustadır. Oylarınıza sunuyorum. Kabul eden
ler... E tiniydiler... Kabul edilmiştir. 

Esasen umum müdürlükler üzerinde parti 
sözcüleri ve arkadaşlarımız 'konuşacaktı. Hep
sinin bir arada görüşülmesi yerinde, Başbakan-, 
lıktan sonra onları da ayrı görüşür oylarınıza 
arz ederiz. 

HALÛK NUR BÂKİ (Afyon Karahisar) — 
O zaman bir tasnife de lüzum kalmaz. 

BAŞKAN — Evet o zaman tasnife hiç lü
zum kalmıyor. 

20 . 2 .1964 O : 1 
Millet Partisi Meclis Grupu adına Sayın 

Ahmet Bilgin... Yok. Adalet Partisi adına Sa
yın Kaya Bulut. 

A. P. G1UJPU ADINA KAYA BULUT 
(Balıkesir) — Sayın Başkan, muhterem arka
daşlar, 1964 bütçe yılı, Başbakanlık bütçe ta
sarısı üzerinde Adalet Partisi Meclis Grupu-
nıın mütalâa ve kanaatlerini arz ve izah ede
ceğiz. 

Başbakanlık bütçesi Yüce Meclisin tetkik 
ve tasvibine arz olunduğunda, Başbakanlığı Ana
yasada ifadesini bulan kısa ve veciz vazife ta
rifine dayanarak, sadece rakamlardan ibaret 
bir seri tahlile inhisar ettirmemekte ve mesul 
Hükümet icraatının başlıca mesnedi olduğunu 
dikkatten uzak tutmıyarak, bu açıdan kanaat
lerin değeri ile i iade olunmasında zaruret var
dır. 

Muhterem arkadaşiar, 
Devletin temel yapısı ve esasları ile Ilükü-

"ınet sistemine şekil ve vasıf kazandırıcı olarak 
ikibuçuk seneye yaklaşık takibolunan politik 
istikamette muhtelif terekküp tarzları ile de
nenen hükümetlerin pek kısa süreler sonra ba
şarısızlıkla malûl olduğu malûmlarıdır. İdare 
ve icraatla siyasi vahdeti zedelemesi itibariyle 
menfi mahiyetteki bu tezahürlerin objektif bir 
tahlilini ve millet olarak vardığımız sosyal ve 
ekonomik yönlerden ağır etkilerini incelemek 
bir muayyen süreli bütçe ikonıışnıası içinde el
bette mümkün değildir. Ancak gerçek olarak gö
rünüş o merkezdedir ki, vaktiyle mâna ve med
lulünden büyük ümitler ve iddialar saklı ola
rak halkımıza sunulan nispî temsil esasına 
müstenit seçim sisteminin, tatbik olduğu her 
memlekette bilinen ve millî bünyeye istikrarsız
lık ve insicamsızlıklar getiren zaıfları,, demok
ratik rejim düşmanlarının elinde ve dilinde bi
zatihi rejimi tahribe matuf bir istikamette sey
retme istidadındadır. Aslında demokratik re
jimlere has sistemlerden 'birinin aksaklığını teş
kil eden hususi arın, hususi emek ve maksat sa
hiplerinin elinde bir tecavüz vasıtası teşkil et
mesini önlemek ve cemiyetimizin asırlık mü
cadele ve kavgalarının temel ilkesini teşkil eden 
millî hâkimiyet esasına müstenit Devlet ve Hü
kümet şeklini vikayeye matuf her türlü tedbirin 
ittihazının bu yönden kaçınılması imkânsız ola
rak telâkkisinde millî bekamız için üstün fay-
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dalar bulunduğunu ifade etmeyi vazife bilmek- I 
teyiz. 

Muhterem arkadaşlar, 
Millet olarak en büyük eksiğimiz, muhakkak, 

hasretini derinden hissettiğimiz siyasi ve ikti
sadi emniyete bir türlü ulaşamamış olmamızda-
dır. Memlekette her bakımdan tam ve kâmil mâ-
nasiyle müstesna bir güven duygusunun kazan
dırılması ve vatandaşın geleceığe mutluluk için
de bağlı kalabilmesi idare ve Hükümet sanatı 
bakımından pek basit bir gerçeği ifade ettiği 
halde, üzüntü ile belirtmek gereklidir ki, ha
zin tablolar çizmek suretiyle, icraatı sadece ger- L 
çekleri ifadeden ibaret zanneden bir zihniyet 
ve tutum içinde, icrayı Hükümet etmeye devam 
eylemek, başlangıçta tasviri hal Ibakımından mak
bul ve mazur addedilse de zamanla memleketin 
acilen çözüm bekliyen birçok meselelerinin olum
lu hal şekillerine bağlanamaması karşısında, ba
şarısızlığa ve acze tahavvül etmektedir. 

Türkiye'de yaşıyanlar, bugünden yarına ne 
getireceği bilinmiyen Hükümet icraatlarını 
endişeyle izlemekte, tatbikat yönünden esas ve 
istikâmeti vazıhan tebellür etmiyen malî, ikti
sadi ve -sosyal politikanın bir muayyen müddet 
sonra ne yöne seyredeceğini tâyin edememenin 
ıstırabını taşımaktadırlar. Herhalde geleceği 
müemmen kılmayı gaye edinen hürriyet için
de kalkınma politikalarında, gelişmenin temel 
unsurunu teşkil eden iradi tasarrufların, emek 
prodüktivitesinin artışını sağlıyan sermaye ge
lişmesine bağlılığı düşünülerek, bu maddi var
lıkların istihsal vasıtaları emrine terki sırasın
da gösterileceği tabiî olan hususiyetin önemle 
dikkate alınması lâzımdır. Böylesine bir zihni
yet ve tatbikatın muteber sayılması halinde 
vatandaşın huzurlu bir çalışma gücünü iktisabe-
deceği şüphesizdir. Yaratıcı teşdbbüs gücü ile 
birlikte uzun vadeli çalışma şevkini sağlıyacak 
bir ortamın meydana getirilmesinde vukubıılan 
gecikmeler hüzün ve ibret vericidir. 

Muhterem arkadaşlar, 
Her türlü resmî beyan ve taahhütlerin hi

lâfına, idari mekanizma tasarruflarında hususi 
kayırma maksatlarına matuf gayretler elem ve 
teessürle görülmektedir. Gün geçmemektedir ki, 
muhtelif yerlerden gelen haberler bu acı haki
kati teyide vesile olmasın. Cemiyetin güç te
davi kabul eden müzmin bir derdi olarak bu 
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konuda uzun .zaman üstün gayretler sarf etmesi 
gerekeceği anlaşılmaktadır. Devlet hizmetleri
nin temin ettiği geçici yetkileri âmmenin ortak 
nef'ine istimalde, bilinmez hangi saikelerin te
sirleriyle bertaraf edici mahiyetteki hareketler 
kesin olarak önlenmedikçe, hizmetlerin arz ve 
tevziinden maksudolan içtimai fayda tahribe 
devam edecektir. Senelerden beri pek çok sözü 
edilen idari reformun ne gibi tedbirlerle sağ
lanacağı bir türlü meydana konmadıkça idare
nin hukukîlik hareketlerinin yıkılmaya devam 
edeceği aşikârdır. îdari reformun veya daha 
doğru 'bir ifade ile sahasında reformu' sağlıya
cak tedbirlerin mühim bir kısmını Devlet per
soneli ile ilgili rejim teşkil eylemektedir. Bu 
rejimle ilgili olarak hazırlandığı zannedilen ve 
Başbakanlığa sunulmuş bulunan Devlet memur
ları kanun tasarısının biran evvel Yüce Mec
lise şevkinde' açık zaruret olduğu şüphesizdir. 

Her vesile ile bu konuda vukubıılan beyan
lara karşılık Hükümetin veya hükümetlerin 
iyimserlikle dolu beyanları hafızalarımızdadır. 
Bugünkü personel kadrosu kifayetsizlikleri ve 
tatbik olunan barem sisteminin haksızlıkları kar
şısında bu hale son verecek nitelikte, âmme hiz
metlerinin icapları ile hemahenk hizmetin dü
rüst ve verimli karşılığım hakkiyle sağlıyacak 
muvazeneli hükümlerle personel sistemimizin 
olsun sıhhate ve selâmete ulaştırılması önümüz
deki yıl zaırfmda behemehal gerçekleştirilmeli
dir. Devlet Personel Dairesinin bu konu ile il
gili hazırlıklarının sağlam hukukî bünyelere 
kavuşturulması için âdil esaslar dairesinde her 
türlü müzahereti göstereceğimiz tabiîdir. 

Değerli arkadaşlar; 

Üzerinde her sene durulan bir konuya, hu
susiyle bugünkü Hükümetin tarzı teşkili sebe
biyle ve bilhassa günümüzün halledilmemiş me
selesi olarak kalmakta devam ettiğinden temas
ta fayda vardır. 

Devlet " Bakanlıklarının ihdası ve değişmi-
yan kalıplar içinde muhafazası aksine hareket 
mümkün olmadığı his ve kanaatini telkin et
mektedir. 

Filhakika geçen sene bütçe müzakereleri sı
rasında bu konu ile ilgili görüşmeler Hükümet 
sözcüsü: İktidarların partilerin ortaklık esasına 
göre tanzim ve teşkili zarureti Devlet Bakan-
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tıklarının muhafazasını gerektirdiğini beyan bu
yurmuştu. 

Yüksek memurları olduğu veçhile bugün 
icra mesuliyetini taşıyan Hükümet mutlak bir 
Meclis çoğunluğuna sahibolmak gibi peşin bir 
hesaba istinadederek teşekkül etmemiştir. Di
ğer bir deyimle evvelki hükümetler gibi ortak
lık esasına müstenid değildir. Ancak Devlet 
Bakanlıkları aynen ipka edildiğine göre ge
çen sene Hükümet adına sebkeden ve yukarıda 
dercettiğimiz cevapta dayanılan sebep gayri-
varid hale gelmektedir. 

Devlet Bakanlıklarının muhafazasını poli
tik bir sebebe bağlamak mümkün olmadığına 
göre, kanaatimiz odur ki: Başbakanlığa (bağ
lı olarak Devlet Bakanları tarafından yöne
tilen ve aslında koordinasyon sağlıyan kuru
luş olmamak itibariyle Başbakanlık hizmeti
nin mahiyet ve ifası ile ilgili bnlunmıyan, ge
nel müdürlükler Başbakanlıktan alınarak il
gili bakanlıklara verilmelidir. 
Diğer taraftan Anayasa hukuku bakımından da 
Devlet Bakanlıkları üzerinde hassasiyetle du
rul acak mahiyettedir. 

Bakanlıkların kanunun kuyduğu esaslara gö
re kurulacağını amir Ibulunan Anayasanın 
106 ncı maddesi ve her bakanın münferid mesuli
yetini tâyin eden Anayasanın 105 nci maddesinin 
ikinci fıkrası muvacehesinde Devlet Bakanlarının 
durumu daima şüpheli ve münakaşalı kalacaktır. 

Bu itibarladır ki; Devlet Bakanlıklarının mu
hafazası açık zaruret olarak mütalâa edilmekte ise 
hizmetlerinin tarzı, mahiyeti ve ifa şekilleri ob
jektif kaidelerle serian tesbit olunmalıdır. 

Mevzu ile Anayasa hukuku bakımından bir 
başka yönden ilgili bulunması itibariyle mülâha
zalarımız Hükümet listesinde ilân edilen Enerji 
ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı ve Köy işleri Ba
kanlığı için de varittir. Anayasamıza göre Ba
kanlıklar ancak kanunun koyduğu esaslara göre 
kurulabileceği halde, henüz Bakanlıkların kuru
luşları mevcut olmadan muhtemel kuruluşların 
bakanı olarak tâyin yapılabilmektedir. Bu şekilde 
tatbikatlarla ne gibi faydalar sağlanacağı belli 

• değildir. Ancak bâzı faydaları bir bakıma belli 
gibidir. Çünkü, henüz görevlerinin neden ibaret 
olduğu ve ne şekilde ifa olunacağı muhtelif yer
lerdeki açık oturum münakaşalarından ileri geçe
memiş bir Köy işleri Bakanı, her halde henüz bel-
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li olmıyan ve kıstası bulunmayan görevinin ifası 
maksadiyle olacak ki, köy köy dolaşmakta, köylü 
vatandaşları namevcut bir kuruluşun teminatın
da saymakta beis görmemekte ve faaliyetleri Dev
let radyolarında geniş tafsilâtla propaganda edil
mektedir. 

Bu kabîl Bakanlıklar hakkında Anayasanın 
106 ncı maddesinin emredici ifadesini önemle dik
kate almak lâzımdır*. 

Muhterem arkadaşlar, 
Bilindiği gibi Millî Emniyet Hizmetleri Baş

kanlığı Başbakanlık teşkilâtına dâhil kuruluşlar 
arasında bulunmaktadır. Şimdiye kadar ihtiyaç
ları örtülü ödenekten karşılandığı Karma Bütçe 
Komisyonu raporunda musarrah bulunan bu te
şekkül için Yüce Meclise takdim olunan bütçe 
tasarısında 1 993 556 lira istenirken, bu şekliy
le vâki talebin samimiyet ve açıklık prensibine 
uygun olduğu kaydedilmektedir. 

Diğer taraftan yeni yıl bütçesinde de örtülü 
ödenek için istenilen meblâğın evvelki senelerde 
talebolunan seviyede tutulduğu görülmektedir. 

Raporda ifadesini bulan hale göre, şimdiye ka
dar vâki tatbikatlarla Millî Emniyet hizmetleri
nin gerektirdiği masrafların örtülü ödenekten 
karşılanması usulü terk edildiğine ve bu kabîl 
hizmetlere terettübeden masraflar açık giderler 
arasında göründüğüne göre, örtülü ödenek mik
tarının, bizatihi, bu ödenekten yapılan masrafın 
ayrılması nisbetinde tenzil edilmesi doğru olur. 

Bir demokratik sistem içinde ve meşruiyet da
iresinde türlü fikir ve kanaatlerin tecelli etmesi 
tabiîdir. Fikir özgürlüğüne gereken hürmet ve ri
ayetten yoksun bulunan, her vesile ile kısıtlaıı-
mıya çalışılan bir yerde demokratik rejimin var
lığı ve geleceği şüphelidir. Ancak Devletin beka
sı ile beraber millî mevcudiyetimiz için açık teh
dit ve tehlike teşkil eden hallerin nimetinden is
tifade olunan hürriyetin, hürriyeti tahribe vası
ta kılınmasını hedef tutan cereyanların her halde 
hizmet konuları arasında yer alması gerekmekte
dir. Devlet güvenliği bakımından gayet mühim 
mahiyette bulunan millî güvenlik hizmetlerinin 
bihakkin ve kemaliyle ifasında Devletin üstün 
menfaatleri bulunduğu sabit olduğu gibi bu ku
ruluş hizmetin icaplarına uygun tarzda ifasına 
muktedir bir personel kadrosuna da sahip olması 
zaruridir. 
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Yeni bir kuruş olması dolayısiyle, 278 sayı

lı Kanunla teşekkül eden Türkiye Bilimsel ve 
Teknik Araştırma Kurumunun Başbakanlığa 
bağlı bir teşekkül olması. dolayısiyle kısaca te
mas edeceğiz. 

Gayeleri kuruluş kanununda sarahatle belli 
bulunan Kurumun Devlet hayatı bakımından ha
kikaten lüzumlu hizmetini ifaya başlıyabilmesi 
kuruluş kanununda yazılı bulunan kurul, grup 
ve enstitülerinin bir an evvel teşekkül ettirerek 
hizmete girmesiyle mümkündür. Kurul hizmet
lerinin ifası sırasında bilhasa memleketteki bi
limsel araştırma kaynaklarını ve faaliyetlerini 
teşkilât, metot ve ihtiyaçlar bakımından tesbit et
melidir. Bu kabîl faaliyetlerin, plânlama, koor
dinasyon ve kontrolü yönetildiği, modern bilim 
ve tekniğin her sahasında temel ve uygulamalı 
araştırmalar dikkatle izlendiği takdirde kurumun 
kendisinden beklenilen hizmetleri yapabileceği • 
tabiîdir. 

ilk hizmet ve tatbikat senesi olması itibariyle 
kurumun müspet mesaisine intizar etmekteyiz. 

Muhterem arkadaşlar, 
Başbakanlığa bağlı bir daire olarak Atom 

Enerjisi Komisyonu faaliyetleriyle gerek yatırım 
gerekse transfer harcamaları olarak Başbakanlık 
bütçesi içinde önemli bir yer tutmaktadır, ileri 
medeniyet tekniği millet hizmetine arza vasıta 
olan bu nevi harcamaların milletimize beklenilen 
faydalı neticeler sağlamasını temenni etmekte-

Muhterem Milletvekilleri, 
^Sözlerimizi bitirirken ifade etmeliyiz ki, hu

kuka bağlı Devlet idaresi, Devletin üstün menfa
atini, nizamın hukukiliği ve meşruiyeti muhafa
zada tesbit ve tarsin eyledikçe ve bu hal Hükü
met etmek haysiyetinden ayrı olarak değerlendi
rilmedikçe tasvibe mazhar olacaktır. 

Başbakanlık bütçe tasarısı üzerinde görüş ve 
düşüncelerimizi arza çalıştık. Kanaatlerimizin 
ifadesi olan reylerimiz hangi mahiyette izhar edi
lirse edilsin, Başbakanlık bütçesinin yıl içindeki 
tatbikatının hayırlı olmasını temenni eder, Adalet 
Partisi Grupu adına Yüce Heyetinize saygılar 
sunarız. (Soldan, alkışlar.) 

BAŞKAN — Efendim, Köy Bakanlığı büt
çesi üzerinde konuşma arzusunda bulunan Ada
let Partisi Grupu adına Sayın ihsan Önal. 
(«böyle bir bütçe var mı?» sesleri) Efendim, 
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Köy Bakanlığı diye bir Bakanlık vardır, tabiî 
Başbakanlığa bağlı, Devlet Bakanlığı olarak. 

Başbakanlık bütçesi üzerinde konuşma yapı
lırken bunun üzerinde de konuşma yapılacaktır 

A. P. GRUPU ADİNA ÎHSAN ÖNAL-
(içel) — Millet Meclisinin sayın üyeleri, 

Üçüncü inönü Hükümetiyle birlikte Büyük 
Meclise takdim edilen bir yeni Bakanlık (Köy 
işleri Bakanlığı) üzerinde görüşlerimizi arz et
mek üzere A. P. Grupu adına huzurunuza elle
miş bulunuyorum. 

Malûmunuzdur ki, bu Bakanlık bizim siyasî 
hayatımıza has bir şekilde ihdas edilen anî-ba
kanlıklardan'biri olmuştur. Müzakeresini yaptı
ğımız 1964 yılı bütçesinde yeri bulunmaması do-
layısiyledir ki, hakkındaki görüşlerimizi, onu 

"İm şekilde ihdas eden Başbakanlık bütçesi müna
sebetiyle arza mecbur oluyoruz. 

Esas konuya girmeden evvel, bütçede-.ve ona 
muvazi olarak «Birinci Boş Yıllık Kalkınma. 
Plânının 1964 yılı programı» nda da yeri bu-
lunmıyan bu bakanlığın mesnedini plânın esa
sında, özünde aramak mecburiyetini duyuyo
ruz. Bu mecburiyeti lıep duymaya mecburum, 
mecburuz; çünkü «demokrasi düzeni içinde plân
lı kalkınma dönemi» girdiğini her gün ısrarbı 
iddia eden bir Hükümetin, bizzat yapmış oldu
ğu plâna sadık kalması gerekir. Bu gerekle
dir ki, şimdi Birinci Beş Yıllık Kalkınma Plâ
nına bir göz atalım: Evet Birinci Beş Yıllık 
Kalkınma Plânının üçüncü bölümünde, toplum 
kalkınması (köy kalkınması) için bakınız ne di
yor : 

1. Ana ilkeler ve metot: A) Kalkınma için 
uzun sürede en verimli olabilecek yollardan biri 
toplum yapısını ve değer sistemlerini gelişmeye 
uygun bir ortanı yaratacak yönde geliştirmek
tir. Bu konuda başarıya ulaşabilmek için top
lum kalkınması metodunun uygulanması gere
kir.... Ayrıca uygulanması düşünülen toplum 
kalkınması programlarının köye götürülen hiz
metlerde daha verimli olarak işlemesinde etkisi. 
olacaktır... 

B) bendinde % 7 kalkınma hızı ile bugün
kü gizli işsizlik ve nüfus artışının doğurduğu iş 
gücünün tamamının çalışılamıyacağı ve tarım 
alanında daha fazla işçi çalıştırılmasına imkân 
olmadığına işaret edilmekte ve tarım dışı iş sa-
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halatının yaratılmasına gidilmesi mecburiyetini 
göstermektedir. 

C) bendinde rasyonel çalışmaya gidilmesi 
tavsiye edilmektedir. 

2. Durum paragrafında örnek bölge çalış
malarının ilkine Muş ilinde başlandığını, Millî 
Eğitim, Sağlık Sosyal, Tarım ve Bayındırlık 
bakanlıklarının arasında gerekli iş ve görüş bir
liğine varıldığını belirtmekte ve mahallî idarele
rin de çalışmalara geniş çapta yardımcı olduğu 
belirtilmektedir. 

3. Toplum kalkınma programlarının esasla
rı... Türkiye'de toplum kalkınması metodunun 
uygulanması için, yurt özelliklerinin göz önün
de bulundurulması gereklidir. Türkiye'de ma
hallî topluluklara hizmet götüren büyük bir ida
ri teşkilât vardır. Bugün çeşitli çalışmaları yü
rütmek üzere köylerle ilişkisi olan Devlet me
murlarının sayısı 70 binin üzerindedir. Bunun 
yanısıra yeni bir teşkilât kurulması önemli tek
rarlara sebebolacaktır. (İlerde ortaya koyaca
ğımız ve Hükümete tevcih edeceğimiz sualler 
için bu hususların hatırlanmasına lüzum hâsıl 
olacaktır.) 

Şimdi de toplum kalkınması için înönü hü
kümetlerinin programlarındaki hususlara da bir 
göz atalım: Aynen Hükümet programından oku
yorum: 2 . 7 . 1962 de okunan îkinci înönü Ka
binesinin programından köyden yalnız köy yolla
rı, köy içme suları olarak iki cümle halinde bah
sedilmektedir. 

îş ve emek bahsinde ise (Sayfa 14) tarım iş
çilerinin haklarını koruyucu tedbirler üzerinde 
çalışmalar hızlandırılacaktır, denilmekte idi. 
Kalkınma bahsinde (Sayfa fl) iktisadi ve sos
yal kalkınmamızda millî ekonomimizin temeli 
olan tarıma büyük önem vermekteyiz. Tarım 
alanında sağlanacak gelişme, nüfusumuzun üçte 
ikisinin yaşama şartlarını iyileştirecek ve aynı 
zamanda diğer sektörlerdeki gelişmelere kaynak 
ve dayanak teşkil edecektir, denilmektedir. Gö
rüyorsunuz, burada köy dâvası toplu olarak 
ele alınmadığı gibi, köylü adının bile söylenme
sinden âdeta kaçınılmıştır. Bunu da böyle tes-
bit ettikten sonra Üçüncü înönü Kabinesinin 
programında da, toplum kalkınması için bakı
nız nasıl bir lisan kullanılmaktadır: (Sayfa 11) 
«İktisadi kalkınma çabamızı plân içinde yürü
türken, nüfusumuzun üçte ikisinin yaşadığı 
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köy, toplumumuz açısından özel önem taşıyan 
konu olarak karşımıza çıkmaktadır. İktisadi ve 
sosyal kalkınmamızın tüm olarak ancak köy ve 
köylümüzün kalkınması ile mümkün olabileceği
ne inanıyoruz. Bu bakımdan köy kalkınması ile 
ilgili olarak başlamış olan toplum kalkınması ça
lışmalarının hızlandırılması ve Devletin çeşitli 
organlarının köye doğru hizmet ve gayretlerini 
birleştirmek suretiyle etkili bir hale getirilme
si, Hükümetimizin en önemli görevi olacaktır.» 

Evet muhterem arkadaşlar, burada her iki 
İnönü kabinesinin, programlarında köy mevzu
undaki derin görüş ayrılıklarına dikkat nazarı
nızı çekmek isterim, îkinci înönü Kabinesi prog
ramında, köyden yalnız köy yolları ve içme su
ları olarak bahsedilip geçiştirilmesine mukabil, 
Üçüncü înönü Kabinesinde O. II. P. için çok de
ğişik bir zihniyet ve anlayış görüyoruz. Nedir 
bu iktisadi ve sosyal kalkınmamızın tüm olarak 
ancak köy ve köylümüzün kalkınması ile müm
kün olabileceğine inanıyorlar ve bunu Üçüncü 
Kabinenin en önemli görevi olarak ifade ediyor
lar. Biz, bu yeni anlayışlarını çok geç. de ol
sa memnuniyetle karşılıyoruz. Ama, Halk Par
tisindeki 40 sene en sonra 180 derecelik bir dö
nüşün nedenleri üzerinde durmak istiyoruz. 
Atatürk'ün Meclis kürsüsünden bundan 40 sene 
kadar evvel köylü için şu söylediklerini de bu
rada tekrarlamak yerinde olacaktır: Bakınız 
Türk köylüsü için ne buyurmuşlar: «Yedi asır
dan beri cihanın dört köşesine sevk ederek, kan
larını akıttığımız, kemiklerini yabancı toprak
larda bıraktığımız ve 7 asırdan beri emeklerini 
ellerinden alıp israf eylediğimiz ve buna muka
bil, daima tahkir, terzil ile mukabele ettiğimiz ve 
bunca fedakârlıklarına, ihsanlarına karşı nan
körlük ve cebbai'lık ile uşak menzilisine indirmek 
istediğimiz bu asil sahibin huzurunda, hakiki 
vaziyetimizi alalım. Atatürk» 

Eakat ne yazık ki O. H. P., Üçüncü İnönü 
Kabinesinin programının takdim edilişine kadar, 
Atatürk'ün Türk Milletinin kalkınmasını, köy
lünün kalkınmasına bağlı olduğunu gösteren fi
kirleri, «Köylü efendimizdir» ilkesi kâğıt üze
rinde edebî bir slogan olarak kalmaktan ileri 
götürülememiş ve yazıkki Ata'm n kurduğu Halk 
Partisi, Atatürk'ün bu ilkesine bugüne kadar 
sırt çevirmiştir. Buna mukabil biz Adalet Par
tisi olarak, daha kalkınma plânı yapılmadan ev-
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vel bakınız programımızın 3 neü maddesi ile Tür
kiye'deki bütün icraatların, millî şûralar tara
fından kabul olunan plânlar dâhilinde tatbiki
mi zaruret gösterirken, yine 22 nei maddemizde 
de köy ve köylü için aynen şöyle diyoruz: 

Madde 22. — Yurdun temeli ve milletin hayat 
kaynağı olan köylerimizi ve köylülerimizi topye-
kûn kalkındırmak dâvasını, yalnız köylü mevzuu 
değil, şehirli ile birlikte Türk vatandaşlarının 
da başlıca varlık şartı telâkki eylemek, Türk 
köylüsünü medeni insanlık haysiyetine yakışır 
bir refah seviyesinde olmadıkça, Türk Milleti
nin medeni dünyadaki yerini hakkıyla almasına 
imkân olnııyacağı hakkındaki millî bir ülkü ola
rak yaymak, önde gelen prensiplerimizdendir.^ 
Yani Devlet Plânlama Teşkilâtının vardığı so
nucu, hakikati biz d«lıa evvelden daha da derin 
ligini görerek doğru yolu tâyin etmiş bulunu
yoruz, O halde, C. İT. P. ancak Üçüncü İnö
nü Hükümetinin programı ile Adalet Partisi
nin memleketin kalkınması için ileri sürdüğü 
prensipleri benimsiyor veya benimsemiş gözük
mek istiyor. Elbette ki, bir Köy Bakanlığı ih
das ederken samimiyet dereceleri her ne olursa 
olsun, köy ve köylü dâvasının bu kadar mühim 
olduğunu öne sürmek lâzımgelecek ve bunu iti
raf bir zaruret olacaktı. O zaman akla şöyle bir 
sual geliyor. Bugüne kadar sırt çevirdikleri bir 
hakikat artık kabul mu ediliyor, yoksa rey endi
şesi mi hakim oluyor? Evet daha bütçesi, prog
ramı olmıyan bir bakanlığın, âdeta ümmetine 
sur üfüreeek İsrail Aleyhisselâm kisvesine bü
rünerek, Bakanının şimdiden bir bayram hava
sı, içinde davullu zurnalı karşılamalar, geziler 
tertibettirmesi, gazetelerde sütun sütun müta
lâa ve fikirler serd edilmesi, radyoda uzun uzun 
saatler hasredilmesi, Türkiye'nin kaderi ile sı
kı sıkıya bağlı bu çok önemli dâvanın ciddiye
tiyle de kabili telif görülmemektedir. Asırlar
dır. kendi kara kaderiyle başbaşa bırakılmış, 
Türk köylüsünün kalkınması, Türk Milletinin 
kaderini değiştirecek en önemli bir faktördür. 
Bu dâvanın ehemmiyeti, kutsiyeti anlaşıldığı 
takdirde, onun azametinden kalbimiz titrer. 
Bugüne kadar terk edilmiş olduğu içinde, vic
danımız sızlar. Böyle ciddî bir dâvanın rcalize 
edilmesi,- bu çeşit davranışlara başvurarak ya
pılamaz... Bu dâvada böyle bir başlangıç hiç de 
ümit verici değildir. 

20 . 2 . 1964 Ö • î 
Şimdi soruyoruz. Köy İşleri Bakanlığı, kal

kınma plânının bir zarureti olarak mı ihdas edil
miştir? Öyle ise, bu ilmî bir tetkik ve araştır
ma mahsulü olması gerektiğine göre (Plânlı1 

devreye girdiğimizi kendilerine hatırlatırım) 
Plânlamanın bu husustaki raporu var mıdır? 
Varsa niçin Büyük Meclise arz edilmemektedir? 
Biz köy dâvasını bütün Türk Milletinin en bü
yük ve ilk ele alması lâzımgelen en hayatî mese
lesi olduğuma bir ömür boyu inanmış in
sanlar olarak, onun icabettirdiği ehemmiyet 
ve bilgi içerisinde ele alınmasının taraftarıyız. 
(Programımızın 22 nci madesini biraz evvel oku
muştum) Şu halde biz Türk Milletinin üçte iki
sinden fazlasını teşkil eden köylünün, o a,sil var
lığın kalkınmasının ehemmiyetni anlatmak için 
çırpmmışızdır. 

Şimdi yine soruyoruz; bu köy kalkınması han
gi yollardan ve nasıl bir sistemle olacak? Köye 
bit hizmetler çeşitli bakanlık eliyle, koordinas
yon sistemi içinde mi, yoksa böyle bir bakanlık 
bütün bu hizmetleri kendi uhdesinde mi toplıya-
ea? Ve yahutta bu Köy Bakanlığı, köy hizmet
lerine ait diğer bakanlıkların faaliyetlerini mi 
koordine edecek? Bütün bunlar şimdilik meçîıu-
lümüzdür, Bu bilgileri resmî ağızdan dinleme
den mukabil fikirlerimizi söyliyeıniyeceğiz. Köy 
dâvasını, bu mühim dâvaya getirmek bir idrak 
merhalesi olarak kabul edilebilir. Ancak bura
daki samimiyetin derecesini görmek istiyoruz, 

Şimdi yine soracağız; Başbakanlığa bağlı 
Devlet Plânlama Teşkilâtının «Kalkınma Plânı 
Birinci Beş Yıl» daki toplum kalkınması (Köy 
kalkınması) ana hedefler kısmının 5 nei bendin
de aynen şöyle denmesine rağmen «... bu sebep
le -rasyonel bir hizmet götürme politikasının köy 
yerleşmesi ve yapısını göz önünde bulunduran 
bir .yerleştirme politikası ile düşünülmesi gerek
lidir. Ancak bu konu cok yönlü girift birçok 
meselelerin bilinmesine ve çözümüne bağlı ola
rak düşünülebilir. Toplum kalkınması program
ları bu meselelerin incelenmesinde ve çözümü ile 
ilgili tedbirlerin alınmasında başlıca vasıta ola
caktır. Plân döneminde köy ünitelerimiz bakı
nı nidan daha iyi bir yerleşmeyi mümkün kıla
cak tedbirler hakkında gerekli bilgilerin elde 
edilebilmesi ınaksadiyle başlangıç olan araştır
malara hız verilecektir.» O halde plânın tavsiye 
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ettiği bu tetkikler aradan bu kadar zaman geçmiş 
olmasına göre ilerletilmiş midir? ve bir ne
ticeye varılmış imidir? Veyahut ta plânlama es
ki görünüşünü tadil ederek böyle bir ba
kanlığın kurulmasını ieabettiren yeni bir gö
rüş, bir plfm ortaya koymuş mudur? Koymuş 
ise böyle bakanlık ihdas edilirken ve bakanı Yüce 
Meclise takdim edilirken bu raporun da arz edil
mesi gerekirdi. Halen böyle bir bakanlığın ku
ruluşuna mesnet teşkil edecek resmî rapor bizim 
meçhulüm üzdür. Bunu Hükümet Başkanından 
öğrenmek isteriz. Aslında böyle bir plân mev
cut değilse, plânlar kalkınma devresine girdiği 
iddiası içinde bulunan Sayın Başbakanın bu 
Bakanlığının lüzumunun bizce meçhul mesnet
lerini çıkıp söylemesi icabeder. 

Yukarda tafsil en ortaya koyduğumuz husus
lar ve sorduğumuz suallerin cevabını aldıktan 
sonra bu mevzuda ortaya koyacağımız mukabil 
fikirlerimiz olacaktır. Bizim öğrendiğimize yö
re, köy dâvası ele alınarak bir bakanlığın ih
das, edilmesi ve bunun Üçüncü İnönü Hüküme
tinin programında yer alması politik bir ilham
la olmuştur. Bu ilham, kabineyi kurma vazi
fesinin tevdii sırasında, ve konuşmalar içerisin
de daha yüksek bir makamdan alınmıştır. 

Sözlerimizi bitirmeden evvel şurasını da kı
saca belirtmek isteriz ki, köy kalkınması edebi
yatla değil, ciddî bir tatbikat ve bu dâvaya bü
yük imanla mümkün olacaktır. Yoksa 7 - 8 mil
yon lira sarfiylc 1964 de 100 haneli iki örnek köy 
yapmakla ve 5 sene içerisinde 30 köyü kalkın
dırmak gibi bu mevzudaki bir tatbikat işin cid
diyeti yanında pek çok hafif kalmaktadır. Zira 
o zaman 44 bin Türk köyünün kalkınması için 
bin küsur sene ister. 

Türk Milletinin kaderini değitirecek kadar 
mühim olan bu dâvanın kemali ciddiyet ve bü
yük bir inançla ele alınmasını temenni eder, 
memlekete hayırlı ve uğurlu olmasını dilerim. 
Hürmetlerimle. (Soldan alkışlar) 

BAŞKAN — C. K. M. Partisi adına Sayın 
Mustaıfa Kepir... Yo'klar. 

Millet Partisi Meclis Grupu adına Sayın 
Ahmet Billgin... Yoklar. 

O. H. P. Meclis Grupu adına Sayın Asım* 
Yılmaz. 
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| C. H. P. GRUPU ADINA ASIM YILMAZ 

(Afyon Karalhisar) — Sayın IBaşkan, muhte
rem milletvekilleri, 

Başbakanlıkla ilgili çeşitli konulardan başlı-
caları hakkında, C. H. P. Meclis Grupu adına 
görüş ve düşüncelerimizi arz etmeye çalışaca
ğım. 

Geçirdiğimiz iki buçuk yıllık devre içinde, 
Hükümet çalışmalarının, demokratik rejimin 
kökleştiği ve normal olarak işlediği memleketler
deki kadar kolay ve rahat geçmediğini kabul et
mek lâzımdır. 

Bir taraftan ihtilâl sonrası devrinin getirdiği 
özel'siyasi şartlar, diğer yandan hâl çaresi bek-
liyen binbir çeşit memleket meseleleri, aslında 
Türkiyemiz için yepyeni bir sistem olan Koalis
yon hükümetlerinin karşısına dikilmişti. Şart
ların ağırlığı yanında, birbirleriyle anlaşması im
kânsız gibi görülen gruplardan teşekkül etmiş 
yeni Hükümet, Hükümet sisteminin çalışma 
tarzını düzenlemek ve anensini yaratmak gibi 
oldukça mühim ve mühim olduğu kadar tarih 
karşısında mesuliyeti ağır görevler Hükümet 
Başkanının omuzlarında idi. 

Demokratik Anayasa rejimine vücut veren 
27 Mayıs İhtilâline karşı açık ve kapalı şekilde 
vukubulan davranışların ve onların yarattığı 
ihtilâllerin bertaraf edilmesi, aşırı sağ ve sol 
cereyanların ve demokratik nizamın yaşıyaeağı 
hakkındaki inançlarını kaybetmiş olanların çe
şitli davranış ve faaliyetleri, her gün çıkarılan 
ihtilâl söylentileri ve tehlikeli ayaklanmalar, bu 
devrenin heyecanlı ve tesisine çalışılan âmme hu
zurunu altüst eden elem verici manzarasını teş
kil etmiştir. 

Bütün bu olaylara rağmen demokratik Ana
yasa nizamını korumak ve kökleştirmek azminde 
olan Koalisyon hükümetleri ve Başkanı, bir ta
raftan bu nizama tevcih edilen tecavüzleri ma
haretli ve 'cesur tutumlariyle bertaraf etmeye 
çalışırken diğer yandan hürriyet içinde plânlı 
kalkınma dâvamızın gerçekleşmesi, yeni Ana
yasamızın emrettiği teminat müesseselerinin ku
rulması, Yurtta ve Silâhlı Kuvvetlerimiz için
de huzurun sağlanması ve binentice demokratik 
düzenin bütün gerekleriyle yerleşmesi gayretle
rinde hakikaten küçümsenemiyecek derecede ba
şarılar sağlamıştır. Koalisyon hükümetlerinin 
büyük başarıları zaman içinde, durularak, her 
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türlü günlük düşünce ve duyguların dışında, ger
çek değerini kazanacaktır. 

Devletimizin istikbale müteveccih siyasi he
deflerinin tesbitinde, millî hayatımızın, demok
ratik Anayasa nizamı içinde istikamet almasında 
ve Hükümetin genel siyasetinin başarı ile yü
rütülmesinde, Hükümet Başkanı Sayın ismet 
înönünün, Türk Milletinin kaderini ele alacak 
bütün siyaset adamlarına örnek olacak, tarihî 
şahsiyeti ve basiretli tutumunun geniş ölçüde yer 
aldığını şükranla ve memnuniyetle kaydediyo
ruz. 

Muhterem arkadaşlarım. 
0. H. P. Grupu, Devlet idaresinde reformu; 

verimli çalışmanın, iktisadi kalkınmanın ve sos
yal adaletin temel şartlarından biri sayar. Dev
let teşkilâtında ve personel sisteminde yapılacak 
olan reformlar, Türkiyenin siyasi istikbali ba
kımından da bir teminat teşkil edecektir. Dev
let idaresinin aksamadan işliyen bir mekanizma 
haline getirilmesi, DeAİet personelinin verim 
ve ehliyet bakımından üstün seviyeye çıkarıl
ması, geçmişte misalleri görüldüğü üzere, siyasi 
makamların yersiz müdahale imkânlarını azal
tacak, partizanlığa imkân vermiyccek ve siyasi 
makam sahiplerinin yapabilecekleri aşırı mer
keziyetçilik heveslerini önliyecektir. İdarenin 
yavaş işlediğini bahane ederek, çok daha aşağı 
kademelerde görülmesi gereken işlerin basma 
bizzat geçmek ve ihtisasın, bilginin, tekniğin se
sini susturmak istiyeceklere karşı, Devlet meka
nizmasını bu gibi müdahalelere lüzum bırakmı-
yacflk hale getirmektir. Devlet hizmetlerinin 
topluma mal olan mahiyetlerini fazla artırma
dan görebilmek ve kalkınma plânımızı daha iyi 
yürütebilmek ancak idari bir reformdan sonra 
mümkün olabilecektir. Geçmiş yıllar içinde ço
ğunlukla yerleşmiş olan kanaat, Devlet faaliyet
lerinin ağır işliyen, masraflı ve verimsiz faali
yetler olduğu merkezindedir. Halbuki, Tür
kiye'miz mevcut kapasiteyi en verimli bir şekil
de kullanmak zorunda olan bir memlekettir. 

Muhterem arkadaşlarım, 
İdarede reform bakımından, kalkınma plâ

nımızın gösterdiği hedefler istikametinde ciddî 
çalışmalara geçilmiş olduğunu memnuniyetle 
müşahede etmekteyiz. Gerçekten, 13 . 2 . 1962 
tarihli Bakanlar Kurulu Karariyle, Türkiye 
Merkezi Hükümet Teşkilâtına dâhil Bakanlık. 
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daire ve müessesler arasında, merkezi Hükümet 
görevlerinin dağılış tarzını tesbit etmek ve bu 
dağılışın âmme hizmetlerinin en verimli tarzda 
ifasına imkân verip vermediğini, inceliyerek bu 
hususta teklif ve tavsiyelerde bulunmak üzere 
Türkiye ve Orta - Doğu Âmme İdaresi Enstitü
sü, Devlet Plânlama Teşkilâtı, Devlet Personel 
Dairesi, ilgili fakülteler ile Bakanlık ve daire
lerin işbirliği yapması suretiyle bir araştırma 
yapılması, kararlaştırılmış ve Başbakan tara
fından seçilen «Proje İdare Kurulu» devamlı ve 
İsrarlı çalışmalar sonucunda, 1963 yılında 
(Merkezi Hükümet Teşkilâtı kuruluş ve görev
leri) adlı bilimsel raporunu Hükümete tevdi et
miş ve kısaca (Mehtap) projesi adiyle şöhret bu
lan bu eser. neşredilmek suretiyle kamu oyuna 
sunulmuştur. 

Devlet idaresinin temel teşkilâtı ve çalışına 
usulleri ile ilgili meseleler üzerinde, özellikle çe
şitli Devlet görevlerinin bakanlıklar arasında 
bölünüşü, Devletin iktisadi faaliyetlerinin ve
rimli bir şekilde yürütülmesi için gerekli meka
nizmanın kuruluşu, bütün bu görev ve faali
yetler arasında koordinasyonun sağlanması ted
birleri, Devlet dairelerindeki çalışma usulleri
nin, rasyonel ve standart bir hale getirilmesi gi
bi meseleler vukufla ele alınmış ve çözüm çare
leri üzerinde teklif ve tavsiyelerde bulunulmuş
tur. İdari reformun gerçekleştirilmesinde de
ğerli ilim adamlarımız ve idarecilerimiz tara
fından hazırlanan bu bilimsel rapordan geniş 
ölçüde istifade edileceğinden şüphe etmiyoruz. 

Gerçekten, son Hükümet teşkilinde, Mehtap 
projesindeki teklif ve tavsiyelere uygun olarak 
bir Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığının ku
rulmasını ve adı geçen projede gösterildiği üze
re Atom Enerjisi Komisyonu, Devlet Su İşle
ri Genel Müdürlüğü, Elektrik İşleri Etüt İda
resi, Maden Tetkik Arama Enstitüsü, Etibank. 
Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu, Petrol Dai
resi Reisliği ve Petrol Ofisi gibi kuruluşların, 
bu Bakanlığa bağlanmasını verimli çalışmayı te
min bakımından faydalı ve isabetli görmekteyiz. 

Ook değerli arkadaşlarım, 
Gerek Beş Yıllık Kalkınma Plânımızda, ge

rek Merkezi Hükümet Teşkilâtı Araştırma Pro
jesinde, toplum kalkınması içinde, köy kal
kınmasına geniş bir yer verilmiş, köy kalkınma
sının gerçekleşmesi için takibedilmesi gerekli 
usul ve hedefler gösterilmiştir. 
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Toplum kalkınması programlarını, bütün 

köyleri içine alacak şekilde hazırlamak ve uygu
lamak ve bu suretle köylü vatandaşın iş gücünü 
değerlendirip, üretim tekniğini düzeltmek, üre
timi artırmak ve yaşama standartlarını yükselt
mek ve böylece köylerden şehirlere akımı önle
mek, plânın idareye yüklediği başlıca vazifedir. 

Ekonomik, sosyal ve kültürel sahada köy
lünün kalkınması için dernek ve kooperatiflerin 
kurulması, idare ile toplulukların işbirliğinin 
sağlanması ve netice olarak halkın kalkınma ça
basına gönüllü olarak katılması gibi önemli bir
çok meseleler bugünkü idari teşkilât içinde sahi
bi kolayca bulunmıyan meseleler gibi gözükmek
ledir. Gerçekten, memleketimizde öteden beri 
çeşitli Bakanlıklar ve kurumlar köylere ve ta
rımsal topluluklara hizmet götürmek ve çalış
malarını desteklemek arzu ve gayreti içinde bu
lunmakla beraber, bu çalışmalar etkisiz, birbi
rinden habersiz, dağınık ve sistemsiz bir man
zara arz etmiş ve bu yolda bir koordinasyon te
min edilememiştir. 

Toplum kalkınmasının oldukça büyük bir 
parçası olan köy kalkınması probleminin ciddî 
surette ele alınmasında ve çeşitli hizmetlerin ras
yonel bir şekilde köye götürülmesinde, mesul 
bir sahibin bulunması düşüncesiyle, bir Köy 
Bakanlığının kurulmuş olmasını idarede re
formun, rasyonel çalışmanın ciddî bir başlan
gıcı ve Hükümetin isabetli ve hayırlı bir teşeb
büsü saymaktayız. 

Yeni kurulan her iki bakanlığın, kuruluş 
kanunlarını bir an önce Yüce Meclise sevk etme
lerini temenni etmekteyiz. 

Muhterem arkadaşlarım. 
Âdil bir personel rejiminin süratle uygulan

masını, idarede reformun ilk şartı olarak gör
mekteyiz. 

1927 tarihli Maaş Kanunu, 1452 sayılı ilk 
Teadül Kanunu, 3656 sayılı Barem Kanunu ve 
iktisadi Devlet Teşekkülleri Barem kanunları, 
Osmanlı devrinden intikal eden anarşik dununa 
son veren ve zamanına gören reform sayılan ka
nunlardı. Bn kanunlar da yılların tahribatına 
dayanamamış ve bilhassa son zamanlardaki kötü 
tatbikatla, enflâsyoncu gidiş yüzünden ihtiyacı 
karşılayamaz duruma gelmişlerdir. Ücret ve 
maaş sisteminde yapılan çeşitli değişiklik ve 
ahenksiz zamlar, mevcut personel rejimini için 
den çıkılmıyaeak kadar karışık ve bilhassa ada- j 
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letsiz bir hale getirmiştir. Genel ve mülhak büt
çeli dairelerle, İktisadi Devlet Teşekküllerinde 
tatbik edilen muhtelif ve biri diğerinden çok 
farklı ücret ve maaş sistemi, idarede geniş ölçü
de personel muhacereti yaratmıştır. Ehliyet ve 
liyakatten ziyade zamanın yürümesi, genellikle 
bir üst dereceye yükselmek için yeter sayılır 
hale gelmiş, yevmiyeli işçi statüsüne tabi memur 
sınıfı türemiş, çeşitli ek tahsisat ve özel usul
lerle imtiyazlı memur grupları yaratılmış, tahsil 
ve kıdem farkları önemli derecede ihlâl edilmiş
tir. Diyebiliriz ki, son 15 yıl içinde T. B. M. 
Meclisi mesaisinin çok mühim bir kısmını per
sonel hakları ile ilgili perakende kanunların gö
rüşülmesine hasretmiştir. Ve yine diyebiliriz 
ki, bu mevzuda kabul edilen pek çok zam ve 
intibak kanunları, meselesinin hallinde, köklü 
bir hal tarzı bulamamış, aksine yeni adalet
sizlikler ve ahenksizlikleri beraberlerinde getir
mişlerdir. 

Muhterem arkadaşlarım, 
Senelerin meydana getirdiği bu anarşik du

rumu önlemek amaciyle kurulan Devlet Personel 
Dairesi, üç yıldır devam eden verimli çalışma
larını bitirmiş bulunmaktadır. Takdire lâyık 
gördüğümüz bu çalışmaların ve hazırlanan ra
por ve tekliflerin ışığı altında, Hükümetçe ha
zırlanan (Devlet Memurları kanunu tasarısının) 
önümüzdeki günlerde Yüce Meclise sunulmak 
üzere bulunduğunu öğrenmiş olmaktan memnu
niyet duymaktayız. 

Çok muhterem arkadaşlarım, Başbakanlık 
bütçesinin başarılı olmasını diler O. H. P. Gru-
pu adına Yüce Heyetinizi hürmetle selâmlarım. 
(Ortadan alkışlar) 

BAŞKAN —• Başbakanlık bütçesi üzerinde 
parti grup sözcülerinin konuşmaları bitti. Şa
hısları adına söz alan arkadaşlara söz vere
ceğim. Yalnız, biraz evvel kabul buyurdu
ğunuz, Devlet bakanlıklarına ait bütçeler ay
rıca konuşulsun kararına göre, konuşacak arka
daşları ona göre ayırmak lâzım. Şimdi sırayla 
isimlerini okuyacağım arkadaşlar hangi bütçe 
üzerinde konuşacaklarını işaret buyursunlar : 

Sayın Hasan Tahsin Uzun. (Yok sesleri.) 
Muhiddin Bey, zatıâliniz, bir tezkere gönder
mişsiniz, her üçü hakkında mı konuşacaksı
nız? 
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MIJHtDDİN GÜVEN (İstanbul) — Evet 

efendim. 

BAŞKAN — Osman Şahinoğlu. (Yok ses
leri), Sadi Binay. (Yok seslen.) 

Buyurun Sayın Güven. 

MUHİDDİN GÜVEN (İstanbul) — Sayın 
Başkan, değerli arkadaşlarım; müzakeresine baş 
ladığımız Başbakanlık bütçesi, bünyesine bağlı 
teşekküller ve icranın en yüksek kademesi ol
mak itibariyle büyük ehemmiyet taşımaktadır. 

Hizmette verimi sağlıyaeak ve Devlet maki-
nasıiıı gerektiği gibi çalıştıracak personelin 
yetişmesini, gelişmesini, yarınına ait emniyetini 
bir sistem dâhilinde düzen altına sokmak ve 
buna ait araştırmaları yapmakla mükellef 
bir Devlet Personel Dairesi memleketimizin 
millî güvenliğini her cephesiyle göz önünde tu
tan ve kıymetlendiren bir kurul, gelecekte 
inkişafı zaruri bir atom enerjisi komisyonu, bi
limsel araştıııma, Orta - Doğu Âmme Enstitüsü 
yanında millî emniyet hizmetleri gibi çok önemli 
mevzuların icranın mihrak noktasını teşkil eden 
makam ve bu makamı işgal eden zatın şahsi 
varlığına bağlanması, cemiyetimizi esasından 
ilgilendiren idari, siyasi, askerî ve teknik sa
halarda üzerinde dikkatle durulmasını icabet-
tirmektedir. 

Memleketimizde mevcudolduğu aşikâr,, sa
tıh üstüne çıkan sol ceryanların büyük tehli
kesinden bizi koruyacak tedbirleri elbet teki 
bunlara ait merkezleri tesbit ve bu merkez
lerin faaliyetlerini yakından takibetmekle alına
bilir. 

Millî Emniyet Teşkilâtının bu yönde çok 
titiz çalıştığına, Başbakanı, Hükümeti tenvir, 
ikaz ve teçhiz ettiğine inanmak isterim. 

Bütçenin tümü üzerindeki konuşmamda işa
ret ettiğim gibi her mânada sarsıntıya uğra
mış bir cemiyet yapısına sahibiz. Taşları ay
rılmış temele, maddi sahadan daha fazla ruhî 
ve fikrî seviyede aşılar, telkinler yapıldığı acı 
ve açık olarak görünmektedir. Bilhassa eğitim 
çevrelerinde, sosyalizm kalıbı içinde yapıldığı 
söylenen tesirler, genç dimağları tahribetmek-
tedir. iyi korunamadığımız, şimdiden gereken 
tedbirleri almadığımız takdirde yapı çökmek 
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tehlikesiyle karşı karşıya kalabilir. Başbaka
nın bu mevzular üzerinde hususiyle Büyük 
Meclisi tenvir ve temin etmesi lüzumuna kaani 
bulunuyorum. 

Ayrıca şu hususu tesbit etmek gerekir ki, 
millî iradeyi temsil eden Büyük Meclisten 
aldığı itimatla kurulan Hükümetin müşterek 
mesuliyet anlayışı ıiçind<e Meclise itimat tel
kin etmesi ve o nisbette milletin itimat ve iti
bar beklemesi, büyük ölçüde en ileri kademe 
olan Başbakanın şahsına ziyadesiyle bağlı bu
lunmaktadır. 

Bugünkü bâzı davranışlar ise Başbakanın 
şahsında bulunması gereken hususiyet ve ehem
miyeti, tabiî olmıyan bir mecraya sevk etmiş 
ve âdeta rejimin değer kazanması ve bekası 
için tek şahsa bağlamak fikrini telkine ça
lışmıştır. Ve bu telkin dış çevrelere de intikal 
ettirilerek memleketteki istikrar bu şarta mual
lâk gösterilmiştir. Kanaatimce yerleştirilmeye 
çalışılan böyle bir kanaat ne Başbakan nede 
memleket lehine bir • intiba bırakmamakta, çe
şitli düşünceler içinde demokratik .rejime ait 
müstakar bir kuvvetin değil, şahısla kaim ya
rım şüpheli hale sokan bir zaıf ilân edilmek
tedir. Sayın İnönüde bu davranışı âdeta benim
semiş hissini vermektedir. Kendine tevdi edi
len üçüncü Başbakanlık ödevini kabul ettikten 
sonra nispî temsilin gerektirdiği şartları bir ke
nara iterek tabiî olmıyan bir ölçü ile tek parti 
Hükümetini kurmuş güven oyuna öylece kavuş
muştur. 

Cereyan eden müzakereler sırasında Başba
kanın komışmaısı, İkinci Koalisyon ortaklarının 
bu konuşmaılaıra verdikleri cevaplar' üzerinde 
dikkatle durulması gerekeni meseleler ortaya 
çıkarmıştır. 

İkinci Koalisyon Hükümeti Baışlkanı; olan, 
C. H. P. Genel Balkanı Sayın İnönü'nün üç 
müstakil ithaliyle kurmuş olduğu Üçüncü ve 
fakat O. H. P. karakterli Hükümetini Büyük 
Meclise taıkdim şurasında, güven oyuna ve bil
hassa eski ortaMarmm oyuna muhtaç iken, 
onlara hücum etmiş ve ithamlarda ıbuluramış-
tur. Ayrıca Unnuımi Heyete hiıtaibıında gerek 
güven oyu, gerekse ondan ısonra Mealisin mtııh-
temel .tutumlarını bâzı şiddetli ve yensiz keli-
•melerle, tavsif etmiştir. Âdeta' kemdi grupmn-
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dan ve mutavaatları! teinin; edilen müstakiller
den gayri, mahallî seçimlerle efkarı umunıi-
yeniıı en az % 05 ini temsil 'eden siyasi paıriti-
leri dışaırıı itmekte bir beis görmemı'iştir. . 

(Başbakanın bu koınuşmaisı C. K. M. P. de-
nel Haşkanveklli Sayın Hasan Dinçer ile Y. 
'T. P. Genel Başkanı 'Sayın Ekrem Alican'a ce
vap fırsatını ve bâzı hakikatlerin açıklanması 
imkânını: vermiştir. Ben tafsilâta girişmeden 
hu hususlara işaretle iktifa edeceğim. 

Ortaya çıkan hakikat şudur :• tkinci Koalis
yon Hükümetini teşkil eden üç. partiden C. II. 
P. kanaıdı Hükümette görüşlerini, isteklerini 
her zaman hâkim kıilmak istemiştir. Müşte
rek mesuliyeti .gerektiren meselelerde ise Baş-
ıbakaıı şahsi insiyatifi ile hareket etmek iste
miş ve belki diğer kanaatlere asgari bir hak 
'tanımıştır. Bâzı konularda diğer iki kainat, an
cak ga.zete halberleri t a d a r Ibilgi ısahibi olabil
mişlerdir. Dolayısiyle ımahallî seçimlere kadar 
devam eden ve bazan gaızetelerc kadar akseden 
lıhtilâflar bunların tezahürleridir. Yaaıi koa
lisyondaki ama, parti ve dolayısiyle [Başbakan 
esas .meselelerde 'daimî bir hâkimiyet isteği 
ve aihşlkanlığı içindedir. 

Mukabili iddia ise : Koalisyona iştirak: eden 
küçük partiler bâzı konularda hadlerini aşan 
isltekler içine girmişlerdir. Bâzı haillerde (sa
mimî değildirler ve mesuliyetlerden kaçmışlar
dır. 

Muhterem arkadaşlar, şurası aşikâr bir 'ha
kikattir !ki muhtelif pantilerden müteşekkil 
'koalisyon hükümetlerinde tek parti 'hâkimiye
ti asla düşünüleımez, Hele müşterek mesuliyet 
prensibi altında, bir parti bakanlarının hele 
Başbakanın saihibolduıkllaırı bilgileri yalnız ken
dilerinde 'saklamaları mümkün değildir ve Ibu-
na ait kararları da kendi başlarına vermezler. 

D em okra tik bir idarenin icra kademesinde 
ve hele üst kademesinde olanlar yalınız söz ile 
değil1 fiilleriyle ispat 'etmek meclburiyetkide
dirler. lEski alışkanlıkların vaktiyle sağladığı 
ıbâzı şahsi neticeler belki zevkle hatırlanabilir. 
Fakat bugün artık burulardan sıyrılmak, reji
min icaplarını Hıakikateıı benimsemek ve tat
bik etmek mecburiyeti vardır. (Bilhassa kaba
hati ve hatayı hep karşı 'tarafta aramak, iyi 
iş görme iliyalkatini ve milleti idare etme sana-
.tMUU yalnız kendilerine aidolduğunu iddia et-
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•mek ne marifettir, ne de doğru bir ıgörüştür. 
Aslolam, Başbakanın ve bağlı: olduğu partinin 
kendi iç murakabesini yapması, memleketi ida-
•re edecek tek pıaırti ve tek insan fikrinden ken
dilerini kurtarma]arı, hattâ 'Başbakanin kendi
sine bu gibi hitaplarda bulunanlar varsa on
ları uyarması, ıgeçmiş devre ait bitmez tüken
mez mahsup muaımeiesicie kendililerini sıyırma
ları, eski alışkanlıkları terk etmeleri, kendi dı
şındaki siyasi teşekküllere iyi niyetle bakmaya 
alışmaları açık zarurettir. 

Bu arada yine Başbakanın teşkilât kanunla- ' 
rı hazırlanmamış, buna ait gereken hiçjbir ,etüt 
yapılmamış ve âcil ihtiyaca ait mucip sebep
ler Meclis önüne getirilmemişken iki yeni ba
kanlığın ihdasiyle Hükümeti teşkil yoluna git
mesi, Meclise gösterilmesi icabeden itibarın ih
mal cdildiğino yeni bir delildir. 

Memleketin ve Meclisin birleştirici bir ze
mine kuvvetle ihtiyacı varken, Sayın Başbakanın 
itici ve reddedici bir üslûp içinde karşımıza çık
ması ise üzüntü verici olmuştur. 

Ayrıca ikinci koalisyon Hükümeti sırasında 
geçirdiğimiz buhranlar karşısında Sayın Başba
kanın partimize vâki tutumu, ne Meclis dışında 
ne de içinde müspet ve ümit verici olmamıştır. 

2 Ekim hâdiselerinden sonra Başbakan Yar
dımcısının Meclisteki hitabı, Başbakanın ilgisiz
liği, müsebbiplerinin üzerinde ne araştırma ne 
takip hususunda gereken hassasiyetin gösteril
memesi ve yine 21 - 24 Mart tecavüz ve darbe
lerinde, Anayasa teminatına ve kanunlar hima
yesine rağmen, can ve mal emniyetine ait hiç
bir tedbirin Hükümet tarafından alınmaması ve 
yine Başbakanın bu ağır vakıalar karşısındaki 
kayıtsız hali hatırlıyacağımız ve müspet not 
vermediğimiz davranışlarıdır. 

Aynı Hükümetin içinde memleketin asayişi 
ve emniyetiyle vazifeli bir bakanın bir diğer 
bakan hakkında, katî delillere sahibolduğunu id
dia ettikten, sonra, Hükümet içinde harekete ge
çilmemesi, Bakanın Başbakanı haberdar etmez 
görünüşü, meseleyi gazetelere ve gayrimesul 
toplantılara ve nihayet Meclis Kürsüsüne intikal 
ettirilişi, Başbakanın bu mühim iddialara vâkıf 
olduktan sonra dahi re'sen gereken muameleye 
tevessül etmeden seyirci kalması üzerine dikkat
le durulması icabeden hususi hallerdendir. 
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Koalisyon devam ederken Barbakanın, iktisa

di ve malî konularda ve plân tatbikatında yaptı
ğı çok iyimser konuşmalara mukabil, istifadan 
sonra kendi grupunda iktisadi ve malî zorluklar 
ve tehlikeler içinde bulunduğumuzu ifade etme
si bizi kabili izah olmıyan tezatlı ve mütenakız 
hükümler içine sevk etti. Şimdi ne haldeyiz belli 
değildir. 

Ama üçüncü Hükümet yine kendi Başkanlı
ğında kurulduktan sonra, gelecek vergi reform
larını takdim için radyoda yaptıkları konuşma
da mevcut ayrılıkları izale etmek, telkine çalışı
lan servet düşmanlığını kaldırmak, vatandaşla
rın birbirine zümrevi bir gözle bakmalarını ön
lemek, kısacası milleti maddi, mânevi, ve fikrî sa
hada bir vahdet haline getirmek için gereken 
fiiliyat içine girmek lâzımgelirkeıı, dar gelirli, 
memur, subay, işçi bir tarafa, memleket iktisa
diyatını ve yukarda sayılan sınıflarında hayatını 
ikmal ve inşa edecek, kalkınmayı ciddî surette 
sağlıyacak hususi teşebbüsü sanayici, tüccar ve 
ziraatçı olarak bir tarafa alması ve iki cephe ha
line getirerek bir nevi tefrik yolunu ihtiyar et
mesi yalnız üzücü olmakla kalmamış, endişeler 
de uyandırmıştır. 

içinde bulunduğumuz çok hassas zemin üze
rinde mesul adamlarımızın kullanacakları her 
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söze dikkat etmeleri ve ölçülü davranmaları ge
rekmektedir. Bu yönden geçirilmiş zamanın iyi 
kullanılmadığı kanaatindeyiz. 

Birinci ve İkinci Koalisyon hükümetleri sıra
sında Sayın înönü şahsında tasavvur edilen kud
reti ancak hâdiseleri kendi zaviyesinden kıymet
lendirme yoluna gitmiş ve fakat memleketin bek
lediği sahada ve şümuliyle kullanamamıştır. 

Şimdi Sayın Başbakanın önünde yeni bir fır
sat vardır. Koalisyonda kendine göre denediği 
partileri bir kenara iterek kendi partisiyle kur
duğu ekalliyet Hükümeti icratmda hizmet say
falarını iyi olarak kapatabilir. Ben Tanrı'dan 
sabit fikirler, birbirinden tecridedilmiş görüşler, 
reddedici davranışlar, şahsi anlayış ve inanışlar 
ve çıkarılan bâzı kanunlar himayesinde gelecek 
iktidarı şimdiden tâyin metodu yerine, milletin 
istediği yolda ve istikamette her tesirden azade 
olarak çalışma imkânını bağışlamasını temenni 
ederek huzurunuzdan ayrılırım. 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlar, aldığı
mız bir karar gereğince saat §u anda 13 e 2 var, 
Birleşime ara vereceğiz. Saat 15,00 te... (14,30 
da, sesleri) Saat 14,30 da toplanmak üzere Bir
leşime ara veriyorum. 

Kapanma saati: 13,00 

»••••> >e<< ....... 



IKÎNOI OTURUM 
Açılma saati : 14,30 

BAŞKAN — Başkanvekili Mekki Keskin 

KÂTİPLER : Süreyya Öner (Siirt), Mithat Şükrü Çavdaroğ-lu (Balıkesir) 

BAŞKAN — Birleşime devam ediyoruz. Baş
bakanlık bütçesi üzerinde görüşmelere devam 
ediyoruz. Sırasını kaçıranlara söz verme imkânı 
yoktur. Sonraya alınacaklardır. Arkadaşlarımı
zın bunu bilmeleri lâzımdır. Onun için arkadaş
larımız sıralarını kaçırmamaya dikkat etsinler. 

Sayın Osman Şahinoğlut.. Buradalar. Sayın 
Şahinoğlu, Başbakanlık bütçesi üzerinde mi ko
nuşmanız?... 

OSMAN ŞAHÎNOĞLU (Samsun) — Evet 
efendim. 

BAŞKAN — Buyurun. 
OSMAN ŞAHİNOĞLU (Samsun) — Sayın 

Başkan, •muhterem, milletvekilleri; 
Anayasamızın 105 nei maddesi «Başbakan 

Bakanlar Kurulunun Başkanı olarak Bakanlıklar 
arasında iş birliğini sağlar ve Hükümetin genel 
.siyasetinin yürütülmesini gözetir» demektedir. 

Bu itibarla Başbakanlık kendisine doğrudan 
doğruya muayyen âmme hizmetlerinin tevdi 
edildiği bir makamdan ziyade âmme hizmetleri
nin Devletin iç ve dış siyasetinin yürütülmesi 
mesuliyetinin bulunduğu çeşitli Bakanlıklarara-
smda ahenk ve program birliği sağlıyan nâzım 
bir rol sahibidir. 

Anayasa gereğince Bakanlıklar Kanununun 
koyduğu esasa göre kurulur. Halbuki tatbikatta 
bu hükme riayet edilmemiş ve vazife sahaları ile 
çalışma tarzları ve bilhassa mesuliyetleri kanun
la tesbit edilmemiş Bakanlıklar ihdas ve eksik
leri muhafaza edilmiştir. Devlet bakanlıkları, 
bu nevidendir. Bu bakanlıkların âmme hizme
tindeki fonksiyonları belli değildir. 

Geçmiş devirlere ait Meclis zabıtları tetkik 
edilecek olursa Başbakanlık bütçeleri üzerinde
ki tenkid ve temennilerin siklet merkezini bu ki, 
sim teşkil etmektedir. D. P. devrinde bu bakan
lıkları tevhideden C. H. P. nin hangi statüyü 
muhafaza için bunlara sıkı sıkıya sarılmaları 

prensibe ve söze sadakatin gülünç bir tezahürü
dür. 

Size bu mevzuda bol bol misaller vermek ka
inidir. Meselâ birini; «Bugün dört Devlet Veki
li fazladır. Bunların bir kısmı Devletin resmî ara
bası ile parti propagandası yapmaktadır. Dev
let işini bırakıp memlekette Devlet Bakanlığı
nın adedini hiçolmazsa ikiye' indirmek lâzımdır.» 
Bu görüşü bir başka O. H. P. li sözcü de şöyle 
ifade etmiştir. Bu da C. II. P. Clrupu atlına ko
nuşmuştur. 

Devlet Vekilliği müessesesine, yani sandal-
yasız vekilliklere de teması zaruri buluyoruz. 
.Muhalefette iken bir devlet bakanlığını bile lü
zumsuz masraf telâkki ederek tenkid edenlerin 
son zaamankrdâ. sıandalyasız hakanların sayısının 
dörde çıkarılmaları cidden bir ibret levîıasidır. 
Ayrıca bugün Devlet Bakanlarının Başvekil adı
na meşgul edildikleri işler bakımından hukukî, 
cezai ve siyasi mesuliyetleri mevzuu da başlıba-
şiîia bir incelik arz eder. Biz mesuliyet zaviye
sinde de bu tarz ihdaslarda mahzur görmekte
yiz. Bu sözleri sarf eden zat şimdi C. Senatosu 
üyesidir ve Devlet Bakanıdır. Bu ibret levhası 
içinde nasıl vazife alınıştır. 

Muhalefette bulunduğu devreler zarfında 
Devlet Bakanlıklarını lüzumsuz görüp onu acı 
acı tenkid eden zihniyetin bugün tenkis ettikleri 
statüyü takabbül ederek ona sıkı sıkıya sarılma
sı üzerinde uzun uzun düşünülmesi icabeden ib
ret verici bir levhadır. Asıl ibret verici levha bu
dur. Bu ne biçim zihniyettir ki, dün kara dediği
ne bugün ak der. Prensiplere bağlılık, ahde ve
fa bu mudur?. Bu ahde vefasızlığın ve prensip
lere sadakatsizliğin yalnız bir misalini teşkil 
eder. 

Muhterem arkadaşlar; geçmiş yıllara ait Mec
lis zabıtları tetkik edilirken resmî otomobillerin 
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Devlet hizmeti dışında siyasi ve hususi maksat
larda kullanıldığından uzun uzun şikâyet edildi
ği görülür. 

Ne garazdır ki, bu şikâyetlerin başında yine 
C. H. P. si geldiği halde zamanı iktidarlarında 
araba saltanatı almış yürümüştür. 

Biz Başbakanın sadece gösteriş olsun diye 
eski bir Opel arabasına binmesi meseleyi hallet
mez. Bir Başbakan en iyi arabaya binsin, bunu 
millet çok görmez. Yeter ki, bütün Devlet daire
lerindeki araba saltanatının önüne geçmek isten
sin. Bu fakir milletin malı ile kimsenin yarar 
kazanırııya hakkı yoktur. Otomobil saltanatı yay
gın bir mahiyet arz etmesine ve yüksek kademe
lere kadar sirayet etmiş olmasına rağmen Devlet 
otoritesi bu vaziyet karşısında seyirci kalmıştır 
ve kalmaktadır. 

Mesuliyetini üzerinde bulunduran ve her hal
leri ile diğer kademelere örnek olmaları lâzım-
gelen bâzı bakanların kendi partilerine mensup 
milletvekillerini.yanlarına alarak kaza ve köy
lere kadar uzanan propaganda gezileri .tertibet-
meleri milletin gözünden kaçmamıştır. Müzmin 
hale gelen bu otomobil saltanatına artık son 
verilmelidir. Bu saltanatın yakıt ve amortisman 
masraflarını bu fakir milletin sırtına yüklemeye 
hakkımız yok. Sayın Başbakanın bu mevzua bir 
kere daha ehemmiyetle dikkatini çekmek iste
rim. 

Muhterem arkadaşlarım, mühim olan bir 
mevzu da, Başbakanlığa verilmiş olan örtülü 
ödenek mevzuudur. Başbakanlık bütçesi tetkik 
edilecek olursa görülür ki, buradaki örtülü öde
nek .') milyon lira kadardır. Fakat hakiki mik
tar daha fazladır. Başbakanlığa aidolan örtülü 
ödeneğin bir kısmı Hariciye Vekâletinde ayrı 
bir fasıl halinde gösterilmiştir. Ve sadece zeva
hir kurtarılmıştır. İcabettiği vakit, gayesine 
masruf olacak şekilde örtülü ödeneği kendi kıs
mına almak suretiyle, bunu kullanma yoluna 
gidecektir. Bendenizin mâruzâtım bundan iba
rettir. (Soldan alkışlar) 

BAŞKAN — /Sayın İlyas Kılıç. 
İLYAS KILIÇ (iSamsun) — Muhterem ar

kadaşlarım, lötfM yııln Başbakanlık: Bütçesinde
ki terakki ve temennilerimi arz etmek için söz 
almış bıılunuyorum. 

ıMalûmııâliniz Başbakanlık Devlet hizmet
lerinin yürümesi bakımımdan bakanlıklar ara-
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sıradaki koordinasyonu sağlıyan 'bir bakanlık
tır. Bu koordinasyon! vazifesine bakan Başba
kan elbette ki en büyük .sorumluluğu ve vazife 
yükünü üzerinde taşımaktadır. Elbette 'ki bu
nun da hataları, olacaktır, iş yapmak istiyen 
insan hata yapacaktır; hem iş yapsın, hem ha
ta yapmasın bu mümkün değildir. 

Arkadaşını araba salta natındani bahsetti. 
Arkadaşlar, bu dünden bugüne intikal etmiş 
ibir hastalıktır. Fakat bugün asgari hadde im
im iştir. (Bir zaman Ibu daha fazla idi ve aşırı 
idi. (Orta sıralardan,"bravo sesleri) Hakika
ten arabaların: kullanılış sekilinden ben de yaı-
nıyorum. Ben de müştekiyiım, ben de şikâyet
çiyim. Kemerleri .sılkma devrinde, bunu pren-
sibolarak kabul ettiğimiz bir devirde Devlet 
arabası ile stadyum kapısında, mektep kapı
sında, mesire yerlerinde dolaşmuya hiç kimse
nin hakkı: yoktur. Arabaya binmek isitiyen 
kendi parasiyle alır ve biner. Ama bu hasta
lık bugünkü" bir hastalık değildir. Devirlerden 
beri gelen ibir hastalıktır., Bugün devrin Baş
bakanının hakikaten herkese örnek olabilecek 
şekilde ve fakat, arkadaşımızın dediği gibi, gös
teriş olsun diye değil, en küçük araba ile hiz
mete gidip .gelmesi, diğer memurlara henüz 
aynı istikameti verememiştir. Ben şunu ilâve 
etmek istiyorum : Mademki her naniği bir is
tik anı e>t e s ok anmam ışitur, $aıym Başbakan, ve 
diğer soraımluı!ardan istirham ediyorum; bu 
istikamette yeni bir adım atılıp kanun, hü
kümleri yerine getirilsin!. Eğer hakikaten bu
nu yapanııyaeaiksak, halkın gözüne çarpacak 
şekilde «Resmî hizmete mahsustur.» damgasını 
vurduğumuz ve resmî hizmetlerde kullanılan 
arabaların -hususi işlerde fcullaınılmaısını önliye-
miyorsak, hiç. olmaızsa araba üzerindeki «Res
mî hizmete mahsustur.» yazısını oradan silip 
atalım. Bu da bir hizmet olaıcaibtiır. ' Oradaki 
yazıları silsinler. 

Arkadaşlar, koordinasyon vazifesini -gören 
Başb ak anlıktan başka bir istirham imiz daha 
olacaktır. O da. şudur; resmî daireler için hu
susi binaların kiralanmasından vazgeçerek, ki
raların milletin bütçesindeki külfetini hissedi
lir derecede hafifletelim. Arkadaşlarım, res
mî bina kiraları o kadar artmıştır ki, bunları 
ikmal etmek ve bunların üzerinde durmamak 
mümkün değildi r. 

— 207 — 



M. Meclisi B : 57 
Muhterem arkadaşlar, Devleti lüks bina ki

ralanması yüzünden pek çjok insan, Devlet sır
tından kısa zamanda zengin olmalktadır. Bu 
husus ciddiyetle ele alınmalıdır. 

Lojmanlar kiralarına gelince; İktisadi Dev
let Teşekküllerinde ve Devletin bütün diğer 
müesseselerinde lojmanlar işletme masrafını 
hattâ kömür parasını dahi karşılamıyacak du
rumda ucuz kiralarla kiralanmaktadır. Bu kira
lar alınırken amiortölsman masraflarının karşı
lanmasını düşünmek lâzımdır. Bunların amor
tisman masraflarını karşılıyacak bir kira ile 
verilmesi artıfe bir zarurettir. Buna ihtiyaç var
dır. 

Sözü buraya getirmiş iken Sarac'oğlü Mahal
lesine de dokunmak istiyorum. 

Arkadaşlar, bu mahallenin durumu yürek
ler acısıdır. Bu mahalle o şekli almıştır ki, 
apartmanı olanlardan dahi orada oturanlar ol
duğu söyleniyor. Bu dedikodular ne dereceye 
kadar doğrudur? Bu hususlar ciddî tetkik edil
melidir. Buraların kiralanma işi o kadar ciddi
yetini kaybetmiştir ki, düzeltilmesi ciddî mesai 
ister. Burada oturanlar, girerken evlenmiş, ço
cuğu olmuştur, o da evlenmiş hâlâ burada otu
ruyor. Burada oturanlar eğer bir gün zilyedlik 
müessesesine müracaat ederek tapularını ister
lerse yadırgamamak lâzım. Bu mahallenin du
rumu, ciddî bir ıslahat beklemektedir. Bu ma
halleyi hu durumdan kurtarmak lâzımdır. Ben 
hu mahalle ilcin aşağıdaki tekliflerimi Muhte
rem Heyetinize arz etmek isterim. 

Bu mahalle : 
a) Talebe yurdu yapılamaz mı ? 
b) Devlet dairesi haline 'getirilemez mi? 
©) Kiralar, etrafındakilerle ayarlanamaz 

mı? 
d) Burada oturanlar münavebe ile oturtu-

Damaz mı? 
Bu tekliflerimin münakaşa edilmeye değer 

ıcüddî teklifler olduğuna inanıyorum.. Devlet 
dairesi haline ıgetirilirse, Devletin yılda kira 
olarak 'ödediği 47 milyon liranın hiç olmazsa bir 
kısmından kurtulmuş loluruz. 

(Arkadaşlarım,, samimî olaralk ifade etmek 
lâzım, Hükümet büyük bir sıkıntı içinde kal
kınma çabası sarf etmekte, bizler ise miting 
meydanlarında güzel sftzler söyliyerek memleke
tin efendisi diye ilân ettiğimiz köylülerden rey 
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alarak buraya gelmiş bulunuyoruz. Bu köylü
ler bizden ,20 nci asrın en sade ihtiyacı olan 
köylerine su ve yol beklerken bizim, burada is
rafları önleyici tedbirler almamamız ve bizden, 
vadettiğimiz basit talepleri befcliyen köylünün, 
yardımına koşmamamız affedilemez. 

Biz milletvekilleri olarak en hassas nokta
lar üzerinde, en küçük değeri dahi olan nokta
lar üzerinde bir kuruşun dahi hesabını sormak 
suretiyle, takibetmek suretiyle her türlü israf 
ve gösterişten uzak bir şekilde memleketin 
efendisi olarak ilân ettiğimiz köylülerin, kendi
lerine yol ve okul vadettiğimiz bu insanların 
ihtiyaçlarını karşılıyabilmefc için, parti farkı 
gözetmeksizin hep birlikte omuz omuza fikir 
birliği yapmak ve memleketimizi muasır mede
niyet seviyesine en kısa yoldan ulaştırabilmek 
için lâzımgelen tedbirleri almak zorunda ve 
mecburiyetindeyiz. Muhterem arkadaşlarım, bu 
bizim şimdi asıl vazifemizdir. Aşağıdaki husus
ların temin edilmesini iSayın Başbakandan bek
liyoruz. : 

Lüks mefruşattan vazgeçilmiyecek mi? 
Lüks binaların Devlet dairesi olarak kulla

nılmasından sarfınazar edilecek midir? 
Başbakanlık ve İktisadi Devlet Teşebbüsleri 

ve buna mümasil benzerlerimin muhtelif yerler
de açtıkları yazlık kampların millete yüklediği 
külfetleri 'önleyici tedbirler alınarak bu masraf
ların azalması sağlanacak mıdır? 

Devlet memurları arasındaki maaş farkını 
kaldırmak için Devlet Personel Kanuni* bir an 
evvel, her şeye tercihan çıkarılacak mıdır? 

Devlet dairelerin taksim edilmiş olan tek
nik personeli bir nokta etrafında toplamak su
retiyle, teknik personel yoktur diye sağda sol
da endişe yaratanların devamlı maaş ve yev
miye artırmak gayretlerini ve böylece bütçeye 
büyük yük tahmil eden külfetlerinden kurtul
mak çareleri alınacak mıdır? Teknik personel, 
DeVlet dairelerinin yatırımlarla mütenasibola-
rak taksim edilmemiştir. 50 milyon yatırımı 
olan İmar ve İskân Bakanlığında belki yüz ta
ne mühendis vardır; Devletin büyük yükünü 
taşıyan Nafıa Vekâletinde ise, istenilen miktar
da mühendis yoktur. Bu b'ir ayarsızlıktır, bir 
dengesizliktir. Bu dengesizliği bir istikamette 
toplıyan teknik ıpersonelden azami faydayı 
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bağlıyabilmek için teknik personel istihdamı 
'hususunda bir organizasyon, yapılacak mıdır? 

Devlet hizmetlerini taahhüt yolu ile yapan 
müteahhitlerin ihale alırken vaziyetlerini aldık
tan slonraki vaziyetlerini ve bu taahhüt esna
sındaki durumlarını tetkik edecek olursak yü
rekler acısıdır. İhaleleri .aldıktan sonra hissedi
lir miktardaki mütaahhitler, aldıkları işleri bir 
tarafa bıralkarak Devlerin başına her gün çe
şitli problemler 'çıkarmaktadırlar. Bundan şunu 
söylemek Mlyorum. Hiçjbir kimseyi her hanıgi 
bir şekilde töhmet altına almak istemiyorum. 
^Mahkeme önünde kötülüğü tesbit edilmiyen her 
insan en az benim kadar haysiyetli ve şeref
lidir. Fakat söylemek istediğim bunların da bir 
sicile tabi tutulması suretiyle bir taraftan Dev
leti dolandıran bu insanların bir taraftan da 
ihale almak suretiyle Devlet işlerini aksatma-
larına hukukî yoldan mâni olunmasını istiyo
rum. Bu ikmaller millete zaman ve para bakı
mından çok pahalıya mal olmalktadır. 

(BAŞKAN — Bir dakikanız kaldı Sayın Kı
lıç. 

ÎLYAS KILIÇ (Devamla) — Tamamlıyorum 
. efendim. 

4489 sayılı Kanun artık istismar edilmekte
dir. Mehleketin kıymetli imaiesseselerinde yeti
şen insanların artık bilgi, görgü ve ihtisasını 
artırmak için kıdım kıdım topladığımız para
ları (dolarları sarf ederek Avrupa'ya gidip 
'gelmelerinde zaruret yoktur. Yani dövizlerimi
zi sarf ederek bütün sene başı boş vaziyette 
her hangi bir sorumluluk taşımadan dolaşması
na, araba getirmek için ıgayr-et sarf etm'eslne 
mâni olmak, bunları imtihana tabi tutmak su
retiyle başarı gösteremiyenleri tenzili rütbe et
tirmek lâzımdır. 

Emeklilik işlerine dokunmak istiyorum. 
Emeklilik meselesi yürekler acısı bir hal al
mıştır. Emeklilik riîsb etleri huzursuzluklara, 
haklı dedikodulara sebebiyet vermektedir. Bir 
an eMvel emeklilik müessesesini bir istikamete 
»getirip bir maddelik kanunla veya kanuna bir 
madde ilâve ile hizmetteki memurlara bir zam 
yapılınca, emeklilere de aynı zam yapılmalı ve 
onların durumu yeni yeni kanunlarla işin için
den çıkılmaz hale getirilmemelidir. Bütün te
ferruatı ile bu işi ayarlamak lâzımdır. Bugün 
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İstiklâl Harbinin Başkumandanlığını yapmış 
bir insan 200 lira maaş alırken, üzerinden mer
mi yolu geçmemiş insanlar daha fazla emekli 
maaşı almaktadırlar. Bu husus ayarlanmalıdır. 
42 sayılı Kanun artık işlemenıelidir. Bunun için 
bütçeye 33 milyon lira para konulmuş, fazla
dır, lüzumsuzdur. Hiç kimse bunu kullanmama
lıdır. Başka bir istikamette kullanmafk lâzım
dır. Emeklilik işleri üzerinde ehemmiyetle dur
mak lâzımdır. 

Zamanın bitmiş olmasından dolayı sözleri
mi burada kesiyorum. 1964 yılı Başbakanlık 
Bütçesinin memlekete hayırlı, uğurlu olmasını 
temenni eder, hepinizi saygı ile selâmlarım. 
(Ortadan alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Sadi Binay... Yok. Sa
yın Mustafa Kemal Çilesiz... Yok. ,Saym Süley
man Bilgin, Beden eğitiminde konuşacaksınız. 
'Sayın thsan önal... Yok. 'Sayın Tahsin Demir-
ay buyurun. 

TAHSİN DEMıÎRAY (İstanbul) — Pek 
muhterem arkadaşlarım, konuşmalarımın iki 
hususu eski konuşmaların bir devamı olacak
tır. istikrarlı bir düzen içinde çalışma prensibi
nin devamı olarak savunulan yeni inönü Kabi
nelerinin bütçelerinin gelişme tarzı ve istika
meti ve bunların başında Başbakanlık istidlalle
ri bir hayli enteresan olmaktadır. Evvelâ, iki 
yıl evvel işaret ettiğim hususa, yani Atom 
enerjisi komisyonu hususuna temas edeceğim. 
Bütçede bir komisyon adı altında 10 milyon lira 
ile gösterilen modern teşebbüs, çok dikkate şa
yandır ki, - bürokratik zihniyetin tipik bir ör
neği - Başbakanlığa bağlı daire şeklinde sadece 
ve sadece bütçenin bölümleri arasında yayılmış
tır. 1962 bütçesi görüşülürken de bu hususa işa
ret etmiştim. Buna mümasil, enerji çalışmaları 
Başbakanlık Daireleri arasında görülmekte ve 
onun bütçesi arasında yer almaktadır. Görüşü
len bir tasarıyla bir Enerji Dairesi kurulması 
dolayısiyle, enerji mevzularının müstakil olarak 
yürütülmesi tavsiye edildi. Nihayet Hükümet 
1963 bütçesini de karışık haliyle geçirdikten son
ra bir enerji dairesi kurmaya karar verdi. Geç 
kalmış dahi olsa nihayet müspet istikamette alın
mış olmasından memnuniyet duymaktayız. Fakat 
yine aynı istikamette 1964 bütçesine yekûnu 10 
milyona varan atom enerjisi harcamaları yine 
Başbakanlık bütçesi içindedir. Bu yoldaki çalış-
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malar tam yolunu bulamadan 4 ncii yıl da bu 
suretle geçip gidecektir. Atom Enerjisi için ya
pılması evvelâ plânlaştırılmış olan 9 milyon 934 
bin küsur liralık yatırımın, Hükümet raporunda, 
4 milyona yakın bir kısmının Devlet Plânlama 
Teşkilâtınca da sağlanamadığı belirtilmiş v>e bu
nun Bütçe Karma Komisyonunca sağlanması te
menniye şayandır, denmiş bulunmaktadır. Şiım 
di arkadaşlarım, öyle bir bütçe Meclise getirili
yor ki, Hükümet Plânlama Dairesine bütün plân
lamayı hesap]adıktan sonra, 6 milyonu biz plân
ladık geriye kalan 4 milyonu da Komisyon hal
letsin deyip bırakmış. Bu bizim Plânlama Teş
kilâtımızın plânlı bütçelerimizin hususiyetini, 
özünü gösteren tipik bir örnektir. Demek oluyor 
ki, Türkiye'nin dinamik Hükümetinin şu atom 
bahsinde atomik durumu da bundan ibaret bu
lunmaktadır. Başbakanlıktan başlıyarak hali ha
zır bütçe bakımından bu durumdadır. 

(İelelim bütçenin evvelce bir defa daha, ye-
••ı'. 'tflbir-lc. de£;i:n!;liğ'lmiz bir hulsıı^UTia; kapalı 
ödenekler hususuna. Bütçemizde, 1962, 1963 ve 
nihayet 1964 kapalı ödenekleri de birbirine ben
zemektedir. Yani üçer milyon liradır. Yalnız ev
velce Millî Emniyet yani Dahiliye Vekâletinin 
emniyeti değil, öteki büyük emniyet, bu kapalı 
bütçe içinde idi. Fakat geçen sene bütçede bu 3 
milyonun içinde bulunmasına rağmen, sonradan 
bu millî emniyet için ek ödenek istenmiştir. Ve 
nihayet yürüye yürüye bu defa 1964 bütçesin 
do Hükümetin raporunda da izah ettiği gibi, 
«Bunu gizli tutmıyacağız, açığa vuracağız, açık 
bütçe olacaktır», denilmiştir. Ve bir milyon 900 
bin şu kadar küsur liralık, yani 2 milyona ya
kın bir bütçe Başbakanlığın yine daireleri ara
sına yayılmıştır. Şu halde arkadaşlar, örtülü öde
neğin çerçevesinden dışarıya iki milyonluk böy
le bir millî emniyet bütçem çıktığına göre, ne ol
muştur? örtülü ödenek bütçesi hakikatte beş mil
yona yükselmiş bulunmalktadır. Ve bütçenin de 
bu derece yüksek artımı yani üçe karşı iki, üç 
milyona ilâveten iki milyon nisbetinde bir artış 
Millî Emniyet bütçesinde görülmüştür. Millî Em
niyetin ehemmiyetini elbette takdir ediyoruz; iç, 
güvenlik, dış güvenlik bakımından önemini tak
dir ediyoruz, yalnız bütçe bakımından ne kadar 
süratle inkişaf ettiğine, böyle bir yıl içinde üç, 
milyondan beş milyona nasıl çıktığına da işaret 
etmeden geçemiyoruz. Buna mukabil aldığımız 
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randıman nedir arkadaşlar? Millî Emniyetten 
beklediğimiz neticelerin fiilî vakıalar halinde 
karşımız?, çıkan neticelerini hatırlıya!im; 

Millî Emniyetimiz gerçekten millî emniyeti
mizi gereği gibi sağlıyacak takatte ise, o halde 
Türkiye'de bir 21 Mayıs olayının patlak verdik
ten sonra öğrenilmiş olması gibi bir vaziyetle 
karşılaşmamız ieabederdi. Kuvvetli bir millî 
emniyetimizin, bilhassa 3 milyondan 5 milyona 
çıkan örtülü ödeneğiyle, Türkiye'de bu gibi iç 
hâdiseleri vaktiyle, anında öğrenmiş olması ge
rekirdi. Bu hususa da işaret etmek isterim. 

Yine bunun yanı sıra gelip geçenler değil, 
gelmesi bizi düşündüren hususlara da işaret et
mek isterim. Sadece olup biten, memleketi büyük 
zarara büyük maddi, mânevi zararlara sokan 
olaylara değil, geleceklere de işaret etmek iste
rim. Bu faaliyetin neticesinde Türkiye'de büyük 
ölçüde olduğu bilinen komünist faaliyetlerine 
karşı mâni, dafi, önleyici tedbirleri bize aldıra
cak olan işte o millî emniyetin raporları olmak 
lâzımgelir. 

Millî emniyetimiz o raporları vermekten âciz 
değildir. En zayıf zamanda, bütçesi böyle dahi 
olmasa, millî emniyetimiz bu raporları zamanın
da verecek takattedir. Bundan eminim. Nitekim 
1961 senesinde Hükümetimiz, komünist faaliyet
leri bakımından gizli teşekküllerin TürkiyoVie, 
seçimlere takaddüm eden devrede 72 milyon lira 
sarf ettiğini ifade etti. 

Salahiyetli ağızlar bunu ifade ederken elbet 
o dairenin salahiyetli ve fedakâr elemanlarının 
gece gündüz devam eden mesaileri neticesi olan 
raporlarına istinadetti. Bununla beraber, bu
gün 1946 dan beri bilhassa birçok raporları eli
mizde bulunan; meselâ maarif sahasına yerleş
miş bulunan birtakım nüvelerin ortaya çıkarıl-. 
ması ve Türk bünyesinin bunlardan mâsun hale 
getirilmesi için raporlar, evvelce de verilmiştir. 
Millî Emniyetçe elbet bugün de verilmektedir. 
Fakat buna mukabil biz bu sahalarda bu âfet 
noktalarına, bunlara karşı alınmış tedbirlerini 
görmemekteyiz. O derecede görmemekteyiz ki, 
elle.tutulan, bir halde bildiğimiz ve daha bir
kaç ay evvel bir mecmuada madde madde zik
redilmek suretiyle (Ankara'nın ortasında meş
hur bir dergi belki 50, belki 100, madde halinde 
bunların faaliyetlerini ismen, nokta nokta) bir 
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kısmı ortaya konmuş olmasına rağmen, bugün 
oralarda hakkında tahkikat yapılmış ve muzir 
faaliyetleri tahkim edilmiş, muhkem bir hale 
gelmiş olan kimselerin bugün maalesef maarif 
ordusunda yeniden gayet ehemmiyetli noktalarda 
yer aldıklarını görmekteyiz. 

BAŞKAN — Sayın Demiray, bir dakikanız 
kaldı. 

TAHSİN DEMİRAY (Devamla)-— Bina
enaleyh, Millî Emniyet Teşkilâtına verilen pa
ra üzerinde, fazlalığında durmuyorum, ma
demki bütçeyi üç milyondan beş milyona çıkar
dık, buna önem veriyoruz, yalınız milletçe bu
nun müspet neticelerini görmek isteriz. 

Üçüncü nokta; Anayasa emrediyor diyoruz, 
Partiler Kanununu zamanında çıkaramıyoruz, 
bu Anayasaya karşıdır diye kıyamet koparıyo-
ruz. Ama şunu unutuyoruz; Başbakanlık ile 
Genelkurmay arasındaki, Hükümet ile, Meclisle 
olan münasebetlerini tâyin edecek olan ve Ana
yasanın âmir hükmü bulunan kanun çıkarıla
mamıştır. Henüz adı bile daha ortada yoktur. 
Bendeniz bu kürsüde bunu üçüncü defa hatırlatı
yorum. O da gelecek, gayet yavaş gelmektedir. 
Ben arzu ederimin, bilhassa bu konunun - Tür
kiye'de, şu arkada kalan, geçirdiğimiz vakıa da 
göstermektedir ki - öndo gelmesi icabederdi. 

Binaenaleyh, bize bu kürsüden başka bir vesi
le ile Millî Savunma Komisyonu Başkanı, bu 
meselenin çok müşkül olduğunu da ifade etti. 
Büyük tetkikatı icabettirdiğini, ayırmanın ko
lay olmadığını söyledi. Bu ayırma, yoksa hiç mi 
m ii m kii n ol m ı yaeakt ı r ? 

Binaenaleyh, salahiyetli ağızlar, üstünden üç. 
yıl geçtiği halde bu kanun hakkında Yüksek Mec
lisi aydınlatmalıdır. Diğer bütün mevzulara 
maalesef temas etmeden inmek mecburiyetinde
yim, hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Sayın İbrahim Sıtkı Hatiboğ-
fu?.. (Yok.) 

MEHMET GEÇİOĞLU (Adana) — Ben de 
söz istemiştim. 

BAŞKAN — Size Diyanet işlerinde söz vere
ceğiz. 

MEHMET GEÇlOĞLU (Adana) — Diya
net işleri ve Vakıflarda. 

BAŞKAN — Sayın Muslihittin Gürcr, Beden 
Terbiyesinde mi? 
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MUSLİHİTTİN GÜRER (Sakarya) — Da

nıştay ve Beden Terbiyesinde. 
BAŞKAN — Sayın Sami Öztürk; Diyanet İş

leri. Nihat Diler; Devlet Plânlama Teşkilâtı ve 
istatistik. Sayın Turgut Çulha; Diyanet İşleri. 
Vakıflar. 

NİHAT DİLER (Erzurum) — Devlet Plân
lama ve Beden Terbiyesi üzerinde. 

BAŞKAN — SaymAtaöv; Diyanet İşleri, Va
kıflar ve istatistik. 

Sayın E tem Kılıçoğlu?.... Yok. 
Sayın Halûk Nur Baki?... Yok. . 
Sayın Ahmet Zeydan?... Yok. 
Sayın Müştak Okumuş?... Yok. 
Sayın İhsan Kabadayı; Diyanet İşlerinde. 
Sayın* Ahmet Üstün?... "Yok. 
Sayın Fahir Giritlioğlu?... Yok. 
Saym Talât Oğuz?... 
TALÂT OĞUZ (Mardin) — Diyanet işleri 

Bütçesi üzerinde konuşacağım. 
BAŞKAN — Sayın Mehmet Ali Aralan, 
MEHMET ADİ ARSLAN (İçel) — Diyanet 

İsleri Bütçesi üzerinde konuşacağım 'efendim. 
BAŞKAN — -Sayın Asıırn Eren. 

ASIM EREN (Niğde) — Pek .muhterem ar
kadaşlarım, n orun al olarak Baışlbaık anlık ma
kamı, yer yüzüdı1 bütün medeni devletlerde 
direksiyon makamıdır. Türkiye'de d'e bu, Ana-
ya.san.i'iv 105 uci ve 110 ncu maddelerinde .bil
hassa belirtildiği veçhile ve 104 ncü maddede 
asu! tarifini bulduğu veçhile, böyle .olmakla 
beraber ayrıca; Türkiye'nin iktisaden geri kal
mış memleketler içerisinde olağanüstü munzam 
görevler yüklenen bir memleketin başlıca direk
siyon makamı olması bakımım dam da yükleri 
normal, diğer devletler başbakan!arından da
ha çok ağır bir makamıdır. Bundan dolayıdır 
ki, Başbakanlık Bütçesi üzerinde sırası gel
diğinden kısaca konuşmayı faydalı buluyorum. 

Pek muhterem arkadaşla ram, bizim Başba
kanlığa ibağLadığımız muhite!if Devlet organla
rı, Genelkurmay Başkanlığı ve Silâhlı Kuvvet
lerle birlikte, onaltıyı bulmaktadır. Gerçi yar
dımcıları olan Devlet BakamJıklariyle birlikte 
bu 16 organın bâzıları şahsan meşgul olma kül
fetinden Sayın Başbakanı kurtarmıştır. Ama 
haddizatında yine ana direksiyon, ilham edi
ci fikirler tamamen kendisine -aidolduğu için, 
bu yaşlarında Devlet ve milletimize bu kadar 
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munzamı görevleri ile birlikte, bu hizmeti ifa
ya devama azmini gösteren bu büyük adama 
Türk Milleti adına burada şaHısan on büyük 
şükranımızı, takdirimizi ve iyi diklerimizi sun
mayı vazife bilirim. 

Pek muhteremi arkadaşlarım, en mühim ilki 
fonksiyon halen hepimizin malûmudur. Bun
lardan bir tanesi dış politikada Kılınış mesele
si, iç politikada kailkınmaı davasıdır. 

Her iki meselede, kalkınma dâvaısını; kem-
'disino ımüteferri rejim meseleleri, güçlükleri. 
mukavemetleri, buna mukabil 'memleketin bu 
davaya kemaliyle hazırlanmamış olması, güç
lükleri munzam olduğu içiin billhaasa kalkın -
ma davasındaki ağırlığı, bendeniz Kıbrıs dâ-
vaısındaki ağırlıktan1 dalı a fasla görmekteyim. 
Bu bakımdan kendisine 'Türkiye Büyük Mil
let Meclisi ve Millet 'Meclisi olarak bizim kc-
ımaliylo yardım etmemiz, yine kendi bindlği-
ımiz dalı ıkesmıemomiz bakımımdan en mühim 
görevimizdir kanaatindeyim. 

Pek muhterem arkadaşlarımı, önem sı resiyle 
kendisine bağlı olan Devlet organlarında, bu 
bakımdan en mühim olarak bendeniz, Devlet 
Plânlama 'Teşkilâtını ve ona müteferri olan 
konuları 'görmekteyim. Devlet Plânlama Teş
kilâtı ayrıca kendisine aidolam kanunun 4 ncü 
;m ad d esiyle bâzı bakainla.rla birlikte bu teşki
lâtın daire bakanlar ının ve müsteşarlarının da 
katıldığı ve Başbakanın başkanlığımda çalışan 
Yüksek Plânlama Kuruluyla beraber bugün 
Devletimizin ümit beklediği, parlak gelecekler 
için ekim yapan, avucunda ıtohum saçan bir 
teşkilât olarak bence üzerinde ehemımiyetle, 
en çok durulması gereken Ibir organdır. Bu or
gan vazifesini yapabiliyor mu? Bu organın 
vaızifelendiriiMiği işlerde bâzı arızalar oluyor
sa bunlar nelerdir? Ve1 bunlaırım giderilmesi ça
resi nedir? Bu -hususta kısaca görüşümü arz 
etmek isterim. 

Pek muhterem arkadaşlarım, evvelemirde 
istişari organ olarak Devlet Plânlama Teşkilâtı, 
karar organı olarak, daha doğrusu, karar lan 
hazırlayıcı organ olarak Yüksek Plânlama Ku
rulu ve en- nihayet karar organı olarak Bakan
lar Kurulu şüphesiz ki Anayasanın -.da işareti 
veçhile sorumlulukları omuziariında bir kısmı 
vicdanen ve idareten, ama bir kısmı icrai, malî 
ve cezai olarak .tamamen yüklenmiş organla.r-
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dır. Devldt Plânlama Teşkilâtımın# uzmanları
nın kıymeti üzerinde durmak benim salâhiye-
tim dâhilinde değildir. Ancak hazırladıkları 
eserlerden, dolayı kendilerine müteşekkiriz. Fta-
kait bu eserin icraata intikalinde faslı müşterek 
noktasında icra ilo plânlamanın kavşak nok
tasında enerjilerin kaybolduğunu, icranın plân
lamaya tamamiyle tetabuk edemediğini, inti
bak edemediğini, bundan dolayı plânlamadam 
beklenen sonucun, semerenin, 'meyvenin icra
da kemaliyle 'tecelli edemediğini görmekle mıü-
ıteelllmiz. Bendeniz bunun sebebini, icranın, 
yani Hükümet mekanizmasının en küçük memu
rundan., bakamına kadar Anayasamın', Baışiba-
kanıını koordinasyonuna tabi olduğunu: bildir
diği, . Bakanlar Kurulunda kemaliyle bir iş
birliği bulunmam asından ve ayrıca her bakan
lığın kendi 'îmekanizımast için plânlama faaliye
tinde kendisine düşen olağanüstü görevin ma
hiyetini henüz ta mam'iyle kav riya mamış olma-
sından ileri geldiği kanaatindeyim. Bundan 
dolayıdır ki, bugün Yüksek Plânlama Kuru
lunda, kanununda maalesef eksik düşünülmüş 
olması sebebiyle, sayın raportör arkadaşımı
zın ela., Sayın Muhlis Ete Beyefendinin de te
mas ettikleri veçhile, bakanlarla uzmıanlaırın 
aynı yetkiye sahip tanınmasından ötürü doğan, 
bitmez tükenmez münakaşalar nasıl kairşumız-
daki dairenin tavanlarım 'mütemadiyen, saat
lerce o gürütülerle, bisud münakaşalarla dol
du rmuşs a;, onlardan alınamıyan iyi verim, 
neticede, icradaki ha.zırlıksıızlılk ve anlayışsız
lık sebebiyle maalesef plân, plânlama işte bu
rada muhalefet partilerinin muhterem sözcü
lerinin de belirttikleri gibi, % '52, % 53 bir 
tatbikattan daha ileri gidememiş vaziyettedir. 
Bundan alınacak ders şudur : 

Pek muhterem arkadaşlarım, evvelâ Dev
let Plânlama Dairesinin Devlet ve milletin her 
köşesindeki realiteyi bizzat gidip müşahede et
mesi mecburiyeti olduğu, ayrıca yine Devlet 
Plânlama Dairesi uzmanlarının milletin reali
tesi ile başbaşa kalarak, onları dinliyecek, bura
da kâğıt üzerinde valilerden gelen bilgilerden 
ziyade, kendi gözlerine, kendi kulaklarına ve 
oradan doğan kendi takdirlerine dayanmak su
retiyle, plânları üzerinde çalışmaları icabettiği 
kanaatindeyim. Buna munzam olarak Devlet 
memurlarının, başta valiler, hattâ bakanlar ol-
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mak üzere, plânlamanın mahiyet ve tatbikatı 
üzerinde bir arı gibi çalışmak icabettiğini, ge
ceyi gündüze katmak icabettiğini takdir etme
leri lüzumuna da kaaniim. Aksi takdirde plân
lamanın en mükemmel yabancı uzmanların da 
takdirini kazanan plânları, programa döner
ken maalesef bölgelerde veya bakanlıklarda 
takdirlere veya kaprislere kurban olmakta ve 
bundan dolayı plân program şekline girdiği za
man dejenere olmaktadır, işte 1963 ün hâsıla
sında hiç kimsenin burada dile getirmek iste
mediği bu hakikati bendeniz memleket içinde
ki gezilerimden de aldığım intiba ile bilhassa 
belirtmek isterim. Dejenere olmuştur. Neden? 
Çünkü programa tahvil ederken, indî telâkki
ler, şunun tesiri, bunun tesiri, binaenaleyh ya
tırımların istikametlerin istediğimiz şekilde indî 
takdirlerle değiştirilmesi gibi icraat, plânlama 
dairesinin bütün hesaplarını, bütün amaçları
nı bertaraf edecek bir vaziyete getirmiştir. Bi
naenaleyh bir taraftan o daireye, bir taraftan 
icra organına düşen vazifeleri iyi kavramaz, 
plânın programa tahvilinde ve tatkikmde iyi 
bir işbirliği kurulmazsa, bunun tatbikini mura
kabe ile mükellef olan, yani plânı hem yapan, 
hem de uygulanmasını tatbikle mükellef olan 
Plânlama Dairesi tatbik safhasında da işine hâ
kim olamaz. Çünkü, kendi doğurduğu çocuğun 
bil âhara kucağına verildiği zaman hiç de. ken
disinden doğan çocuğa benzemediğini görerek 
ne yapacağını şaşırmış vaziyete gelecektir. 

BAŞKAN — Bir dakikanız kaldı efendim. 
ASIM EREN (Devamla) — Pek muhterem 

arkadaşlarım, Başbakanlık makamına bağlı olan 
Millî Emniyet hizmeti üzerinde bir tek tavsi
yem vardır. Bu hususta yabancılarla işbirli
ği halinde olduğumuzu (biliyoruz. Ancak Dev
letimizin, milletimizin bütün sırlarının, her tür
lü ihtimaller ve tarihî tecrübeler nazarı itiba
ra alınarak, kendileriyle işbirliği yaptığımız 
yabancılara verilmemesi lâzımgeldiğine kaaniiz. 
Maalesef millî emniyet hizmeti teşkilâtının bün
yesi içinde, odalarında yabancılar bizimkilerle 
işbirliği yapmıştır. Hattâ bizim Millî Emniyet 
hizmeti Başkanının dahi vaktinde muttali ol
madığı esrara ondan evvel orada bulunan ya
bancılar muttali olmak durumundadır. Bende
niz bunu birçok ittifak harbleri yaşamış ve 
bunun iç bünyemizde yaptığı tahribatı tarih
ten de görmüş, öğrenmiş bir eski nesil evladı 
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sıfatiyle, millî emniyetimizin MÎT teşkilâtı ola
rak yeni kanun kabul edildikten sonra daha 
geniş Ibünye ile çalışmaya başladığı sırada da
hi, bugün de yarın da bu noktaya çok dikkat 
etmesi lüzumuna kaaniiz. 

Vaktim bitiyor arkadaşlarım, üzerinde dura
cağım en mühim üçüncü nokta; silâhlı kuvvet
lerin Başbakanlık bünyesindeki durumunu 
münakaşa etmekti. Ve bu arada millî güvenlik 
mefhumu üzerinde bir araştırma yapmaktı. Ana
yasanın millî güvenliği korumakla mükellef tut
tuğu Bakanlar Kuruluna bu millî güvenlikten 
ne anladığını sormak isterdim. Millî Güvenlik 
Kurulu başka, millî güvenlik mefhumu başka
dır. Anayasanın bu iki ayrı mefhum üzerindeki 
anlatmak, vermek istediği anlamı burada ince
lemeyi cok lüzumlu bulurdum. Fakat 10 daki
kanın içine sığmadığı için bu hususta mâru
zâtta bulunmak imkânını göremiyorum. Eğer 
lütfederlerse arz ederim. Olmazsa bunu başka 
bir vesile ile yine huzurunuzda arz etmeyi bir 
vazife bilirim, derin hürmetlerimi sunarım. 

BAŞKAN — Sayın Veli Başaran? 
VELÎ BAŞARAN (Afyon Karahisar) — 

Vakıflar ve diyanette, 
BAŞKAN — Sayın İsmail Hakkı Yılanlı-

oğlu? 

İSMAİL HAKKI YILANLIOÖLU (Kasta
monu) — Diyanette. 

BAŞKAN Sayın Sabahattin Savacı. 
SABAHATTİN SAVACI (Gümüşane) — 

Muhterem arkadaşlarım, Başbakanlığın, Sayın 
Başbakanın muhtelif memleket meselele
rini görüşürken yeni yola girmiş olmasını; 
yani muhalefet partileriyle devamlı temas te
min etmesini, bendeniz memleketin hali ve is
tikbali için iyi bir işaret sayarım. Buna ilâve
ten şunu bilhassa arz etmek isterim ki; Sayın 
Başbakanın bu temasları yalnız muhalefet lider
lerine bilgi vermekten ibaret olmamalı, memle
kette alınacak tedbirler hususunda da istisarî bir 
mahiyet iktisabetmelidir, kanaatindeyim. Filhaki
ka geçen hâdiselerin yalnızca hikâyesini muhale
fet liderlerine nakletmesi kâfi değildir. Bilhassa 
millî mahiyet iktisabedecek meselelerde hareket
ten evvel, muhalefet liderlerinin vatanperverli
ğine güvenerek, bu meseleler hakkında onların 
da fikirlerine başvurması gerekir. Böylece mille
tin temayülünü bunlar vasıtasiyle öğrenmesinin, 
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kendisi için daha sağlam, daha emniyetli hareket I 
kaynağı olacağından şüphe etmiyorum. 

Muhterem arkadaşlarım, 
Türkiye'nin hızlı kalkınma teşebbüsü yeni de

ğildir. Millî Mücadeleyi mütaakıp Büyük Ata
türk'ün direktifi ile mahdut imkânlarla geniş bir 
kalkınmaya girişildi. Bâzı iktisadi Devlet Te
şebbüsleri o devirde kuruldu. 

İkinci Dünya Harbini mütaakıp 1950 yılın
da girişilen kalkınma çabası ve son olarak 1962 
yılında girişilen beş yıllık plânlı kalkınma gay
reti üçüncü safhayı teşkil etmektedir. 

Bütün bu hayırlı ve olumlu teşebbüslerde ih
mal edilen müşterek husus hizmet zihniyeti ve 
hizmet personelidir. Bütün bu müspet niyetleri 
realize edecek bu iki unsur olduğu her zaman 
unutulmuştur. Kötü alışkanlıkların zebunu bir 
personel ve zihniyetin modern ve içtimai devlet 
ihtiyaçlarına cevap veremiyeceği gerçeği, bir 
türlü kabul edilmedi. 

İşte bu mühim, teşebbüsler ellerine emanet 
edildiği bu zihniyetin kucağında can verdi. 

Plân tatbikatı bu şartlarda tezgâha kondu ve 
onun başarısının en önemli unsuru olan insan ih
mal edildi. Bir türlü personel reformuna cüret 
edilemedi, böylece plân ve kalkınma yine tesa
düflere terk edildi. 

Toplum kalkınmasına dayanan plânın hangi 
ellerle halka intikal edeceği, ehliyetsiz, huzur 
içinde olmıyan, teminatsız ajanların toplumu 
plân başarısına katılmaya teşvik edemiyeceği şüp
heden varestedir. 

Burada meselenin sıklet merkezini ekonomik 
devlet idaresi teşkil etmektedir. Tezgâhta bekli-, 
yen personel reformu kanunu tasarısı, plânla 
birlikte hattâ plânın tatbikine takdimen kanun
laşmak idi. Bu ihmalin reaksiyonu hafif olmı-
yacağı kanaatini taşımaktayım. 

Plânın makro hedefleri mey anında önemli 
olan bölge kalkınma çalışmalarının yeterli ve den
geli olmadığına bilhassa işaret etmek istiyorum. 

Demokratik plân anlayışı, yurdun birbirin
den çok farklı olan bölgelerini dengeli bir kal
kınmaya kavuşturmayı tazammun eder. Yani ge
ri kalmış memleket parça!arını yurdun tüm kal
kınmasına ayak uyduracak duruma getirmekte
dir. j 

Bu bakımdan bölge çalışmaları bu mütaari-
feye uygun dağıtılmamıştır. Bölge çalışmaları 
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esasen kalkınma yolunda olan bölgelere teksif 
edilerek hedefinden inhiraz ettirilmiştir. Bu, esa
sında demokratik plân anlayışından da bir in
hiraf sayılabilir. 

Bunun cevabı bütün memleketi kalkındıracak 
bir plânı tatbik ediyoruz, olamaz. Benim tenki
dim Doğu - Andalu'da ve Orta - Anadolu'da 
dengeyi sağlıyacak geniş bölge plânlamalarının 
eksikliğine tevcih edilmektedir. 

Bölge çalışmalarında isterdim ki, dengesizli
ğin bütün ıstırabını çeken Doğu - Anadolu'da 
Atatürk Üniversitesiyle, Orta - Anadolu'da Or
ta - Doğu Teknik Üniversitesiyle ve diğer ilmî 
mahreklerle müşterek bölge çalışmaları, bölge 
plânlamaları ortaya konulmuş olsun, buralarda
ki mevzii ilmî çalışmalardan istifade edilmiş ol
sun. Daha Ankara'da merkez daireleriyle arasın
da teşriki mesai kuramamış Devlet Plânlama Teş
kilâtının tâ uzaklarda çetin ilmî mahreklerle 
teşriki mesaisini beklemek bendeniz için şüphe
siz fuzuli olur. 

Plânlama İdaresi popüleritesini el'an sağlı
ya m.am ıştır. Halk teşkilâtı ekstiren bir solcu teş
kilât olarak tanımakta, Devlet Daireleri ise bu 
teşkilâtı parazit bir hizmet olarak göstermekte
dir. Bendeniz bundan elem duymaktayım. 

Buna karşılık Plânlama Teşkilâtı, kendini ta
nıtmaktan müstağni, sanki müesses bir imtiyazın 
saltanatını sürüyormuş intibaını uyandırmakta
dır. 

Plânlama Teşkilâtı esasında halkın ve mem
leketin refahı, ve saadetini sağlamak gayesiyle ku
rulmuş, her türlü doktiriner davranışlarda uzak, 
hürriyet içinde kalkınmayı koordine edecek, so
rumlu Hükümet emrinde istişari bir kuruluştur. 

Bu anlayışın tezahürlerini mutlaka ortaya 
koymalıdır. 

Plânlama Teşkilâtı yeni vergiler istiyen, ver
gi zamları istiyen, hususi teşebbüs aleyhine fet
va voron münhasıran Devlet teşebbüslerini teşvik 
eden mahrek olmaktan kurtulmalıdır. 

Plânlama teşkilâtında devletçi ve sosyalist 
tandaslı müşavirler m oyarımda liberal tandaslı 
müşavir ve uzman zevatın da görevlendirilmesi 
karma ekonomi anlayış ve uygulanışı bakımından 
zaruri olduğu gibi, .yukarda arz ettiğim menfi 
intihaların silinmesine ve popüleritesinin sağlan
masına da büyük rıisbette faideli olacaktır, ka
na a,tin deyim. 
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Biraz da, örtülü, ödeneklerin sarfından süz j 

etmek istiyorum : 
({ecen yıl Yüce Meclisin kararı ile Muhase

be! Umumiye Kanununun buna dair 77 iıci mad
desi tadiİ edilerek bu tatbikata, vuzuh verilmeye 
çalışıldı, (demişteki tatbikatını tenkidinde ifa
de olunan hususlara, maalesef yeni örtülü öde
nek tatbikatında da bunlara, benzer sarfiyatın ya
pıldığı Karma, Büt(,;e Komisyonunda, teyidolun-
du. Meselâ derneklere, öğrenci teşekküllerine, 
doğrudan genç. üniversitelilere hu ödenekten 
muhtelif vesilelerle ödemeler yapılmış. 

Bu ödemelerin sosyal ve kültürel maksatla 
yapıldığı iddiası vârıt olamaz, çünkü bu yardım
ların bütçede mahsus bölümleri vardır. Pekâlâ 
oradan ödenebilir. 

Binaenaleyh örtülü ödenekten yapılacak ve 
yapılmış İni tarz ödemelere şüphe ile bakmakta, 
devam edeceğim. Veı il iş maksat ve mânasını hak
lı olarak araştırmak merakından kurtul anııyaca-
ğımı da şüphesiz tabiî kabul edersiniz. 

Muhterem arkadaşlarım, bunun dışında yine 
tevatür olarak ifade edilmektedir ki, .Halkevle
rine yardım yapılmaktadır. Öğrenci seçimlerine 
muhtelif vesilelerle yardımlar yapılmaktadır. 
Bu tarz yardımlar şayet yapılmışsa, yapılmama
sını istemekteyim. Yapılmışsa bunlar şüpheli 
ve maksatlı sarfiyattır. Bunlardan kaçınmak ge
rekmektedir. Eğer bunlar için ihtiyaç varsa arz 
ettiğim mahsus sütun larındaki tahsisatı bir mis
li daha artıralım, burada yapalım. Bu daha 
salim yoldur. Aksi takdirde vaktiyle yapılmış 
tenkidlere biz de haklı olarak muhatap oluruz. 

Hürmetlerimle. 
BAŞKAN — -Sayın Hilmi (İüldoğan. (Yok, 

sesleri) 

O halde Başbakanlık Bütçesi üzerinde başka 
söz alan arkadaşımız yok. 

Başbakan Yardımcısı Sayın Kemal Satır 
Buyurun efendim. 

DEVLET BAKANİ VE BAŞBAKAN YAR
DIMCISI KEMAL SATIR (Elâzığ) - - Çok 
muhterem arkadaşlarım, (irapları adına ve şa
hısları adına konuşan değerli sözcülerin ve mil
letvekili arkadaşlarımın tenkidlerini dikkatle 
dinledim. Bunların politik olanlarını, politik 
maksatla yapılan konuşmaları bir kenara ayır
dıktan sonra, İni bütçe münasebetiyle değerli ir- I 
şatlarj dikkatle nazara alacağız ve bütçenin tat- J 
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bikatı sırasında ,aksaması muhtemel diye ifade 
edilen hususları bilhassa nazara alıp aksaklığı 
(inlemek için eümi/.den »-elen gayreti sarf ede
ceğimizi «ayın arkadaşlarıma arz ederim. 

Başbakanlık bütçesi münasebetiyle, Başba
kanlığın diğer bakanlıklarla olan münasebet ve 
çalışmaların ahenkli yürüyüp yürümediği hak
kındaki endişeleri bertaraf etmek için arz edeyim 
ki, böyle bir şey varit değildir. Bugün h;r plân
lı kalkınma devresine girmiş bulunuyoruz. Bi
naenaleyh, bu plânlı kalkınma münasebetiyle 
yapılacak bütün yatırımlar Yüksek Plânlama 
Kurulunda inceleıvp diğer Bakanlıklarla sıkı 
bir işbirliği yapıldıktan -̂onra tatbik .sahasına 
konulmaktadır. 

Bunun dışında yine Bakanlar Kurulunun 
haricinde Dış İktisadi Münasebetler Komitesi 
vardır. Bu, ilgili Bakanlarla beraber dış iktLsaT 

di münasebetleri ahenkli bir surette yürütmeye 
çalışır ve muvaffak olur. Ayrıca İktisadi Kurul 
vardır. Bundan sonra ilgili bakanlardan müte
şekkil Turizm ve Danışma Kurulu vardır. Ve 
son olarak da dış .münasebetlerin ve bilhassa 
Kıbrıs'ın aldığı hususiyet dolayısiyle İlgili Ba
kanlardan mürekkep bir Kıbrıs Komitesi kurul
muştur. Böylelikle Devlet mekanizması muhtelif 
sahalara ayni inak suretiyle ahenkli bir .şekilde; 
çalışmaktadır ve işler"de aksamamaktadır. 

Muhterem arkadaşlarım, bu bütçe konuşma
ları geçmiş 'bütçe müzakerelerine nazaran bir 
hususiyet arz etti. Ben şimdi, Başbakanlığın 
bizzat kendisine bağlı olan Yüksek Plânlama ve 
Personel Dairesinin bütçeleri üzerinde, değerli 
arkadaşlarımın sözlerine cevap verecektim. Sa
yın Reis, Yüksek Plânlama hakkında ayrıca bir 
konuşma yapılacağı hususunda dikkatimi çek
miş bulunuyor. 'Fakat daha evvel konuşan de
ğerli arkadaşlarımız gerek bu personel kısmına, 
gerekse Yüksek Plânlamaya temas etmiş bulun
maktadırlar. Bu vesileyle değerli arkadaşlarımın 
konuşmalarını, cevaplamak' isterini: 

Muhterem sözcü arkadaşlarımız Yüksek Plân
lamanın teşekkülü, bilhassa Yeni Türkiye Par
tisi sözcüsü değerli Mahmut Vural arkadaşım 
Yüksek Plânlamanın terekkübünde Maliye Baka
nının da bulunmasını islerin tedvirini kolaylaş
tırmak bakımından ifade buyurdular. Aslında 
Yüksek Plânlamada Başbakanın riyasetinde, 
yardımcısı, M«iiye ve Sanayi Bakanları vazife-
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İldirler-. 'Bunların yanında Yüksek Plânlamanın 
Müsteşarı ve Daire Reisleri arkadaşlarımız da 
Yüksek Plânlamanın üyesi 'bulunmaktadırlar. (Bu
nunla yetimim ez, ilgili Bakanlıkların mevzuları-
na temas olunan hususlarda o Bakanların da da
veti ile ve bir ahenkli çalışmayı tesis etmek için 
bütün gayret ve imkânlar 'kullanılmaktadır. 

Bir plânlı devreye girdikten sonra, memleket 
yatırımlarının politik sebeplerle oy alma veya oy 
vermeyen yerleri lihmat etme gibi zihniyetlerin 
bertaraf edilmesi bakımından üstünde çok has
sasiyetle durduk. Bu plânlı devrede artık mem
leket yatırımları birtakım politik mülâhazalar
dan ve tesirlerden uzak olarak, ilmin, tecrübe
nin ve memleket İhtiyaçlarının istikametinde bü
tün imkânlar bir plân dâhilinde tatbik edilmek
tedir. 

•* Asını Eren arkadaşımın bu plân mevzuun
daki, yatırımların hissi sebeplerle veya tesirler
le, bir taraftan diğer tarafa nakledildiği, akta
rıldığı hususundaki beyanlarını hakikaten an
lamamış .bulunmaktayım. Eğer hu hususta bir 
bilgileri varsa lütfen söylesinler ve hunim tas
hihi imkân ve çarelerini arar buluruz. 

Bu devirde - arz ettiğim gibi - bu memleke
tin kaynakları, memleket gerçeklerine en uygun 
yerlere sarf edilmek üzere plân dairesi tarafın
dan tanzim edilmektedir. Bu mesele o kadar 
teknik bir husus olarak elde bulunmaktadır ki, 
plânın bütün yatırımlarının listeleri hazırlan
dıktan sonra ancak Bakanlıklar haberdar ol
maktadırlar. Bir yerden diğer yere bir yatırı
mın aktarılması veya hatır için her hangi bir 
yatırınım ihmal edilerek başka bir tarafa dev
redilmesi meselesi sureti katiyede vâridolma-
mak icabeder. 

Muhterem arkadaşlarım, değerli hatip arka
daşlarımız birçok meselelerden bahsettiler. Te
diye muvazenesinden, borçlara varıncaya ka
dar Ticaret Bakanlığı ile ilgili hususlara da bu
rada temas ettiler. Bunların geniş ölçüde konu
şulması, şüphe yok ki, ilgili Bakanlıkların büt
çesinde ele alınacaktır. Yalnız bu fırsattan fay
dalanarak ifade etmek isterim ki; Büyük Mec
lis ve onun hükümetleri hakikaten çok ağır 
yük altında bulunmaktadır. Büyük borçlar her 
gün memleketi zorlamakta ve tediye muvazene
miz bu yüzden sarsılmaktadır. Hükümetimiz 
bunların plânlı bir şekilde bertaraf edilmesi için 
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elinden gelen bütün gayreti sarf etmektedir. 
Teknik tarafları ve bütün genişlikleriyle, ilgili 
Bakan arkadaşım kendi bütçesinde bunların de
taylarını Yüksek Heyetinize arz edecektir. Onun 
için ben, daha fazla bunların tafsilâtına girmi
yorum, 

Başbakanlık bütçesi münasebetiyle Sayın 
Adalet Partisi Sözcüsü değerli Kaya Bulut ar
kadaşım millet olarak, siyasi ve iktisadi huzu
ra bir türlü kavuşamadık, buyurdular. Mlhal 
istediğimiz ölçüde bir huzur içinde olduğumuzu 
iddia etmek belki doğru olmaz; ama bir haki
kattir ki, ihtilâl geçirmiş bir memlekette 2 sene 
zarfında kat'etmiş olduğumuz mesafe, millet 
olarak sahi böldüğümüz huzur, mucize kelimesi 
ile ifade edilecek kadar ileridir. (C. H. P. sıra
larından, bravo, sesleri) Eğer daha da huzurlu 
olmamız isteniyorsa huzurlu olabilirdik. Birta
kım politikacıların memleket huzurunu bozucu 
beyanları olmamış olsaydı, bugün kat'etmiş oldu
ğumuz, vâsıl olduğumuz yerden çok daha iyi 
bir yerde bulunurduk. Bütün bunlara rağmen 
bir huzur içindeyiz, emniyet içindeyiz, ihtilâl 
geçirmiş bir memleketin bu kadar kısa bir müd
det içinde vâsıl olacağı yerin çok daha ilerisin
de bulunuyoruz. Onun için arkadaşım müsterih 
olsunlar. 

Yine değerli Bulut arkadaşım, idari mekaniz
ma tasarruflarında hissi hareket edildiği nokta
sından bir cümle ile temas edip geçmiş bulunu
yorlar. Bu hissi hareket edildiğinin mânasını 
tabiî kelimeler altından deşifre edecek mevkide" 
değilim. Ne mânayı kasdettiğini bilmiyorum. 
Ama eğer bu tasarruflardan siyasi kanaatler do
lay isiyle birtakım nakiller veya tâyinlerden ba
his buyurulmak isteniyorsa, bu fikrin tamamen 
karşısındayız. Yıllarca bu memlekette bir par
tizan idarenin bünyemize verdiği zararın mahi
yetini bilen ve bununla mücadele eden bir si
yasi teşekkül ederek, ve bugün Meclisin o eski 
havalardan uzak, bütün partileriyle, memleke
tin kalkınmasını ve huzurlu bir idarenin tees
süsünü istiyen havası içinde her hangi bir ikti
darın keyfî bir tasarrufta bulunması da, şüphe
siz ki, bahis mevzuu olamaz. Eğer böyle bir ta
sarruflardan kasdedilen husus benim söylemek 
istediğim mânayı taşıyorsa, böyle tasarrufların 
yerini ve mekânını lütfederek söyledikleri za
man bunun müsebbipleri hakkında biz de en az 
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kendileri kadar ciddî davranacağımızı bilmele
rini ve grupları adına söylediklerine göre par
tilerinin de bunu böyle bilip müsterih olmala
rını istirham ederim. Bilerek kasdı mahsusla bu 
devirde bir siyasi kanaati taşıyan insanlara hu
susi bir ehemmiyet vermek ve onları iltimaslı 
mevkilere getirmek konusu sureti katîyede ba
his konusu değildir ve biz iktidarda olduğumu'; 
zaman da bununla şiddetle mücadele etmek ka
rarındayız. (Sağdan, «getirilenler oldu, oldu» 
sesleri) 

Muhterem arkadaşlarım, şayet bu hissi me
selelerden maksut bu bir partizan davranışın 
ifadesi değil de, memurların vazifelerini görme-
lerindeki aksaklığın ifadesi ise, burada arkada
şınım şüphe yok ki, haklı olduğu noktalar ve 
mülâhazalar vardır. Ve bunları bertaraf etmek 
için de idari reform dediğimiz mesele bugün ele 
alınmış Yüksek Meclisinin de iştiyakla arzu et
tiği bir konu haline gelmiştir. İdari reformun 
en kilit noktası personel meselesidir. Bir mem
lekette personel dâvası halledildiği takdirde o 
memleketin öngördüğü bütün meseleler daha 
verimli bir şekilde halledilir. Sosyal dâvalar, 
kalkınma dâvaları ehliyetli elemanların elinde 
çok daha verimli tatbik edilmek suretiyle ran
dımanlı olurlar. Bunun için çalışıyoruz. Ve me
murlar kanun tasarısı Bakanlar Kuruluna gele
cek kadar inkişaf etmiş, birçok toplantılardan 
sonra ilk hazırlık safhası bitmiş ve önümüzdeki 
günlerde, ümidediyorum ki, Bakanlar Kurulun
dan da geçmek suretiyle yüksek tasviplerinize 
arz edilecektir. Böylelikle memur ile vatandaş 
münasebetleri düzenlenmiş olacak, memur ile 
Devlet münasebetleri düzenlenmiş olacaktır. 
Ücretler meselesi, yevmiyeler meselesi ve liya
katli memurun vazifesinde göstereceği ehliyete 
göre terfih meseleleri kamilen halledilmek yo
luna girecektir. 

Bugün Devlet, memurdan ne ister? Memur 
Devletten ne ister f Kısaca bunun ifadesini arz 
etmek isterim : Devlet olarak memurdan iste
nilen, Anayasa ve kanunların tam bir sadakat 
esprisi içinde uygulanması ve verimli çalışmayı 
Devlet kendi memurundan bekler. Şüphe yok 
memurun da kendisine göre Devletten bekledik
leri vardır. Memur da Devletten Anayasanın 
kendisine bahşettiği sosyal ve hukukî teminatı 
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ve emeklerinin karşılığını, bu karşılığı olan 
ücret konusunu ister, geçim derdinin hallini 
ister ve teminat ister. Bu İdari reformla derpiş 
ettiğimiz meseledir. Kısaca ifadesini söylemek 
lâzımgelirse devlet memurundan sadakatle 
verimli çalışma bekler. Memur da, devletten 
teminat ve geçimini sağlıyacak ücreti bekler. 
Bu idari reformu çıkardıktan sonra, devletle 
memur münasebetleri ve devletle vatandaş 
münasebetleri böylelikle daha düzenli bir şe
kilde ayarlanmış olacak ve bugünkü şikâyet 
ettiğimiz aksaklıkların birçoğu bertaraf edil
miş olacaktır. 

Muhterem arkadaşlar, değerli hatiplerin he
men birçoğu örtülü ödenekten ve Millî Emni
yetten bahsettiler. 

Biliyorsunuz ki, 19 . 2 . 1963 tarihinde 204 
nuimarialı Kanun ile Ibıı örtlülü ödendk ımelsellıeisti 
halledilmiştir. Kanunun 77 nci maddesinin (e) 
fıkrası : «örtülü ödenek, Başvekilin ve ailesi
nin şahsi masraflarına ve siyasi partilerin ida
re, propaganda, ve secim ihtiyaçlarına sarf edi
lemez,» der ve üst tarafının takdirini de Başba
kana bırakır. Bugün şüphe yok ki, Başbakanın, 
bu örtülü ödeneği ailesinin ihtiyaçlarına, sarf 
•etltıiğıi iildldiiaisaınlda hullumaıcak: laüdüselîm isalhilbi T>ir 
aıfeıaldaışıimıiz 'diülşlüne'meiz. Buigtün Bajşlbalkanm (bu 
örtülü ödeneği kendi partisinin veya arzu ettiği 
bir siyasi partinin gelişmesi hususunda sarf ede
ceği 'idlddıasHiida ıbufluruaıöalk (bir alklnlseliım sialhülbâ 
vatandaş bulunamaz. Ama mütemadiyen bu ör
tülü ödenek meselesi bir tarafından ifade edile-
mek suretiyle ne mânaya kullanıldığı sarih ola
rak kestirilemez ve fakat kürsüde ifade buyu-
rulur. Şunu ifade edeyim, değerli arkadaşlarım; 
örtülü ödenek 1959, 1.960 ve 1961 senelerine ka
dar 4,5 milyon lira idi. Şimdi 3 milyon liradır. 
Buna mukabil 1 milyon 900 bin lira da örtülü 
olmıyan bir şekilde Millî Emniyetin kendi açık 
ihtiyaçlarında sarf edilmesini sağlamak üzere bir 
tahsisat kabul edilmiştir. Ve bu sene de bu tah
sisat bütçesinde mevcuttur. Ayrıca yine Büyük 
Mecliste Millî İstihbarat Teşkilâtı, (MİT) de
diğimiz Teşkilât Kanunu da Meclisin gündemin
de bulunmaktadır. Bu kanun da eğer- Yüksek 
Meclisin tasvibine mazhar olur ve kanunlaşırsa, 
o zaman bugünkü koymuş olduğumuz tahsisat 
da kâfi gelmiyecek ve bunun hizmetini karşıla
mak için, yeni tahsisatlar talebiyle hükümetler 
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yüksek huzurunuza geleceklerdir. 1 milyon '900 
bin liralık ayık masraflar, Millî Emniyetin istih
barat teşkilâtı hizmeti dışındaki masraflarının 
karşılığı ve ücretlerinin karşılığıdır. Bunun dı
şında istihbarat nuısrafları doğrudan doğruya 
Başbakanlık örtülü ödeneğinden karşılanır ve 
tabiî ki, bunların detaylarının burada konuşul
ması da bahis konusu değildir. Millî Emniyeti
miz vaızıilfeisiınü .götfmelkteediir. Saıym Mulhiildidin Gü
ven arakadşımm ifade buyurdukları gibi; millî 
elmndlyet alşırı ısıol cereyanları cidldî lolıarafk talkilb-
etmekte ve bunların hiçbir zaman peşini bırak
mamaktadır. Millî emniyet yalnız bunlarla de
ğil, aynı zamanda aşırı sol ve memleket bütün
lüğünü tehlikeye düşürecek her türlü tahrikle
rin ve akımların da takipçisi bulunmaktadır. 
Vazifesini ciddî <olaralk yaıpıyiar. Hükümeti uya
rıyor ve Hükümet de bu mevzularda uyanıktır, 
bütün Meclisin olduğu gibi, bütün milletvekille
rinin olduğu gibi, Hükümette bu meseleler kar
şısında hassasiyetini muhafaza etmekte ve mese
leleri hiçbir an ihmal etmemektedir. Bunların 
bir kısmının kanun nazarında suç teşkil edecek 
delilleriyle birlikte elde edilmeleri mevcuttur, 
yani olabilir. Bunlar doğrudan doğruya adlî 
mercileri ilgilendirir. Diğer bir kısmı, kokusu 
alınır, hareketleri takibedilir ve her hangi bir 
suç işlemeleri vukuunda derhal yakalanırlar ve 
suç unsurlariyle beraber adlî mercilere teslim 
edilirler. Millî Emniyetin bu mevzulardaki vazi
felerinde hakikaten önemle çalışılmakta ve işler 
aksamam aktadır. Arkadaşlrım müsterih olabilir
ler. 

Muhterem arkadaşlarım ; Başbakanlık bütçe
si münasebetiyle ve diğer sebeplerle bir kısım 
sayın milletvekili arkadaşlarımız kürsüye gel
dikleri zaman, sanki Cumhuriyet Halk Partisi 
büyük bir suçun maznunu gibi azınlık iktidarı 
diyerekten başımıza kakmaktadırlar. Biz, hiç
bir zaman Cumhuriyet Halk Partisi olarak 
Meclisin ekseriyetine sahi]) bir partinin iktidarı 
olarak kendimizi bir yere ifade etmiş veya bu 
şekilde bir beyanda bulunmuş değiliz ki! Biz 
M'eicıl'ilsıçe kiaıç kilsi lollduğuımuızu biliyoruz. Ve ona 
göre bir Hükümet kurmuş bulunuyoruz. Hükü-
mot kunni'a meıselelsinıde büzden evvel de, diğer si
yasi teşekküllere vazife verildi. Ve bu değerli 
siyasi partiler, kendilerine verilen vazifeyi yap
madılar veya yapamadılar. Memleketi Hükümet-
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siz bırakmaktansa, Cumhuriyet Halk Partisi 
Yüksek Meclisin huzuruna kendi kuvvetiyle ve 
Bağımsızların desteği ile Hükümeti kurma teşeb
büsüne girdi ve bu teşebbüs Büyük Meclisin gü
ven oyu ile tasvibcdildi. Ve fiilen bir Hükümet 
teşekkül etti. Şimdi, bu bir azınlık Hükümeti
dir, çoğunluk Hükümetidir gibi bir beyan ifade 
ettiği beyanın ve taşıdığı mânanın şümulünü bir 
türlü kavrayamıyorum. Eğer (bundan nıalksaft, 
azınlık Hükümetisin, binaenaleyh adımını ona 
göre at, haddini bil, gibi mânasının ifadesi ise, 
biz bunu böyle kabul etmiyoruz. Yüksek Mecli
sin güveni C. II. P. ile Bağımsızların kurduğu 
Hükümete teveccüh eder ve devam ederse, biz 
hiçbir minnetin tesiri altında olmadan, Yüksek 
Meclise sunduğumuz programımıza, tahakkuk is
tikametindeki çalışmalarımıza hızla devam edece
ğiz. Yüksek Meclis bizden güvenini esirgediği 
gün emanetlerini kendilerine teslim etmek sure
tiyle vazifemizi yapmanın idrakini de elbette ki 
taşıyoruz. Bu konuşmaları bir türlü kestireme-
diğim için ve bu vesile ile bugün de konuşulduğu 
için, şimdi huzurunuzda noktai nazarımızı bu su
retle izah etmiş bulunuyoruz. 

Değerli arkadaşlarım, Sayın Muhiddin Güven 
arkadaşımız konuşmaları sırasında rejimin kade
rinin bir sahsa bağlı olarak gösterildiğini ve o 
şahsın da davranışlarından bunu benimser gibi 
göründüğünü ifade ettiler. Muhiddin Güven 
arkadaşım birinci İnönü Kabinesinin değerli üye
lerinden birisi idi. inönü zihniyetini demokra
tik rejimine oları inancını, arkadaşlarının fikirle
rine hürmetini ve saygısını benim kadar yakînen 
görmüş bir değerli arkadaşımızdır. O ikinci koa
lisyonun müzakereleri ve münakaşaları münase
betiyle onlar mı haklıdır, bunlar mı haklıdır 
buraya getirip -ve böylelikle rejimin kaderini bir 
şahsa bağlar gibi göstermenin ifadesini doğrusu 
anlıyamaclım. Bizim rejimimiz, demokratik re
jimdir. Millet çoğunluğuna dayanan, Mecli
sin bütünlüğüne dayanan, Meclisi ile, Ordusu il o, 
şahsa değil, rejime, Anayasaya dayanan bir de
mokratik rejimdir. Biz, her birimiz içimize bil
im sindirdiğimiz anda bu rejimin kudret ve 
kuvvetini artırabiliriz. Ama, herbirimiz buna 
inandığımız halde, rejimi, bir kişiyi töhmet al
tında bulundurmak için, onun şahsına dayanır 
gibi göstermeyi yayacak olursak, rejimin karşı
sında bulunanların cesaretleri de o nisbette arta-
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eak ve rejim sclfıbeti elbette ki resanetini kay-
kaybctmiş olacaktır. Kaldı ki, bu konuşmalarda 
aslı olmıyaıı bir meseleyi, getirip ifade etmenin 
doğrusu sağlıyacağı faydayı bir türlü kavrama
nı ı ş bul unuyorum. 

Sayın Güven arkadaşım bunun bö'yle olmadı
ğını, kendi vicdanına soracak olursa alacağı ceva
bın kendini tatmin edeceğinden zerre kadar şüp
hem yoktur. 

Muhterem arkadaşlarım, değerli arkadaşları
mız oto saltanatından, israftan ve saireden bah
settiler. Bunların hepsini ayrı ayrı cevaplandı
racak değilim. Zaten bunlarla mücadele etmek 
iç,in Hükümete gelmiş bulunmaktayız. Bunların 
mücadelesini yapıp ve arkadaşlarımızın şikâyetini 
muciboiau meseleleri mümkün olduğu kadar ber
taraf edeceğimizin ifadesini söylemek isterim. 

Çok sevdiğim .Sayın arkadaşım İhsan önal 
Köy Bakanlığı münasebetiyle beyanda bulundu
lar. Ve bu münasebetle kendi partisinin propo-
gandasını yaptılar.C. II. P. birinci koalisyonda ken
dilerinin de mensubolduğıı Adalet Partisi ile bir
likte idi. İkinci koalisyonda O. K. M. P. ve Y. T. P. 
ile koalisyonda bulundu. Ve imkân buldu, fırsat 
buldu, bugün Üçüncü Koalisyonda da köy işlerinin 
önemini ve toplum kalkınmasındaki mevkiini 
nazarı itibara alarak bir Köy işleri Bakanı tâ
yin etti. Bunun vazifeleri ve -mesuliyetleri, ge
tireceğimiz kuruluş kanunu ile huzurunuzda 
münakaşa edilecek ve aksıyan noktaları veya 
Büyü'k Meclisin vereceği istikamet, böylelikle 
tekemmül etmiş bulunacaiktır. Şimdi Birinci 
(Koalisyonda A.P. ile beraber çalışırken bi** 
Köy İşleri Bakanlığı kurmamak suç olmuyor, 
Üçüncü İnönü Hükümeti bir Köy İşleri Bakan
lığı kurduğu zaman Sayın İhsan önal arkadaşı
mız niçin bunu geciktirdiniz, diyor, ve kendi 
partilerinin programında bu husustaki maddeyi 
okumak suretiyle; «'biz zaten bunu düşünmüş
tük olsa olsa bunu siz bizden aldınız» demeye 
getiriyor. Hayırlı olduğunda ittifak ettiğine gö
re, onlardan aldık, bunlardan aldık; şu taraf
tan veya bu taraftan telkinle -aldık. Ama her 
halükârda 'memlekete faydası olacağına inandı
ğımız Köy İşleri Bakanlığını tes'is etmek sure
tiyle değerli arkadaşımızın da memnun oldu
ğunu ünıidietmek isterim. Şüphe yok ki, parti
ler kendi programlarını 'Büyü'k Mecliste yahut 
halkın huzurunda tanıtmak isterler, propagan-
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dasmı yapmak isterler. Bu, onların tabiî halk
larıdır. Bu halklarını yerli olarak kullanırlar, 
yensiz olarak kullanırlar. (Bu da politikacıların 
kendi takdirleri meselesidir. Biz bu meseleye, 
bu Köy Bakanlığı meselesine inanarak sarılmış 
bulun maktayız. Ve bunun kuruluş kanununu 
ününüze, huzurunuza getirdiğimiz zaman vazi
felerinin mahiyet ve şümulünü sizlerin de irşa
dınızla teshil ederek, arkadaşımızın, hu mevki
de bulunan arkadaşların vazifelerini tabiî daha 
kanuni mesnetlere dayanmak suretiyle yapma
larını da sağlamış bulunacağız. 

Muhterem arkadaşlarım, böylelikle değerli 
arkadaşlarımın lütfederek bizi irşadetmek 'için 
söyledikleri değerli fikirlere cevap Vermiş olu
yorum. Hükümetimiz Meclisin ve onun değerli 
üyelerinin her husustaki irşatlarına, direktifle
rine ve yapıcı tenkidi erine daima hürmetle, say
gı ile bağlıdır. Ve onların icabını yetrine (getir
mek için elinden gelen bütün gayretleri hünü-
niyetle esingemiyeceklerdir. Teşiekkür ederim, 
efendim. (Orta sıralardan alkışlar) 

'BAŞKAN — Sayın Bakan soru var. Buyu
run Selâhattin Bey. 

ASIM EREN (Niğde) — Bir hususu tavzih ' 
için konuşmak istedim. 

BAŞKAN — Sırada yazılısınız efendim. Bu
yurun Sayın Güven sorunuzu sorunuz. Yeterlik 
(önergesi .yoktur, sorabilirsiniz. 

SELÂHATTİN GÜVEN (Trabzon) — Sayın 
Kemal Satır (Bey konuşmalarında, memleket ic
raatında Hükümetin partizanca görüşlerden ve 
'hareketlerden su neti katiyede içtinabettiğiııi be
yan buyurdular'. Ben kendisine şimdi şu suali 
tevcih edeceğim. İdare Meclisi âzalıklarına no
terliklere ve Devletin yüksek kademeli memur
luklarına şu ana kadar yapılan tâyinlerde zer
rece partizanca bir düşünce olmamış mıdır1? 
Bunu lütfen ifade buyursunlar. Ondan sonra 
eğer ifadeleri «hayır» ise, ben şu suali kendi
lerine tevcih ediyorum. Acaba yapılan tâyinle
rin yüzde 80 ninin iktidar partisinden oluşu bir 
tesadüf eseri midir? 

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YAR
DIMCISI KEMAL SATIR (Devamla) — Muh
terem arkadaşıma şunu ifade etmek isterim : 
Üçüncü In'önü Hükümeti kurulduğu ıgünden 
bu yana eğer bildikleri bir sual ve tâyinler hu
susunda bir tereddütleri mevcutsa, bunu yetki 
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ile cevaplamaya 'nazırım. Bunun dışında, Birin
ci ve İkinci inönü Hükümetleri devrine ait bir 
mulhasebeyi de parti olarak her zaman hüsnüni
yetle yapmaya 'hazır olduğumuzu muhtelif ke
reler ifade etmiş bulunmaktayım. Birinci Hükü
mette .kendilerinin partileriyle beraber calip
tik; diğer hükümetlerde de diğer değerli parti
lerle beraber çalıştık. Eğer bunlar hususunda 
biı- bildikleri, hassaten müspet olarak b'ir bil
dikleri varis a, bunu hazırlık yapmak suretiyle 
cevaplamaya şüphe yok ki 'hazırız. 

SELÂHATTlN GÜVEN (Trabzon) — Efen
dim sormak istediğim sualimin cevalbı bu değil. 

BAŞKAN — Bu suallerin altından çıkma
ya imkân yoktur. Efendim s'öz alın kamışım, o 
zaman izah istersiniz. , 

İSLÂHATTIN GÜVEN (Trabzon) — Suali
min cevabı olmadı efendim. 

BAŞKAN —• Bir anda. cevap verilmez ki 
efendini. 

ISLÂHATTINT GÜVEN (Trabzon) — Evet 
'veya hayır demek her halde düşünmeyi gerek
tiren bir hu'sus olmasa gerektir. Madem ki Hü
kümet idaresinde partizan bir hareket mevcut 
değildir; lütfen işaret buyursunlar. Bu, düşün
meye veya zamana bağlı bir şey olmasa gerek
tir. 

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YAR
DIMCISI KEMAL SATIR (Devanda) — Bunu 
•sarahaten ifade etmiş bu!undum. Ayrıca, işiti
yorsanız bir kere daha söyliyeyim ki, Üçüncü 
tnönü Hükümeti hiçbir zaman partizanca hare
ket etmiyecektır. 

SELÂHATTlN GÜVEN (Trabzon) — Bi
rinci, ikinci hükümetler de var, üçüncü değil 
sadece. 

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YAR
DIMCISI KEMAL SATIR (Devamla) — Bi
rinci Hükümet idaresinde mensubu bulunduğu
nuz parti de vardı. Kendi arkadaşlarınıza lüt
fen sorunuz. Kendi seyyiatlariyle beraber bizim 
arkadaşlarımızın seyyiatlerini karşılaştıralım. 
Başka ne söyliyebilirim beyefendi? (Orta sıralar
dan alkışlar.) 
BAŞKAN — Sayın Ataöv. 
ASIM EREN (Niğde) — Sordukları hususlar

da izahat, vereceğim. 
BAŞKAN — Efendim, sırada yazılısınız. Bu

yurun, Saynı Ataöv; 
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İHSAN ATAÖV (Antalya) — Muhterem ar

kadaşlarım, bendeniz Başbakanlık bütçesinin bu 
kısmı üzerinde kornişinıyacaktım. 

Sayın Başbakan Yardımıcısının kürsüye gel
diği anda, «Arkadaşlarımızın yapmış olduğu ko
nuşmalarda politik olan kısımlara cevap vermi-
yeceğim, diğer hususları mümkün mertebe ce
vaplı yacağmı» dedikten sonra, gayet net poli
tik bir konuşma yaptılar. Bu konuşmalarının 
sıklet merkezini ve hareketlerinin müdafaasını 
yaparken istinatgahlarını eski devirlere da
yadılar. Geçmiş devirlerin hatası ve sevapları 
tarihe intikal etmiştir, içerisinde bulunduğu-
ımuız zamanda yapılan iıeraalt, göçmiş devrin 
kötülenen hareketlerine mesnedolarak iyi göste-
rilmemelidir. Biz bir ihtilâlden sonra bu mem
lekette birçok mesul insanların ne şekilde suiis
timal yaptıkların], mesul Hükümetin mesul 
adamlarının ağzından bu kürsüde birkaç defa 
dile gelmek mecburiyetinde olduğuna §aMd{>lduk. 
Biz partizan idareyi şiddetle reddeden ve me
suliyet a'lldı'kıları. andan itilhaııeın IböylelMr yola. 
sapmadığını beyan (den bugünkü Başbakan 
Yardımcısının üç partili koalisyonda ortakları 
bulunan ve o zamanın Başvekil Yardımcısı ta
rafından, ortaklarının partizanca idaresinden 
bizar oldukları için koalisyondan sıyrılma kara
rında bulunduklarını ve liderler toplantısına otur
mak zorunda kaldıklarını pek çok defalar işittik 
ve halk oyu da, buna şahidoldu. Siyasi davra
nışları ve yapılmış olan partizanca tutum Tür
kiye Büyük Millet Meclisinin tutanak dergi
lerinde büyük çapta sayfalar işgal ederken, 
burada «Üçüncü İnönü Hükümeti partizanca 
hareket, etmiyecektir» sözünü söylemek ve 1964 
bütçesi konuşulurken, 1963 ün hesabını vermek 
ieabederken, ondan evvelki devreyi kapalı geç
mek işte sükûtla ikrarı ortaya koymak demek
tir. 

Muhterem arkadaşlarım, partizan idare bu 
memlekette üç yıl içerisinde bütün icraatiyle 
ve bütün şiddetiyle devanı etmektedir. (Orta
dan «yaşa» sesleri.) Ne yapayım arkadaşlar siz 
hastasınız.. 

BAŞKAN — ihsan Bey lütfen siz cevap 
vermeyiniz, ben onları susturacağım. Devam bu
yurun lütfen. 

İHSAN ATAÖV (Devamla) — Sayın Baş
kan, siz de yalnız burada konuşan hatibe ta-
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hakküm edecek yerde bu hatibi istikametinden 
ayıran bu zihniyeti sustursanız çok daha isa
betli hareket edersiniz. 

BAŞKAN — Bir dakika İhsan Bey. Dikkat 
buyurdunuzsa, ben arkadaşları susturacağım de
dim. Daha evvel de onlara müdahale etmeme
lerini söyledim. Ondan dolayı, karşılıklı konu
şulmaması için ricada bulundum. Lütfen buyu
run. 

İHSAN ATAÖV (Devamla) — 1961 seçimle
rinde siyasi partilerin aday gösterdiği insan
lardan bugün en yüksek kademede, valilik mer
tebelerinde, idare meclisi tızalıklarmda bulunan 
insanlardan kaç tanesi hangi siyasi partinin 
aday listesinde yer almıştır da ondan sonra 
bugün bu ikbal mevkilerine oturmuştur? Eğer 
bunlar açıklanırsa o zaman partizan idarenin 
bu memlekette nasıl hükümferma olduğu iyice 
anlaşılacaktır. 

Zabıt ceridesinde 16 sayfa tutan iktisadi 
Devlet Teşekküllerinin idare meclislerinde bugün 
iki, üç tane Y. T. P. i i arkadaşlarımızın dışın
da hepsi C. H. P. sinin 1961 seçimlerinde aday
ları olmuş insanlar büyük ekiseriyet teşkil et
mektedirler. 

Muhterem arkadaşlarım, idari reformdan bah
settiler. Cumhuriyet Halk Partisi nedence bu 
memlekette tatbik mevkiine koyacağı bir muame
lenin ifade ettiği kelimenin başına bir Reform 
kelimesini eklemek suretiyle memlekette birşey 
yaptığına kaanidir. 

Reform, verginin başına gelirse vatandaşa yük 
değildir; reform kelimesi idarenin başına gelirse, 
memlekette bir ıslahattır, Reform, dejenere yapıl
mıştır. Bu kelimeye bu kadar kıymaya hakkımız 
yoktur, idarî reform 'Sayesinde personel Kanunu 
bir yılan hikâyesi olduktan sonra Meclise gele
cektir, muhterem arkadaşlar, göreceksiniz, bugün
kü kifayetsiz olan, o kanunu hazırlamadaki uz
manlık liyakati müsellem bulunmıyan bir idare
nin getirdiği bir kanun sizi tatmin etmiyecektir. 
Hükümet, Başbakanlık buna güvenerek burada 
çok geniş konuşmamalıdır. Çünkü, Devlet perso 
nel Dairesinin teşekkülü bize bu kanaati vermek
tedir. Devlet Personel Dairesinin teşekkülünde, 
oraya ihtisas uzmanları oturmuş değil, çeşitli 
dairelerden elemanlar çağırılmıştır. Daireler 
kendilerinin ellerinde bulunan çok liyakatli ele
manlarını elden çıkarmamak için, daha aşağı 
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kademede olan insanları oraya göndermiş; yani 
Devlet personel Dairesi, diğer dairelerin kızağa 
çektiği insanların bir istif deposu haline gelmiştir. 
Böyle bir deponun çıkaracağı reformda bu mem
leketin dâvaları halledemez, aziz arkadaşlarım. 

Milıldî Emnilyeltıin çjök iyi çıaluştığiMldıaın vo 
vazifesini bihakkın yaptığından Hükümet de bun
ların vermiş olduğu emniyet raporlarına harfiyen 
riayet ettiğinden bahsetmektedir önümüzde gele
cek bütçelerde delilleri ile huzurunuza sereceğiz. 
Bu memlekette Millî Emniyetin takibi yetkisinde 
ibulunaın inisaulaır, buıgün sâyei devletteonMle 
üçüncü İnönü Hükümeti zamanında bu memle
ketin birçok bakanlıklarının en yüksek mercileri
ne yeni kararnamelerle tâyin edilmişlerdir. On
ları size ifade edeceğim. 

SADRETTlN ÇANCA (Bursa) — Daha çok 
olacak. 

İHSAN ATAÖV (Devamla) — Sayenizde 
daha çok şeyler olacak bu memlekette. Onu da 
biliyorum. Ama Allah müsaade etmiyecektir. 

BAŞKAN — Karşılıklı konuşmayın lütfen. 
İHSAN ATAÖV (Devamla) — Muhterem 

arkadaşlar, Hükümet ve şimdi aşağıdan müdaha
le eden iktidar partisi mensuplarının elinde bu
lunan 1961 seçim beyannameleridir. Bu seçim 
beyannamesinin birinci sahifesinde kalın yazı
larla, yani bizim daha çok üzerinde duracağımız 
diye ifade edilen bâzı Türk milletine verilen be
yanlar vardır. Bunlardan bir tanesi de, can ve 
mal emniyetinin mutlak surette sağlanmasıdır. 
Bu, Anayasanın âmir hükmüdür. Huzur içinde 
bulunduğunu iddia eden, bütün bu kötülükleri 
eski devirle mukayese etmek suretiyle içersinde 
bulunduğumuz devri parlaklaştırmak istiyen Hü
kümetten sormak isterim : Hangi devirde Tür
kiye Cumhuriyetinde - İsmet İnönü'nün - Baş
bakanlık, Cumhurbaşkanlığı yaptığı devirler de 
dâhil olmak üzere hangi devirde - Türkiye Baş
kentinde böyle bir Hükümetin emrinde mal em
niyeti, can emniyeti, milletvekilliği ve senatör
lük masuniyeti ayaklar altına alınmıştır?. 

ZİYA HANHAN (İzmir) — Benim gazete
mi yaktıkları zaman? 

İLYAS KİLİÇ (Samsun) — Biz demogoji 
yapmadık. 

İHSAN ATAÖV (Devamla) — İşte bunla
rın cevabını veremiyeceklerdir. Her gün pence
re camı kırılmak suretiyle, tehdit mektupları ya-
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zılmak suretiyle M. D. O lar, S. D. K. larla bu 
memlekette tetlıiş ve terörler devam ettirilmek 
suretiyle, memlekete huzur getirdiklerini iddia 
edenlerin, ancak ve ancak huzursuzluk unsuru 
olduklarını beyan etmek ve Millet Meclisi kür
süsünden ifade etmek bir milletvekili olarak va
zifemdir. (Gürültüler). 

BAŞKAN — Bir dakikanız kaldı. 
F E T H İ ÇELİKBAŞ (Burdur) — Başkan, 

Grup adına söz istiyorum. 
BAŞKAN — Çok rica ediyorum. 
İHSAN ATAÖV (Devamla) — İşte muhte

rem arkadaşlarım.. (Gürültüler). 
BAŞKAN — Bir dakika.. Muhterem arkadaş

lar, söz keserseniz, olmaz. Buyurunuz Sayın 
Atıaöv. Sizler de Sayın Hatibin Sözünü kesmeyi
niz. (Gürültüler). 

İHSAN ATAÖV (Devamla) — Arkadaşlar, 
İlyas Kılıç, dün akşamdan beri sizin Hükümeti 
aldı aldı vurdu yere.. Siz buna hiç ses çıkar
madınız, güldünüz. Ben gayet ehven gidiyo
rum. Daha ağır gidersem belki vurursunuz di
ye.. Korkuyorum da onun için ehven gidiyorum. 
Niçin sabretmiyorsunuz? 

BAŞKAN — Arkadaşlar, bir dakika, arka
daşın sözünü kesmiyelim, lütfen. 

İHSAN ATAÖV (Devamla) — Aziz arka
daşlarım... 

İLYAS KILIÇ (Samsun) — Demogoji yap
ma. 

BAŞKAN — Buyurunuz. 

İHSAN ATAÖV (Devamla) — Bizim söyle
diklerimiz demogojidir, sizin söyledikleriniz 
doğrudur. Başvekil Yardımcınız da öyle söy
lüyor, Hükümetiniz de öyle söylüyor. Ne ya
palım. (Gürültüler) 

BAŞKAN — Lütfen müdahale etmeyiniz. 
İHSAN ATAÖV (Devamla) — Aziz arka

daşlarım hiçbir zaman, kanaatlere, inanışlara ve 
iradeye tahakküm edemiyceeksiniz. Biz düşün
celerimizi, Başbakanlık bütçesi üzerinde, Tür
kiye'de idare mesuliyetini üzerine almış mesul 
bir Hükümetin başının elkoyduğu ve milletin 
vergi verdiği bir teşkilâtın üzerinde söz söyler
ken, küçük müdahalelerle ne düşüncemizden, 
ne imanımızdan, ne irademizden bir şey kaybet-
miyeeeğiz. Yalnız bunu tarihe tescil edeceğiz. 
Biz bunu konuşmazsak bile, bizden sonra gele
cek nesiller bunu konuşacaktır. Nitekim, işte 
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sizin muhalefet devrinizi bizden önceki arkadaş
lar burada konuştular, o zaman dinliyorsunuz 
ve biz bu lâfları niçin söyledik diye üzülüyor
sunuz. Bugünkü hareketlerinizin de yarın hesa
bını veremezsiniz. Sizi vicdanlarınızla başbaşa 
bırakıyorum. 

BAŞKAN — Buyurun grup adına Sayın Çe-
likbaş. 

C. H. P MECLİS GRUPU ADINA FETHİ 
ÇELİKBAŞ (Burdur) —Muhterem arkadaşlar, 
eğer Sayın hatip, konuşmasının bir kısmında 
memlekette «hiçbir zaman bugün İnönü'nün Baş
bakan olduğu sıradaki kadar partizanlık, mal 
emniyetsizliği, can emniyetsizliği hüküm sürme
miştir.» demeseydi, huzurunuza gelmiyccek-
tim. 

Ben sadece bir noktada bu iarkadaşıımın hâtı
rasını ihya etmek istiyorum: 

22 Şubat 1962; memlekette idarenin mesuli
yetini taşıyan Hükümet ve partilerin sorumlu 
liderleri beraberiz... (C. H. P. si sıralarından 
«masanın altına girmişlerdi» sesleri), geceyi be
raber geçirdik. Şerefli Türk Ordusu Türkiye'
de demokrasinin yerleşmesi için meşru Hükü
met kuvvetleri yanında vazife gördü ve 23 Şu
bat sabahı İsmet İnönü buraya geldiğinde İhsan 
Ataöv de dâhil avuçları patlarcasına kendilerini 
alkışladılar. Millet vekili haysiyetini, senatör 
haysiyetini böylesine korumuş ve kurtarmış ve 
icra mesuliyetini taşımış, olan insanlar, tarihte 
azdır, arkadaşlar. (Alkışlar) Ama, Türkiye'de 
böylesine insafsız, yapılan hizmetlere hırsla in
sanların gözü kapanır da görmiyecek olurlarsa; 
varın bu hizmetleri yapmak için şevkli vatandaş
lar ortada bulunmaz. Ya kimler bulunur ar
kadaşlar? Demogoklar bulunur arkadaşlar". 

Şimdi gayet doğru olarak, Başbakan Yar
dımcısı arkadaşımız bir noktayı tebarüz ettirdi. 
Hükümetler kendi icraatlarının hesaplarını ve
rirler. Birinci koalisyon istifa etmiş, Birinci 
Koalisyona ait hesap sorulacaksa, Başbakan 
dâhil, Adalet Partili Bakanlar dâhil, Halk 
Partili Bakanların tasarrufları hakkında arka
daşlar sual açabilir. O devrini ikmal etmiş. 

İkinci Hükümet istifa etmiştir, ikinci Hü
kümetin icraatından, partizanlık şikâyetleri 
varsa, onun mesuliyet taşıdığı zamanda bu or
taya getirilebilir. Getirilmemiş. 
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Şimdi gayet Parlamento çalışmasına uygun 

olarak Başbakan Yardımcısı diyor ki, «Hükümet 
kurulduğundan beri böyle partizanca bir tasar
rufumuz varsa getirin, müzakere edelim.» Ha
yır, diyor. Birinci Koalisyon, İkinci Koalisyon, 
Üçüncü Koalisyon... Böyle müzakere olmaz ar
kadaşlar. Bu, hükümetlerin Anayasada yer alan 
mesuliyetini idraksizlikten doğar. (C. H. P. sıra
larından bravo sesleri) Bu bakımdan eğer Ana
yasa. gereğince çalışmalarımıza bir istikamet ve
receksek, hakikaten bu arkadaşlar Üçüncü Koa
lisyondan itibaren Hükümetin tutumunda ten
kidi mucip bir mevzu varsa, onu getirmelidir
ler. 

Muhterem arkadaşlar, Türkiye'de yaşımın 
imkân verdiği ölçüde Parlâmento hayatını ta-
kibetmişimdir. Bugünkü kadar kolay, Hükümet 
icraatını murakabe etmenin zamanı, Türkiye'de 
olmamıştı. Hangi mevzuu isterseniz, gensoru 
olarak getirebilirsiniz, umumi müzakere tale
binde bulunabilirsiniz, soru sorabilirsiniz. Bu 
kadar kolaylıklar içerisinde kendi yazılı suali
ne verilmiş olan 16 sayfalık cevabı, teker teker 
getirip okumuş olsaydı; meselâ, Sanayi Bakan
lığında 1961 yılında Adalet Partisinden adaylı
ğını koyan bir arkadaşın idare meclisinde vazi
fe gördüğünü öğrenmiş olurdu. Adalet Par
tisinden adaydır, 1961. seçimlerinden sonra ken
disi Etibankta vazifeli olarak şerefle hizmet gör
müştür. Memleketimizde bir partiden aday 
olmak, hizmet görmeye mâni midir arkadaşlar? 
Bu nasıl bir zihniyettir? Eğer bir partiden aday 
olmanın, hizmet görmeye mâni olması isteniyor
sa. ben bu zihniyetle mücadele ettim, onu bili
rim. Bizim başımızdan çok geçti. Aynı zihni
yetin hortlatılması isteniyor. Bugün validir, 
bugün idare meclisi âzası veya reisidir. Bütün 
bunlar bu memleketin şerefli vatandaşlarıdır 
arkadaşlar. 

Eğer bu memlekette memur olan vatandaşla
rımız, bir siyasi partiden aday olduklarında baş
ka hizmet alamazlarsa, bunun yolu kanunu ta
dil etmektir arkadaşlar. Yoksa sabah akşam 
masum ve şerefli bir vatandaş muayyen bir ma
kamda hizmet gayreti içerisinde bulunmaktadır; 
siz kalkar da kendilerinin bulunmadıkları yerdn 
uluorta mütemadiyen taarruz ederseniz o hu
zur içinde vazife görebilir mi, arkadaşlar? 
Yolu açık. Eğer A. P. li arkadaşlar memur 
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vatandaşlarımızın bir partiden adaylıklarını 
koyduklarında kazanamayınca her Jıangi Ib'ir 
âmme hizmeti almalarını uygun görmiyorlarsa 
kanunun tadilini teklif ederler. Usulüne göre 
müzakere edilir. Kabul edilirse tatbik edilir, 
edilmezse reddedilir. 

Ama böyle yapmayıp da, bütün gayretini bi
rinci derecede sorumluluk taşıyan memurlar 
- Hükümet bunlarla çalışır, Millet büyük ölçü
de bunlarla hizmet görür, bu memurlar validir, 
umum müdürler, kaymakamlar daire reisidir, 
müsteşardır - sabah akşam yerli yersiz umumi 
tarizlere mâruz kalırsa, orada bu vatandaşların 
iyi hizmet görmemesi zemini hazırlanmış olur 
arkadaşlar. Buna hakkımız yoktur. Bunu istemi
yorsak, kanunu tadil edelim, arkadaşlar. Bu iti
barla ben, Cumhuriyet Halik Partisi Grupunun 
Birinci Koalisyondan itibaren ana dâva edildi
ği partizanlık, fevkalâde güçtür, iliğine işlemiş
tir vatandaşın, kolay değildir. Ama hulûs ile bir 
partinin muhalefet yıllarından itibaren salim bir 
idarenin, vatandaşa sevimli görünmesi zaruri 
olan, âdil görünmesi zaruri olan bir idarenin te
mel şartı olan partizanlığa sırtını çevirmiş olan 
bir idarenin kurulmasında samimî gayretler sarf 
ederken bu çeşit umumi tenkidlere mâruz kalma
sı tamamen mesnetsizdir. 

Arkadaşımız, bu mevzuda her hangi bir ko
nuyu getirmek istiyorlarsa, getirin, ki bir mev
zuu da getirdi, belki hatırlarsınız, benimle alâ
kalı bir konu idi. Ve o zaman «Hakkındaki it-

j hamları cevaplamak imkânını bahşettiğim için 
I müteşekkir kalması lâzımgelirdi», dedi. Bunlar 
I zabıtlara geçti. Böyle bir icraattan şikâyeti var-
j sa, bunu hakikaten maddeleştirip getirmelidir. 

ta ki, Hükümetin kendi arzusuna rağmen; çün
kü bir arkadaşımız da bunu ifade etti. Hüküme
tin partizanlığı yoktur, SEKA idaresinde; Ve-

j kâletin partizanlığı yoktur, Umum Müdürün par-
; tizanlığı yoktur; alt kademelerde oluyor. Muhte-
' rem arkadaşlar, 8 - 10 yıllık partizan idarenin 

tahribatını bir sihirbaz değneğiyle süratle teda-
' vi etmenin imkânı yoktur. Beşer tabiatında yer-
: 1 eşmiş şeyleri değiştirmek kolay değildir. Eğer 
!' alt kademelerde Hükümetin de mücadele etmeyi, 
; amaç bildiği partizanlıklar varsa, arkadaşlar ge-
i tirmeli, bunu ayrıca konuşmalıdır. Yoksa bunun 

ötesinde doğru olan Sayın Devlet Bakanı ve Baş
bakan Yardımcısının, «3 ncü Koalisyonda böyle 
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bir şeyi ben bilmiyorum arkadaşım biliyorsa bu
nu getirsin», demesi, isabetli bir cevap teşkil 
eder. Bunu böyle kabul etmek lâzımgelir. Ben 
bilhassa ihsan Ataöv arkadaşımızdan rica ede
rim; çünkü bu çeşit konulara özel bir merakı 
vardır. Bu merakını isabetle tatmin etmesinin 
yolu sıhhatli dokümantasyona tabi olarak çık
masıdır. Çünkü bilirsiniz, hiçbir vatandaşımız, 
uluorta bu kürsüde konuşulmaktan memnuniyet 
duymaz. Bu kürsünün kudsiyeti söylenen her be
yanın bir hukukî müeyyideye, bir hukukî mes
nede dayanmasiyle muhafaza 'edilebilir ve Par
lâmento öyle itibar kazanır. Arkadaşımız dokü
manlarını toplar gelir, Hükümet hazırlanır ge
lir, Muhterem Heyetiniz buna hakem olur. Ve 
vatandaşlar burada cereyan eden müzakerelere 
före, bunu hükme bağlar. Bunun dışında gayri-
mesul şahısların sabah akşam, şurada burada lâa-
lettayin beyanları şeklindeki mesmuatı bu kür
süye getirmek parlâmentoya itibar kazandırmaz, 
arkadaşlar. Benim mâruzâtım budur. Bunda ti
tizlik göstermiş olurlarsa, hem iyi hizmet etmiş 
olur, hem de kendilerini tatmin etmiş olur. Be
nim mâruzâtım budur. 

Hürmetlerimle. (Orta sıralardan alkışlar) 
BAŞKAN —• Yeterlik önergeleri vardır. .Söz 

alan arkadaşlarımız da mevcuttur. 

MUHİDDÎN GÜVEN (istanbul) — Söz isti
yorum. 

BAŞKAN —- önergeleri okutma mecburiye
tindeyim. Kabul buyurulmazsa söz veririm. 

MUHİDDİN GÜVEN (istanbul) — Sayın 
Başbakan Yardımcısı şahsımı ye vicdanımı istih
daf eder beyanda bulundular. Binaenaleyh söz 
istiyorum. 

BAŞKAN —• Muhiddin Bey, yeterlik önerge
leri kabul buyurulmazsa, sizi rica ederim. 

Yeterlik önergelerini okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Başbakanlık bütçesi üzerindeki müzakereleri

nin kifayetini arz ederiz. 
Hakkâri Çorum 

Ahmet Zeydan Nuri Ahıskalıoğlu 

Yüksek Başkanlığa 
(Başbakanlık Bütçesi üzerinde yeteri kadar 

konulmalar olmuştur. Konuşmaların burada 
kesilerek Devlet Plânlama Teşkilâtı Bütçesinin 
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konuşulmasına geçilmesinin oya sunulmasını 
saylgılarımla arz ederim. 

Btolu 
Kâmil inal 

(BAŞKAN — Yeterlik önergelerinin aley
hinde Sayın Turhan Bilgin. 

TURHAN BİLGİN (Erzurum) — Muhterem 
arkadaşlarım, yeterlik önergelerinin Yüksek 
Meclisin oyuna sunuluşunda bir teamül halin
de, Hükümet konuştuktan sonra son söz millet
vekillinin oluyor ve ondan sionra da yeterlik öner-
(geler'i oya sunuluyordu. Bütün teamül bu idi. 
Şimdi Hükümet adına Muhterem Başbakan 
Yardımcısı konuştu, son söz, milletvekili olarak 
bir arkadaşımız daha konuştu; bundan sonra 
yeterlik önergesinin oya konulmıası lâzımken, 
Muhterem. Halk Partisi Sözcüsü Fethi Oelikbaş 
buradan Grupu adına söz istedi ve Grupu adı
na konuşma yaptı. Bundan sonra da yeterlik 
önergesi oya sunuluyor. Muhterem arkadaşlar, 
yeterlik önergesine usul bakımından, kuruluş 
bakımından itirazımı bu suretle belirttikten 
sonra, yeterlik kâfi değildir.' Bilha&sa bir grup 
adına yapmış olduğu konuşma ile bir arkadaşı
mıza bize göre gerekmiyen ve mutlaka .muka
bil cevabı, 'gereken bâzı beyanlarda bulunmuş
lardır. Bu sebeple yeterlik önergesini evvelâ 
usul bakımından riayet etmiyen Başkanlığın, 
yani Hükümet görüştükten sonra ve son söz 
'hakkı kullanıldıktan sonra yeterlik önergesini 
sureti katiyede reye vaz'etmesi lâzımlgelirken, 
jvaz'etmiyen Başkanlığın tutumu karşısında da 
bu yeterlik önergesine itibar edilmemesini Muh
terem Heyetinizden saygı ile rica ridiyorum. 

BAŞKAN — iki yeterlik önergesi, sahiple
rini dahi bilmiyorum, Sayın Fethi Çelikbaş ar
kadaşımız konuşurken, D'ilvan . Kâtibi arkadaş
larımızdan Süreyya Beye gelmiştir. Onu mü-
taakıp da biz okutmak Zorunda kaldık, arka
daşlarımızın fikirleri Riyaset Divanınca, Baş
kanca muhteremdir. Hepsi hakkında düşünce
lerimiz hulûsidir, aynıdır. Yeterlik önerigelrini 
kabul buiyurmadığmız takdirde sırada olan ar
kadaşlarımıza sırasiyle söz veririz. Başkaca 
yapacak bir işimiz olmadığını arız ederim:. Ye
terlik önergesi aleyhinde arkadaşımız konuştu. 
Yeterlik /önergelerini oyunuza sunuyorum. Ka
bul edenler... Etmiyenler... 70 e karşı 86 oyla 
yeterlik önergeleri kabul edilmiştir, 
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Başbakanlık Bütçesinin bölümlerine geçil

melini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
Etımdyenler... Bölümlere geçilmesi kabul edilmiş
tir. 

'Bölümleri okutuyorum : 

(A/ l ) Cari haoamalar 

B. Lâfla 
11.000 Ödenekler 90 000 

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

12.000 Personel giderleri ili 097 943 

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

13.000 Yönetim giderleri 685 640 

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

14.000 Hizmet giderleri 1 839 030 
BAŞKAN — Kamil edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir 

15.000 Kuram giderleri 16 021 244 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir 

16.000 -Çeşütli giderler 4.254 940 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir 

21.000 Etüt ve proje giderleri 311 584 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir 

122.000 Yapı, tesis ve büyük: onarım 
'giderleri 5 688 415 

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

23.000 Malkina, teçhizat ve taşıt alım
ları ve onarımları '52 001 

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

32.000 Kamulaştırma ve satınalmalar 1 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir 

34.000 Malî transferler 499 730 

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

35.000 ISosyal transferler 69 173 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir 

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

Başbakanlık bütçesinin (görüşülmesi bit
miştir. 

E — DEVLET PLÂNLAMA TEŞKİLÂTI 
BÜTÇESİ 

BAŞKAN — Devlet Plânlama Teşkilâtı Büt
çesinin görüşülmesine başlıyoruz, Gruplar adı-
najsöz vereceğim. Y.T.P. Grupu adına Sayın 
Mahmut Vural, konuştular. M.P. Grupu adına 
Sayın Kâmil înal, buyurun efendim. 

M.P. GRUPU ADINA KÂJMÎL ÎNAL (Bo
lu) — Sayın Başkan, muhterem arkadaşlar, 
Plânlama Teşkilâtımız ha'kkırida Millet Parti
si Grupu adına görüş ve temennilerimizi arz 
edeceğiz : 

Yüksek malûmları dır ki, malî inıkânları mah
dut ve elde ettiği dış imkânlar geçici olan geri 
kalmış bir memleketin kalkınması her şeyden 
evvel günlük politika endişelerinden uzak ilmî 
esaslara ve ciddî tetkiklere dayanan umumi bir 
plân ve programın çerçevesinde (gerçekleşe
bilir. 

Böyle bir plânla gaye ve imkânlar arasın
da hesaba müstenit bir â'henk sağlanmadığı 
takdirde 'hükümetlerin hâdiselere istikamet ver
mekten ziyade onların peşinden sürüklenmeleri 
kaçınılmaz bir netice olur. 

Bizim gibi imkânları matıdut ve bu imkân
ları, yapılacak işler arasında en verimlisine har
camaya meclmr bulunan bir memleketin idaresi 
umumi bir plânın rehberliğinden mahrum olun
ca bu en verimli işi tâyin imkânı kalmaz. Şali
si ve indî görüşlere veya günlük politika icap
larına göre dalıa az verimli işlerle uğraşmak, 
böylece imkânları heder etmek ve cemiyeti 
içinden çıkılmaz güçlüklerle karşı karşıya bı
rakmak mukadder olur. 

Dünyaca kabul edilmiş bu gerçeğe rağmen 
yapılacak işleri iktisadi verim bakımından öl
çüye vuran, millî geliri âzami hadde çıkarma 
nedefine ve diğer iktisadi ve içtimai mülâhaza
lara göre işleri sıraya koyan iç ve dış finans
manların malî istikrarı bozmadan ne suretle 
karşılanacağını gösteren ve kalkınma hareket
lerinin ortaya koyacağı türlü meseleleri ve bun-
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l ann hal tarzlarım derpiş eyliyen plânlama işi
nin uzun mücadeleler sonunda plânlı kalkınma 
fikri 'bir Anayasa hükmü haline gelmiştir. 

Bu itibarlaı görüş ve tenkidlerimiz ne olur
sa olsun, uzun yıllar mücadelesini yaptığımız 
bir fikrin eseri olan Plânlama Teşkilâtımızı 
memnuniyetle karşılamaktayız. 

Plânlama Teşkilâtımızın bütçesi üzerinde 
durmıyacağız. ıBunun sebebi de şudur : Yurdu
muzun iktisadi, içtimai durumlarını ıplânhyan 
bakanlıkların yatınım!arını tanzim eden bu teş-
Ikilât, kendi bütçesini örnek şekilde israfa kaç
madan tanzim etmesi lâzımdır. 

Plânın kısa tarifini şöyle yapabilirim : 
İktisadi, kültürel, içtimai hayatta ilerisini 

ıgıörmek ve hedef tâyin etmek sanatıdır. Acaba 
bu tarife göre plânlarımız hedefine ulaşabile
cekler 'midir? 

Yıllardır bu memlekette siyasi tesirlerle ya-
•tmmların yerine değil, siyaiset adam!arının is
teği ile olduğu söylendi. Bu sa'kat gidişin plân
lı devreye girişimizde son bulması ıgerekirdi. 
'Maalesef yine bu üzücü duramlar devam edi
yor. iSMere bunu açıklıyorum : 1964 yılı ilk
okul yapımı için ayrılan ödenekler 've illere da
ğıtımını gösteren cetveli incelediğimizde hay
retler içinde kalırız. 

(Bu paraların hangi kıstasa göre tanzim edil
diği cetvel incelendiği valki't görülüyor. 

Misal : Ankara vilâyetine 9 milyon lira ay
rılıyor. Arikara vilâyetinde nüfusu 150 den 
faızla 'Okulsuz köy sayısının adedi ((108) olarak 
'gösterilmiş. Halbuki cetvelde nüfusu 150 den 
fazla okulsuz köy sayı'sı (397) olan Erzurum'a, 
Ankara'ya ayrılan paranın yarısı ayrılıyor. 

Ayriyeten nüfusu 150 den fazla okulsuz köy 
sayısı 3 olarak gösterilen îstanbul vilâyetine 
14 m'ilyon lira ayrılıyor. Cetvelin sonunda da 
şu not vardır : «Bu taksimat öğrenci mevcu
duna göre Devlet Plânlama Teşkilâtı tarafın
dan yapılmıştır» deniliyor. Bu durumun açık
lanması lâzımdır. Buradaki adaletsizlik; tak's'i-
mat üzerinde, bir de plâna alınıp da yapılamı-
yan işlerin yapılmayış!annın açıklanması ge
rekir. 

'Muhterem arkadaşlarım, Millet Partisi Gru-
pu adına 5 Yıllık Kalkınma Plânında noksan 
tarafları Söylemiştik. Zaman bizi haklı çıkar-
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maktadır. Plânların başarılı olma'sı için her 
şeyden evvel temel felsefenin memleketin ikti
sadi, içtimai psikolojik realitelerine ve demokra
tik rejimin icaplarına, uygun bulunmasına bağ
lıdır. Hükümet programında da ifade edilen 
«'hürriyet içinde kalkınma .politikası» ferdî mül
kiyete ve hususi teşebbüse ön plânda yer ver
mek sorundadır. 

İktisadi faaliyetleri devlet! eştirmek fazla 
ileri giden bir rejimin insan haklarını ve fert 
hürriyetlerini ta'hdide meribur kalmaması müm
kün değildir. 

İki yı'ldan beri yaıpılan yatırımlarda Dev
let yatırımları tam olarak .gerçekleşmediğini 
görüyoruz. Bunun yanında hususi teşebbüs, 
plânda gösterilen ımik'tarların üstünde yatırım 
yapmaktadır.v 

Dehdet, plânlarda .gösterilen yatırımları ger
çek1 eştirmek iiçin her yıl bir mi'lyann üstünde 
cebrî tasarruf yönüne gidip bunun da yarısını 
cari .giderlere, geri kalanını da yatırıma ayırdı
ğı müddetçe '5 Yıllık 'Kalkınma Plânı sonunda 
memnuniyet verici bir durum hâsıl olup olmı-
yaeağını bu iki yıllık tatbikat neticesinden çı
karabiliriz. 

Yurdumuzda Oumburiyetin ilânından beri 
tatbi'k edilen Devletçilik programı ve bunun 
meydana getirdiği İktisadi Devlet Teşekkülle
rinin bugünkü değeri 50 milyarın üzerinde ol
duğu halde. Devlete vergi vermezler. Sebebi za
rar ettiklerinden. Bunun yanıbaşında sermayesi 
50 .milyarın ço'k aşağılarında olan hususi teşeb
büs sahipleri ise her yıl Devlete 2,5 milyarın 
üstünde vergi verirler. 

Dünya. Bankası tarafından yayınlanan ra
porda, yurdumuzda 1948 - 1954 yılları arasın
da yapılan yatırımların % 55 i hususi teşebbüs, 
% 45 i de Devlet tarafından yapıldığı kaydedi
liyor. 

Halbuki Plânlama Dairesi bunun aksini yap
mıştır. Fakat realiteler bunu tutmuyor. Eğer 
hususi teşebbüse yatırım imkânları sağlansa 
durum d aba iyi olur. 

1. Hususi teşebbüsün yatırıma taHı'sis ettiği 
paralan vergiden muaf tutmalıyız. 

2. Dışardan fabrika için ithal edilecek 
malzemenin Clümrük Vergisini taksitlere bağ-
Jıyabilmeliyiz. 
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Devlet bunları yapmakla varidat kaybet

mez. 
a) Âtıl vaziyette duran para piyasaya çı

kar, 
b) Memleketimizde apartman değil, fab

rika "bacaları tütmeye başlar, 
c) Yüzbinlerce işsizimize iş sahaları açılır, 
•d) Millî gelir yükselir, 
e) Devlet sermayeden değil, sermayenin 

yarattığı kıymetlerden bol bol vergi alarak sos
yal vazifelerini başarabilir, 

f) Devletin yükü biraz da'ha hafiflemiş 
olur. 

îleriki yıllık plânlarımızda bu durumların 
nazarı dikkate alınmasını Millet Partisi Grupu 
adına temenni ederiz. 

Dairelerin sene sonu yağmalarını durdur
mak için hâlâ bir çare bulunmamıştır. 

ödenekleri 3 er aylık gönderme usulü pek
âlâ b'ir çare olabilir. 

Beş Yıllık Plânın tenk'idlerinde .şunları tek
rarlamıştık : «Plânın istinadettiği doneler gü
cenilir değildir» demiştik. Bunun sonunda aksi 
neticeler de çıkabilir. Misâl : Plânda «yurdu
muzdaki ç'imento fabrikaları yurdun ihtiyacını 
karşılıyacak» diye iki tane çimento fabrikası
nın yapımı geri bırakıldı. Fakat dışardan 100 
bin ton çimento ithal edildi, acaba bu durum 
hesap yanlışlığından mı ileri gelmiştir1? 

Plânlama Dairesinin bakanlıklar, arasında 
koordinasyonu sağlaması lâznngelirken bu du
rum da iyi işlememektedir. 

Muhterem arkadaşlarım, plânda balıkçılığı
mız öngörülen işlerden olduğu halde, iki yıl
dan beri bu sektöre yeteri kadar değer verilme
miştir. Verilmesi için de imkânlar araştırılma
mıştır. Misâl : Et ve Balık Kurumunun milyon
ları asan 15 ten fazla balık avlama gemileri ts-
tinve'de yıllardır yatar. Bunlardan niçin isti
fade düşünülmüyor? Plânları her derde çare 
olarak gösterenlere, bir yıl evvel söylemiştik; 
n1 ânların her problemin çözümünde sihirli bir 
devnek olmadıkı bugün meydandadır. 

Plânın öngördüğü ve yurdumuzda da istih
sale direkt olarak tesir edecek yatırımları tes-
bit ettiği halde, bu konular üzerinde yeteri ka
dar ilerleme gözle görülecek kadar değildir. 
Zirai mahsullerin kıymetlendirilmesine yeteri 
kadar önem verilmemiştir. Tatbikat bütün .gay
retlere rağmen programda tesbit edilmiş for

müle göre değil, mahsullerin ofisler veya koo
peratifler vasıtasi'yle nakden mubayaası şek
linde yani Hükümetin direkt ve endirekt süb
vansiyonu şeklinde tecelli etmektedir. 

Böylesine bir mubayaa neticesinde zürram, 
d'olayısiyle tüccarın rizikosu ortadan kalkmak
ta, fakat buna mukabil müdahale alımları ve
ya teşekküller vasıtasiyle yapılan mubayaalar
la, Devlet müesseselerinden ve Merkez Banka
sından çok miktarda para meydana, çıkmakta
dır. 

Halbuki bu keyfiyet enflâsyona, yol açan 
emisyonlara, sebebolabilir. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Plân hedeflerine göre 1964 yılında eari gi

derlerin 7 milyar 250 milyon olması tesbüt edil
diği halde, daha bütçenin başlangıcında cari 
masraflar bu miktarın üstüne çıkmaktadır. Bu 
gidişle Devletin cari masrafları her yıl hızlı bir 
artışla yükseliyor. Bu yükseliş ise istihsale di
rekt olarak tesir eden yatırımların miktarını 
azaltmaktadır. Plânlamamızda bu durum tes
bit. edildiği halde, hâlâ tasarruf durumuna »gi
remedik. Bu gidişin önüne geçilmediği takdirde 
plânların uygulama sonunda ne kadar mesafe 
alacağımızı Yüce Meclisin takdirine bırakıyo
ruz. 

'Muhterem, arkadaşlar, Kalkınma Plânmin 
en büvük görevi özel sektöre verildiği ifade 
edildiği halde, 1963 yılı uygulama programının 
kesinleşmesinden önce özel sektörün de temsil 
edileceği bir hevette müzakere hususunda tek
liflerin nazarı itibara alınmaması, ayriyeten 
yıllık programın yapılışında bu hatanın işlen
mesinin izahı kolay değildir. 

1964 yılı Plânlama Teşkilâtının bütçesi 
Plânlama Teşkilâtı mensuplarına Ve memleke
timize hayırlı ve uğurlu olmasını Millet Partisi 
Grupu adına temenni eder hepinizi hürmet ve 
muhabbetle selâmlarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — A.P. Grupu adına Sayın Erol 
Akç.al. 

A. P. GRUPU ADINA EROL YILMAZ AK-
OAL (Rize) — Savın Başkan, savın milletvekille
ri, yanmakla mükellef olduğu telkin ve tavsivele^-
lo, sizlerin murakabesi altında bulunan-bir Hü
kümeti şu veya bu istikamete, doğru veva yan 
lış bir istikamete sevk etme kuvvetinde bulunan, 
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l)iı* iktidarı muvaffak kılan veya muvaffakiyet-
sizliğine âmil olabilen, hulâsa memleketimizin 
mukadderatı ile yakından, ilgili bir teşkilâtın 
bütçesi münasebeti ile huzurunuza çıkarken, siz
leri Adalet Partisi (îrupu adına hürmetle se
lâmlarım. 

Bir kanun ile vazifeleri belirtilen bu teşkilâ
ta İner ne kadar araştırma, Hükümete yardımcı ol
ma, Devlet dairelerinde koordinasyonu temin 
gibi bir takım ödevler verilmişse de, en önemli 
fonksiyonunu, daire, hazırlamış bulunduğu T) yıl
lık plân ve tatbikat programları ile icra etmiş
tir. 

Teşkilât objektif olmak mecburiyetindedir. 
Samimî ve acık. olmak mecburiyetindedir, bun
ların yanında teknik birer eleman olarak, teşki
lâtın mensupları, realistlik ölçüleri içerisinde 
iktidar propagandasından uzak kalmak mecbu
riyetindedirler. 

Devlet Pl anlam a Teşkilâtı, bu hassalara sa-
hibolarak görevlerini yapmış mıdır, yapmakta 
mıdır?. Bunun hakkındaki hükmü, ortaya koya
cağımız hakikatlerle sizler vereceksiniz. Bunun 
için icabeden zamana bütçe vesilesi ile daha faz
la sahip olabiliyoruz. Dairenin en mühim eseri 
olan 5 Yıllık Plânın Meclisteki müzakeresi an
cak bir bütçenin l /o ü kadar bir zamana 37 gü
ne (komisyonlar ve Sıenıaito dâhil) sığdırılabirmiş-
tir. Bütçe ise bu Anayasa emri ile 3 ay müddet
le Parlâmentonun komisyonlarında ve umumi 
heyetlerinde incelenmektedir. 

Muhterem arkadaşlar; Plân eldeki imkânla
rın istikbali de nazarı dikkate alarak en rasyo
nel tarzda, kullanılması için yapılır ve muhak
kak ki, faidelidir. Biz, Adalet Partisi olarak plân 
fikrinin taraftarı olduğumuzu çeşitli vesilelerle 
söylemiş bulunmaktayız. Şimdi de, indikatif ma
hiyette olmak şartı ile bir plânlı ekonomiye ta
raftar okluğumuzu açıkça, belirtmekte fayda, bu
luyorum. 

Zira, memleket idaresinde demokrasi iddiası 
olunan karma ekonominin tatbiki iddiası mev
cut bulundukça indikatif mahiyette bir plân tat
biki mümkün olabilir ve plân başka şekilde ol
ması düşünülemez, dahi. İktidar partisinde bu 
hususta bizimle aynı görüşte olduğunu zannet
mekteyiz. 

Sayın milletvekilleri; 1960 dan sonra memle
ketimizde yapılan seçimler koalisyonları icabet-
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tirmiştir. Secim sistemi bu şekilde kaldıkça, her 
zaman için bu memlekette koalisyonların kurul
ması mümkün ve hattâ muhtemeldir. Küçük par
tiler de memleket kaderinde müessir olmak iddi
ası ile, Hükümet mesuliyetine iştirake mecbur 
olabilirler. Bu durumda, kurulması melhuz bu
lunan ve muhtemel bulunan koalisyon hükümet
leri acaba Yüksek Plânlama Kurulunun teşkili 
hakkındaki Kanunun 4 ncü maddesindeki hüküm 
muvacehesinde ne derece kuvvetli olarak ku
rulabilir ve küçük, partiler memleket mukadde
ratında ne dereceye kadar söz sahibi olabilirler1?. 
Yüksek Plânlama Kurulu Plânlama Teşkilâtının 
yüksek dereceli dört memuru ile, Başvekil dâ
hil, Heyeti Vekilenin seçtiği üç vekilden terek-
kübetmektedir. Yani oylama, yapılıyorsa, oyla
malarda dahi bir eşitlik mevcuttur. Bu kurul 
İver hangi bir vekâlet hakkında vekâleti dıeruhde 
eden vekilin haberi dahi olmaksızın bir karar ve
rebilir. Şimdiye kadar bu mevzularda bir ihtilâ
fın çıkıp, çıkmadığı malûmumuz değildir. Ancak 
her zaman için bir kabine buhranına sebebola-
bilecek bu halin tashihi icabeder kanaatindeyiz. 

Sayın milletvekilleri; plân fikrine taraftar 
olmamızın en mühim sebebi, istikbali görebil
mek, kısa ve uzun vadedeki iktisadi durumumuz 
hakkında muayyen bir hedefe vâsıl olabilmek 
içindir. 15 yıllık bir perspektif umumi bir porte 
bir dış çerçevedir. Bunun içerisinde 5 er yıllık 
plânlar ve en mühim tarafı da senelik program
lar olacaktır. 

Şu halde, bizim bütçe vesilesi ile üzerinde 
durmamız icabeden husus tatbikat programları 
ile bunları realize durumlarından ibaret kal
maktadır. Zira plânın muvaffakiyeti, tatbika
tının sağlanabilmesindedir. 

Eğer tatbikatı sağlanamıyorsa, o zaman iki 
hal mevzuubahistir, ya plân kabili tatbik değil
dir. Ve hattâ itiraf edilerek değiştirilir veya 
Hükümet, plânı tatbik etmekten âciz kalmıştır, 
bunun takdirini Yüksek Heyetiniz yapar, siz
ler de yapmazsanız seçimlerde millet yapar. Tat
biki sağlanamıyan bir plân siyasi iktidarların kı
sa vâdedeki muvaffakıyctsizlikl erinin bir örtüsü 
olarak, seneler sonra millete vadettikleri bir 
cennet fikrinden başka bir mânâ ifade etmez. 

Bu umumi izahatımız çerçevesinde, biz, plâ
nın ehemmiyetini tatbikat programlarında bul
duğumuza göre, incelemelerimizi bu noktaya 
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teksif etmek istiyoruz ve haklı bir inceleme ya
pabilmek, için de 1962 senesi programını ve tat
bikatını, plânlı devreye geçiş programı olması 
dolayısiyle ve memleketimizin bu fikre alışma
mış olması dolayısiyle, inceleme dışarısında bı
rakmayı, zaruri bulmaktayız. Hakkında, çok şey
ler söylenebilecek olan bu devrede, yanılmaları 
haklı gösterecek birtakım sebeplerin mevcudi
yetini de esas itibariyle kabul ediyoruz. 

Sayın milletvekilleri, 1964 bütçesi vesilesi ile 
burada sizlere iki mukayese yapacağız. "Bunlar
dan birincisi, 1968 Türkiye ekonomisinin gerçek 
hüviyeti ile plânda çizilen şekli arasındaki bir 
mukayese, yani 196.°) programı ile bunun fiilî ne
ticelerinin mukayesesi, 

İkincisi ise, 196.°) programının gerçekleşme 
durumu, yani bugünkü hakiki hüviyeti ile 1964 
programının karşılaştırılmasından ibarettir. Hu 
mukayeseleri teferruata inerek yapmanın müm
kün olamıyacağını düşündüğüm için memleketin 
iktisadi hayatının portresini bize verebilecek 
olan 4 hususu incelemekle yetineceğim. 

1. Vatandaşların kamu giderlerine iştirak 
hissesi ve ödeme güçleri noktasından, kamu ge
lirlerini, 

2. Umumi mahiyette yatırımları, özel teşeb
büs ile Devlet yatırımlarını, 

o. İhracat, 
4. İthalâtı. 

Zannediyorum ki, Sayın Başvekil Yardım
cısı bu şekildeki bir incelemenin 1963 ve 1964 
programları hakkında bize yeter bir kanaat bah
şedeceği hususunda benimle mutabık olabilirler. 

Sayın milletvekilleri, 1963 yılı tatbikat prog
ramında kamu gelirleri olarak 12 küsur milyar 
lira tahmin edilmiştir. Biz burada bu rakamı ay
nı ile kullanmayacağız. Zira bu rakama özel ge
lirler ve fonlar da dâhil edilmiş bulunmaktadır 
ki, memleket iktisadiyatının tetkikinde bu gelirle
rin de dâhil edilmesi, bizi yanıltıcı bir takım ne
ticelere götürebilir. Özel gelirler, milletin ödeme 
kabiliyetindeki bir faktör veya daha doğru bir 
tâbirle, milletin, kamu giderlerine iştirak payı 
olarak kabul edilemez. Esasen bunlar daha evvel
ki, İktisadi Devlet Teşekküllerinin finansmanı 
için kullanılan ayrı bir fondan ibaretti ve Dev
let gelirleri arasında mütalâa dahi edilmezdi. 
Burda bizim alacağımız rakam (1963 program 
sayfa 257 Tab. 30 daki) 9 452 500 000 liralık 
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rakam olmak icaıbeder ki, bunun da en önemli 
dilimini Gelir Vergisi teşkil etmektedir. 

Muhterem arkadaşlar, Gelir Vergisinin bu
günkü tahsilat durumu hakkında Maliye Ve
kili gereken izahatı vermiştir. Ben miktarın üze
rinde durmıyacağım. Mesul şahıslar vergilerin 
tahsilatında büyük müşkülât olduğunu ve geniş 
mikyasta vergi ziyaı ve kaçakçılığı bulundu
ğunu idia etmektedirler. Sayın Plânlama Dairesi 
Müsteşarının Bütçe Komisyonumuzdaki, suali
mize cevaben, tamamen kaba bir tahmine müs
tenit bulunduğunu kaydederek vermiş bulun
duğu rakama göre vergi kaçakçılık ve ziyaı 
Türkiye'de 1 milyar liranın üzerinde bir ge
lirin toplanmamasına sebebolmaktadır. Yine Sa
yın Maliye Vekili bir sualimize cevaben aynı 
komisyonda Gelir Vergisi beyannamelerinden 
Maliye Vekâleti teşkilâtının bugünkü kadrosu 
ile ancak % '2 sinin kontrol edilebildiğini ve 
1961 senesinde kontrol edilebilen bu % 2 be
yannamelerin % 86 smda vergi kaçakçılık ve zi
yamın tesbit edildiğini beyan etmişlerdir. An
cak bu nisbeltler kaziyei .muhkeme (halini al
mamış 'hesaplara aittir. Bizim, memleketimizde 
hu hususta 'bir istatistik tutulmadığına göre, 
tetkik atımızı diğer sahalarda bir miktar da'ha 
genişletmek lüzumunu hissettik ve Maliye Vekili
nin tesbit etmiş olduğu % 86 nisbotindeki zi
yam no derecede kesbi katiyet ettiğini araştır
dık. Temin edebildiğimiz rakamlara göre 1961 
senesinde en yüksek kaza merciine maliye teş
kilâtınca intikal ettirilen 4 bin küsur ihtilâf
tan Hazine lehine karar istihsal edilenlerin 
nisbeti ancak % 12,9 olmuş. 1962 senesinde ise, 
bu nisbet % 11,6 olmuştur. Yani, senelerine 
aidolmamakla beraber, bir fikir verebilmek için 
arz ettiğimiz bu rakamlar ile de anlaşılalbil-
diği gibi, Sayın Maliye Vekilinin, vermiş ol
duğu % 86 nisbeti, eğer sene, farkı nazarı 
itibara alınmazsa otomatikman .% 10,3 e düş
mektedir. Vergi mükelleflerinin son kaza meredne 
intikal ettirdikleri meselelerde ise 1961 senesin
de % 24, 1962 senesinde ise % 25 nisbetinde 
haklı oldukları görülmektedir. 

Yukardaki izahatımız ve verdiğimiz rakam-
lar neticesinde anlaşılacağı gibi, .memleketimiz
de vengi beyannameleri tetkikaıtı bir taraftan 
çok noksan yapılırken, diğer yandan da bütün 
vertgi ımükellefler'i âdeta incelemeye başlama-
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dan evvel bir vergi kaçakçısı olarak kabri] edil
mekte ve [hesaplarda da aynı şekilde gösteril-
ımektedir. 

Biz Türkiye'de vergi ziyamın bulunduğunu, 
bunun önüne 'geçilmesi için normal '.hukuk kai
deleri alt üst edilmeden gereken tedbirlerin 
alınması lâzım geldiğin e kaaniiz. Ancak mü
kellefin peşinen suçlanmasının da aleylhinde-
yiz. 

1963 senesinde tekel gelirlerinden beklenenin 
tahsil edilememiş olduğu maddi bir hakikat ola
rak ortadadır. Esasen bu vergilerin olumsuz et
kiler yapmış olduğu da 19G4 programında sa
mimiyetle ifade edilmiştir. Ancak, Sayın Büt
çe Komisyonunun 'Maliye Vekâleti raportörle-
rinindc, raporlarında, belirttiği gibi, az gelir te
min edilmesinin sebepleri arasında zamların 
evvelden ilân. edilmesi keyfiyeti zikredilebilir. 
Bu suretle spekülatif hareketlere meydan ve
rilmiş,, haksız ve zahmetsiz kazançlara zemin ha-
zP'lanmıştır. Bunun Hükümetin açık rejim 
anlayışının bir neticesi olup olmadığı calibi 
dikkat bir Ihusustur. Bizini anlayışımıza göre, 
demokrasinin ve açık rejimin hudutları bu nok
talara kadar uzanmaz. Şimdi, acaba Hükümet 
bir devalüasyon kararı verecek olsa, ihunu 
da evvelden ilân etmek suretiyle sosyal ada
lete yeni darbeler vuracak ve her mahallede 
haksız milyonerler mi vücuda getirecektir? 

Muhterem arkadaşlar : Gümrük vergilerine 
şimdi temas etmeyi lüzumsuz buluyorum. Bu, 
ithalâtla, alâkalı bir mevzudur. İthalât veri 
geldiğinde ieabeden malûmatı verebileceğim. 
Ancak önümüzdeki sene dış tediye bakımından 
durum, im seneden çok daha bozuk olacaktır. 
Bunun iç finansmana da tesir etmesi gayet 
normal ve tabiîdir. 

Vergiler konusunda partimiz, zamanı gelince 
görüşlerini izah edecektir. Bizim plânlama
nın bütçesi dolayısiyle üzerinde durmak iste
diğimiz hususlar, zaten evvelce de muhtelif ve
silelerle belirtilmişti. 1964 programı vergiler 
hususunda açık ve sarih olmamakla "beraber 
bir umumi hüküm zikretmiştir ki, bu, kabule şa
yandır. Vergilerde âdil bir gelir dağılımının 
esasını A. P. olarak bizde isteriz. Ancak, 1962 
yılında yayınlanan Birleşmiş Milletlere ait, eko
nomik gelişmelerin finansesi hakkındaki ra-

20 . 2 . 1964 O : 2 
I porda da belirtildiği gibi, vergi politikasının 

sermaye teşekkülüne mâni olmıyacak şekilde 
ayarlanması, ve istihsal üzerinde menfi tesir
lerin yaratılmaması icabeder. Vergi zammının 
her zaman Devlet gelirlerinde bir yükselme 
vücuda getitım'iyceeği ve hattâ hazan da Devlet 
gelirlerinde ve bilhassa millî gelirde bir azal
ma vücuda getireceğinin nazarı dikkate alınması 
lâzımdır, kanaatindeyiz. 

Sayın millctvekileri, Devlet gelirleri üzerin
de şimdilik bu suretle kısaca durduktan sonra, 
giderler bölümüne geçmek istiyorum. Ancak, 
burada bir bütçe tenkidi yapmadığımız için cari 
giderler üzerinde hiç durmıyaeağız. Bunlar, yani 
cari giderler bir bütçe tenkidi için lüzumlu ra
kamlar olabilir. 

1963 senesini1! ait tatbikat programında 5 620 
milyona baliğ olan Devlet yatırımlarına ait 9 ay
lık uygulamanın, neticeleri bugün Hükümetin ve 
Plânlama Dairesinin elindedir. Sayın Müsteşa
rın ifadesine1 göre, 12 ay sonunda, programın 
uygulanmasında. ('/< 87 nisbetinde bir başarıya 
ul aşılacaktır. 

Peşinen arz etmekte fa ide melhuz bulunan 
husus, bu rakamın, çok iyimser bir şekilde tesbit 
edilmiş olduğudur. Zira, temin edebildiğimiz ne-

I ticeler bizleri bu derecede iyimser düşünmekten 
beri kılmaktadır. 

91 sayılı Kanunun 9 ncu maddesi, uygulama 
neticelerinin ilgililere verileceğine dairdir. 

Ancak burada bütçeyi tedvin ederken ve ne
tice itibariyle heyetinize gelen bütçe kabul edile
bilir. 5 Yıllık Plân. da. aynı şekilde kabul edil-

| mistir. Burada, «ilgili» tâbirinin Sayın Başba-
I kan yardımcısı tarafından tavzihini istiyorum. 

Acaba milletvekilleri, plânın uygulaması ile ilgi
li, yani milletvekilleri arzu ettikleri zaman bun
lar verilecek midir, verilmiyecek midir? Bu hu
susun tavzihini bilhassa rica ediyorum. Bizim 
anlayışımıza t/övo bu uygulamanın üçer aylık 

i devreler zarfında, neticenin milletvekillerine 
ı verilmesi, broşür halinde yayınlanması ieabeden 
i vesikalardır. Biz yapmış olduğumuz bütçenin ne 
! şekilde tatbik edildiğini hakkiyle öğrenmek iste

riz. öğrenmek isleriz ki; önümüzde yapacağımız 
bütçelere ışık: tutabilsin. Ancak üzülerek beyan 

'\ etmek mecburiyetindeyim; muhtelif müracaat! a-
I rıma rağmen Devlet Plânlama Dairesinden, uy-
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sulamaların neticelerini alamamış durumdayım, 
arkadaşlar. Şunu da belirtmek isterim ki, bu ne
ticeler, üzerinde tasarruf yapılabilecek neticeler 
değildir; bitmiştir, kesinleşmiştir. Ondan sonra 
hiçbir değişiklik yapılması mevzuubahis dahi 
edilemez. Bütçenin tümü hakkındaki müzakere
ler sırasında Sayın Maliye Bakanımız bu husus
ta bir izahat verdiler. Bu uygulamanın netice
lerinin katî rakamlar olamıyacağım, milleti, açık
landığı takdirde üzüntüye sevlk edebileceğini be
yan ettiler. 

Muhterem arkadaşlar, kendilerinin en kuv
vetli tezi, miktar itibariyle yatırımların uygulan
masının açıklanması, iş olarak yatırımların ger
çekleşmesini bize gösteremiyeceği iddiası idi. 
Zira hepinizin bildiği gibi Devlet ihalelerinde 
tenzilâtlar olmaktadır. Ve bu tenzilâtları Sayın 
Maliye Vekili ortalama % 20 olarak kabul et
tiklerini beyan ettiler. Muhterem arkadaşlar, is
tatistikte, gayet iyi bilirsiniz ki, bir metot var
dır. Bir tarafta cüzi hatalar olabilir, lehe hata
lar olabilir, diğer tarafta cüzi aleyhe hatalar ola
bilir. Bunlar bir mahsup ameliyesiyle birbirle
rini götürebilirler. Evet % 20 ortalama tenzilât 
yapılır. Ancak şunu da inkâr etmemek lâzımdır 
ki; ekseri işler ihale bedelinin, yani keşif bede
linin % 20 üzerine çıkar, Şu halde bu bizi ya
nıltacak derecede kesin bir nokta değildir. Buna 
bu kadar temas etmekle yetineceğim. 

Burada uzun uzun birtakım rakamlar ver
mek istemiyorum. Ancak netice itibarı ile devlet 
yatırımlarından 9 ay zarfında realize edilebilen 
miktarın ortalama olarak % 45 civarında olabi
leceğini tahmin etmekteyim. Bu nisbet iktisadi 
Devlet Teşekküllerinde ise ancak % 56 ya ulaşa
bilmektedir. 9 ay gibi bir zaman zarfında ancak 
yatırımların % 50 civarında bir nisbetle tahak
kuk ettirildiği hakikati ortada dururken, geride 
kalan üç ay zarfında (:/(. 37 derecesinde bir iler
leme kaydedileceğinin tahmini, çok iyimser bir 
görüşün neticesi olsa gerektir. 

Sebepleri üzerinde ileride duracağımız bu en
dişemizin, bir an. için varidolmadığmı düşünsek 
dahi % 13 lük bir ekorun husule geleceği yetkili 
şahıslar tarafından kabul ve beyan edilmiş bu
lunmaktadır. Bu ise küçük bir rekor değildir. 

Muhterem arkadaşlar, şimdi, sizlerle küçük 
bir iktisadi tahlil yapmak istiyorum: Kamu sek
törü için öngörülen harcama 1.963 programında 
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(Sayfa 53) 5 758 milyon T. L. sı iken, 1964 
programının 1963 ü gösteren bölümünde (Sayfa 
58) bu harcamalar 5 620 milyon T.L. sı olarak 
gösterilmiştir. Bütçe gerekçesi ise yepyeni bir 
rakamla ortaya çıkarak, aynı harcamaları (Say
fa 149 da) 5 202 milyon T.L. sı olarak göstermiş
tir. Bütçenin kullanılmasına imkân verdiği nok
tasından hareketle biz bu son rakamı esas olarak 
kabul e'dij'oruz. 

Diğer taraftan ise bir an için yatırımların % 
87 nisbetinde gerçekleşeceğini kabul ettiğimizi 
tasavvur buyurmanızı rica ediyorum. Bu takdir
de durum şu olacaktır : 

Fiilî yatırım harcaması 5 202 milyondur. Ve 
bunun % 87 si harcanabilmiştir. Harcanabildi 
miktar ancak 4 425 milyon 740 T.L. sı olup, 
1963 programının tesbit etmiş olduğu 5 758'mil
yondan tam 1 332 260 000 Türk lirası eksik
tir. Yani harcanabileceği düşünülen 1 332 mil
yon lira harcanamamıştır. Devlet Plânlama Dai
resi harcamalara ait tahmininde % 23 nislbetin-
de yanılmıştır ki; bu, hiç kimse tarafından kü-
çümsenebilecek bir nisbet değildir, önündeki se
neye ait tatbikat programında bu derece yanıla-
bilen bir teşekkülün 5 sene ve hele 15 sene ileri
sine ait çizdiği iktisadi tabloda no derecede ya
nılmış olabileceğinin takdirini sizlere bırakıyo
rum. 

BAŞKAN — Sayın Akçal bir dakikanızı rica 
edeyim: Vazıh beyanda bulunuyorsunuz. Daha 
var değil mi efendim? 

A. P. GRUPIT ADINA EROL YILMAZ AK
ÇAL (Devamla) — Daha var efendim, devam 
edecek. 

BAŞKAN — O halde arkadaşların oyuna su
nuyorum. 

Efendim grup sözcüsü arkadaşımızın yazılı 
beyanlarına daha devam edeceğini söylemektedir. 
Devamını oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
Etm iyeni er... Kabul edilmiştir. Buyurun efen
dim. 

A. P. GRUPU ADINA EROL YILMAZ AK-
(JAL (Devamla) — Kaldı ki, bu noksan yatırı
nım, yani 1 milyar 332 milyonluk yatırımın han
gi sahada olduğu da bizim meçhulümüzdür. Eğer 
bu noksan kalkınma hızı olan % 7 ye en büyük 
payı % 12 gibi bir nisbetle veren imalât sanayi
mden olmuşsa, o takdirde durum tahminimizden 
çok daha kötü bir manzara arz edecektir. Bu. hu-> 
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susta bir noktayı da Plânlama Dairesinin dikka
tine arz etmek isterim. Önümüzdeki senenin pro
gramında ve uygulama neticelerinde yatırımların 
istihsale müteveccih ve âmme hizmetlerine müte
veccih peklinde ayrılması tetkikatı kolaylaştırma 
bakımından faydalı olacaktır. 

Kamu yatırımlarının gerçekleşememesi çeşitli 
sebeplerden doğmaktadır. Bu sebepleri Plânlama 
Dairesinin sadece teşhisi kifayet etmez. İlgili ve
kâletlerin gereken tedbirleri almaları aynı derece
de ehemmiyetli ve biribirini tamamlıyan husus
lardır. Kaldı ki, en büyük hata, baştan aşağı bo
zulmuş bir Devlet teşkilâtının bu şekilde bir ya
tırım yapabileceğini düşünerek plânın ağırlık 
noktasını onun üzenine teksif etmektir. 1964 
programında da aynı hata yapılmış ve Devlet 
sektörüne, Devlet yatırımlarına, umumi yatırım
lar içerisinde % 00.3 lük bir hisse verilmiştir. Bu 
suretle tanzim edilen bir karma ekonomi sistemi 
hiçbir zaman gereken müspet neticeleri veremiye-
cektir. Bugün dünya memleketlerinin hiçbirisin
de tam mânası ile liberal ekonomi mevcut değil
dir. Bunu biz de biliyoruz. Ancak, mühim olan 
nokta burada tatbik edilecek nisbetlcrdedir. Eğer 
yatırımlar Devlet sektörü ve özel sektör- arasında, 
her birisinin taşıyabileceği nisbetlerde ayarlan
mış olsa içli, ( tabiî ki, özel sektör için ileride bah
sedeceğimiz tedbirlerin de alınmış olduğunu ka
bul edersek.) bu derecede bir eksiklik, ve plânm 
bu derecede aksaması imkân dâhilinde olmazdı. 

Kaldı ki, yatırımların bu derecede geri kalma
sının diğer bir sebebini de biz devreler itibarı ile 
iyi ayaıianamamasında, gelir ve giderin muvaze
neli bir şekilde tanzim edilememesinde bulmak
tayız. Muhterem iarkadaşlar zahirî görünüşü iH-
barı ile dış finansman konusunda hiçbir güçlüğün 
olmadığı söylenebilir ve nitekim dün Sayın Mali
ye Vekili tarafından söylenmiştir de. Zira 1963 
programında 632 milyon dolarlık bir ithalât der
piş edilmişken, seviye bunun üzerinde çıkmış ve 
ithalât yekûnu 689 milyon dolara baliğ olmuştur. 
Ancak bu rakamlara istinaden yapılacak bir tet
kik bizi tamamen yanlış neticelere ulaştırır. 

Konsorsiyum devletleri ile yapılan müzakere
ler geç başlamış ve erken intacedilememiştir. Bu
gün dahi Konsorsiyum yardımlarından kullanıl a-
mıyan kısımlar mevcuttur. Hattâ bâzan da, geç 
olarak, zamanında karar verilmemesi yüzünden, 
bizzat Maliye Vekilinin ifade ettiği veçhile plâ-
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nın dış yardımlarda aradığı evsafa uynııyan yar
dımlar da kullanılmıştır. 

Hatırladığımıza göre geçen sene Konsorsiyu
ma iştirak eden memleketler 1963 yılı programı-, 
nın finansesi için 252 milyon dolarlık bir yardı
mı mâkul bir rakam olarak görmüşlerdi. Ancak 
bugün için bu yardımın tamamının alınamadığı 
da bir hakikattir ve salahiyetli şahıslar tarafın
dan ifade edilmiştir. 

Kaldı ki, işler her sene aynı şekilde devam et
tiği müddetçe, bizim bundan farklı bir netice is
tihsal etmemize imkân olmıyacaktır. Malî yıl ba
şından bir müddet evvel Konsorsiyum müzakere
leri başlıyor, ondan sonra bütün sene bu müzake
reler, ikili müzakere şeklinde devam ediyor. Her 
şeyden evvel Konsorsiyum devletleri ile müzake
relerin, plânın 5 Yıllık Plânın müzakeresine ait 
olarak yapılması ve iştirakçi Devletlere, hali ha
zırdaki şeklin mahzurları anlatılarak, toptan, mu
ayyen senelerle ödemeli bir finanse şeklinin, 5 se
neye ait bir finansenin kabul ettirilmesi icabet-
mektedir. Plân dış tediyeler noktasından, bunla
rın ödenme zamanları noktasından aksamıştır. Ve 
önümüzdeki sene aksayacaktır. İç finansman nok
tasından ise, durumu şu şekilde özetlemek kabil 
olacaktır : 

1963 bütçesi bizim tahminlerimize göre 1 mil
yar, Sayın Maliye Vekilinin tahminine göre ise 
evvelâ 600 milyon, sonra bu miktardan da az 
bir açıkla kapanacaktır. Biz bu rakamın pek 
üzerinde durnnyaeağız. (<elir tahminlerinde 
% 5 nisbetinde bir hata normal olarak karşı
lanır. Durum bu merkezde olduğuna göre bir 
an için bu gelir noksanının tamamının yatırım
lardan kesildiğini tahmin etsek dahi, yatırım 
miktarını (Farklı rakamlar karşısında, ben de 
farklı rakamlara göre hesaplamak zorunda kal
dım. Bu bakımdan özür dilerim, sizlere birkaç; 
hesap şekli veriyorum.) 5 mil ar 758 milyon ka
bul edersek. (600 milyonunu düşüyoruz) f> 158 
milyon, yatırım miktarını 5 620 milyon kabul 
edersek, 5 020 milyonluk bir tediye imkânımız 
olmuş demektir. 

1963 programı ise Plânlama Müsteşarının 
iyimser ifadesine göre % 87 itibariyle gerçek
leştiği kabul edilirse o zaman, yatırımı, 5 758 
milyon kabul edersek 4 999 000 000, yine aynı 
hesapla, 5 620 000 000 kabul edersek 
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4 889 400 000 T. L. Iık bir hamıma imkânı var, 
demektir. 

Bütçe gerekçesinde, gösterilen 5 202 milyon
luk miktara göre ise, harcama imkânımı/ 4 425 
milyon lira olmaktadır. Yani hangi rakam esas 
alınırsa alınsın ihtiyaç duyulan harcama im
kânı 5 milyar liranın altındadır. Hükümet, Dev
let gelirlerinin azlığından bu hesaba göre hiçbir 
/aman şikâyet etmemelidir. Zira, esasen harca
ma. gücünün üzerinde bir meblâğı bu hesaba 
göre temin etmektedir. Bunları mevcut vergi
lerle temin etmektedir. Usascn daha fa/lasını 
harcama iktidarına sahip dahi değildir. Hükü
metin sıkıntısı iç ödemelerdeki gecikmelerden 
olabilir. Bu gecikmeler ise tabiatı ile yatırım
ların devresi içerisinde gerçekleşmesine engel 
olacaktır. 

Yatırımların ikinci kısmı ise ö/el sektör ya
tırmaları olup, bu ise .'> .'>75 milyon ile serbest 
sektör ve 825 milyon ile de 10 regli Demir ve Ge-
lik tesisleri olmak ü/ere ceman 4 200 milyonluk 
bir yekûn tutmaktadır. 

Ö/el sektör yatırımları 196H senesinde ken
dileri için derpiş, edilen yatırını miktarını aş
mışlar, ancak yatırımlarını plânın öngördüğü 
sahalara yapmamışlardır. Yatırımlar bilhassa 
konut sektöründe toplanmıştır. 

Mevcut şartlar muvacehesinde bu hali dahi 
takdirle karşılamak icabetnıektedir. insaf ile 
mütalâa edelim. Özel sektör için bugün memle
ketimizde normal çalışma şartları mevcut mu
dur? 

International Bankın I9()2 senesinde yayın
ladığı bir etüdde gelişmemiş memleketlerde ser
maye teşekkülü ve ecnebi sermaye celbi için bir 
ön şart olarak dahilî istikrar ve umumi emniyet 
ileri sürülmektedir. FAO nun vermiş bulundu
ğu rapor da aynı merkezdedir. 

Türkiye'de1 bir hükümet istikrarının kuru
lamamış olduğu maddi bir hakikat olarak orta
da, durmaktadır. Mevcut hükümet netice itibarı 
ile Meclisin ekseriyetine sahip partilerin kur
muş bulunduğu bir hükümet değildir. Hükümet 
istikrarını temin edemez. Kaldı ki, mevcut hü
kümet reformist olmak iddiasındadır. Geniş 
çapta reformlar yapacağını söylemektedir. Ara
zinin ne miktarının vatandaşın hangi dilimleri 
elinde bulunduğunu dahi bilmezken, iddiaya 
göre, bir toprak reformu yapacaktır. Sosyal 
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adaleti tahakkuk ettirme iddiasındadır. Ancak, 
millî gelirin vatandaşlar arasında ne şekilde 
taksim olunduğunu dahi bilmemekte, millî ge
lirin. yüzde ne kadarının, vatandaşın yüzde ka
çma isabet ettiği hakmda dahi malûmatı bulun
mamaktadır. Aynı hükümet yine sosyal adalet 
kisvesi altında, Devlet gelirlerinin yükseltilme
sine çalışmakta, esaslı tetkikat yapmadan bu 
yola tevessül etmektedir. Aynı kanunun aynı 
maddesini bir sene. içerisinde birkaç defa tadil 
etmektedir. Burada esaslı bir tetkikatm yapıl
madığı aşikârdır. Vergi kanunları geniş vatan
daş kütlelerini alâkadar eden kanunlardır. Bun
ların üzerinde yapılacak değişikliklerin iyi tet
kik edilerek yapılması ve bitirilmesi icabeder, 
ancak bu suretle ticaret âlemini istikrara ka-
vuşturabilirsiniz. Vatandaş artık, reform adı 
altındaki vergi zamlarının ne /amana kadar de
vanı edeceğini bilmek istemektedir. 

Diğer taraftan, konuşmamızın başında da 
verdiğimiz rakamların ışığı altında, bütün tica
ret âleminin vergi kaçakçılığı töhmetinden kur
tulması icabetnıektedir. Mademki, Hükümet ver
gi kaçakçılığı miktarını bir milyarın üzerinde 
tahmin etmektedir, kuvvetli ve müessir bir ver
gi sistemleri ile sadece bu vergi ziyanım önüne 
geçildiği takdirde yeni birtakım vergilerin ko
nulmasına ihtiyaç hissetmiyecek demektir. Bu 
yol tercih edilmediği için, Hükümet normal ver
gileri tahsildeki aczini, diğer birtakım mükel
leflerin ü/erine yükliyerek sosyal adalete dar
beler vurmak yolunu ihtiyar etmiştir. 

Özel sektör, bizim düşüncemize göre, plânın 
öngördüğü istikamete, bu istikamette yatırını 
yapmaya sevk edilebilir. Ancak, bunun için bir
takım şartların hazırlanması lâzımdır. Hvvelâ, 
vergilerde bir istikrarın temini zaruridir. Ser
mayenin, az fakat sabit gelir getiren konut sek
törüne yatırılması, ticaret erbabının, iktisadi 
faaliyetlerde bir güven hissine sahibolanıaması-
nm neticesidir. Bu güven hissi kendilerine veril
melidir. 

Bugün serbest sektöre yatırımlar için sağla
nan kolaylıklar, basit bir vergi indirimi ile, ih
racattaki basit bir kolaylıktan ibarettir. Hal
buki bunların yanında ithalâtın, geniş çapta 
ayarlanması icabetmekte, ihracatta kolaylıklar 
tanınması lâzım gelmektedir. Kredi politikası, 
gümrük kolaylıkları, ithalâta bâzı sahalarda. 
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nıâni olucu tedbirler. Bunların hepsi bir kül ha
linde alınması icabeden tedbirlerdir. 

Bütün bu tedbirler alındıktan sonra, istik
ra r ve güven sağlandıktan sonra plânın ağırlık 
\ıoktasi kolaylıkla serbest sektör üzerine veri
lebilir ve kendilerinden istenen yatırımlar ger
çekleştirilebilir. Bu suretle de Devlet masraf
ları azalacağından yeni vergiler, gelir tahmini 
maksadı ile değil, hakiki sosyal adaleti gerçek
leştirmek maksadı ile konulabilir ve istenen ga
ye de temin edilebilir. 

Bütün bunlar- yapılmadan, özel sektör plânın 
•öngördüğü sahalarda yatırım yapmıyor, demek. 
hatalıdır. Muhterem arkadaşlar, günün birinde 
hû Memlekette karma ekonomi sistemi yürümü
yor, iddiası ile, devletçi bir sisteme veya kollek-
tivist bir ekonomik sisteme dönelim iddiası ile 
ortaya çıkanlar olursa, bunun vebali muhakkak 
ki, her halde bugün bu tenkidleri yapan parti
ye mdolmıyacaktır. 

Yukardan beri üzerinde durduğumuz mevzu, 
yatırımlarda Devlet yatırımları ve özel teşebbüs 
yatırımları arasındaki nisbettir. 

İktisadi Devlet Teşekküllerinin aktiflerinin 
cari fiyatlarla değeri 50 milyar liradan fazla 
«olduğu bütçe gerekçesinde zikredilmektedir. Bu 
teşebbüsler eğer sadece % 5 bir rantabilite ile 
«çalışsalar 2,5 milyar lira yatırım ihtiyaçlarının 
'çalışsalar 2,5 milyar lira sağlamaları ieabeder. 
Hâlbuki 1964 programına göre 1 915 milyon 
olan yatırım ihtiyaçlarının ancak kendi kaynak
larından 692 150 000 lirasını karşılıyabilecek 
durumdadırlar (Tabiî ki, Emekli Sandığı gibi 
kurumları bu hesabımın içerisinde mütalâa et
memekteyim. Bunları iktisadi kalkınma, yani 
tîeğer kazandırma müessesesi değildirler.) 

•Sadece bu rasyonalizasyon hükümeti yeni 
değer, yeni vergiler aramaktan kurtaracaktır. 
Bu kadar sermayeyi, 50 milyarı aşan aktifi bu
lunan İktisadi Devlet Teşekküllerinin, Devlete 
verdikleri vergi ise sadece 214 000 000 liradan 
ibarettir. Eğer bunlar hususi şahısların elinde 
olmuş olsa idi, 50 milyara karşı 214 milyon lira 
vergiyi hususi şahıslar verseydi, bu şahısların 
vergi kaçakçısı olarak ilân edilmeleri önüne ge
çilmez bir husus olurdu. 

İktisadi Devlet Teşekküllerinin imkânlarının 
en rasyonel tarzda kullanılmasının behcmahal 
sağlanması ve hattâ icabettiği takdirde bunla-
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rın devri üzerinde de durulmalıdır. Bu suretle 
bütçeden -birtakım masraflar kısılmış olacak, 
diğer taraftan da aktiflerine nazaran gülünç 
denecek miktarda ödenen vergilerde bir fazla
laşma husule gelecektir. 

Sayın milletvekilleri, 1963 programında der
piş edilen ithalât yekûnu 632 milyon dolardır. 
Program devresi içerisinde bu miktar aşılmış ve 
ithalât yekûnu 687 milyona baliğ olmuştur. Bu 
fazlalaşmanın Ereğli Demir Çelik tesislerinin in
şaatlarının hızlı yürümesinden ileri geldiği söy
lenmekte ise de, tamamının buradan mı geldiği 
noktasında izahat verilmesi ieabeder. Kaldı ki. 
fark nereden gelirse gelsin tediye muvazenesine 
aleyhte tesir icra ettiği de malûmdur. Bu fazla
lık. dolayısiyle 1964 senesi imkânlarından bir 
kısmının kullanılması intacedecektir. İzahına 
ihtiyacolan hususlar, yatırım fazlalığının nere
den neşet ettiği ve bu aşmanın gelecek senele
rin yatırını miktarında bir azalmaya sebebolup 
olamıyaeağı noktalarıdır. Her yatırım fazlalnğı 
muhakkak ki, bir sebebe istinadeder. Ancak, şu 
inkâr edilemez ki, her dış tediyeye ihtiyaç gös
teren. yatırım tediye muvazenesinde de aleyhe 
bir tesir vücuda getirir. 

Muhterem arkadaşlar, fiilî olarak ihracatı
mız geçen seneye nisbetle 13 milyon dolar ek
siği ile tahakkuk etmiştir. Bu duruma göre, 
plânın dış (»demeler dengesini gösteren tabloda, 
diğer rakamların aynen gerçekleştiği kabul edil
se dahi, (Program 1964, tablo 13, sahife 39 da 
görülebileceği gibi) plânda derpiş edilen mik
tardan 52 milyon dolar fazla bir açığın husule 
geldiği görülecektir. Bu suretle açık yekûnu 
302 milyon dolara baliğ olmaktadır. Bu basit 
hesap dahi, Türk ekonomisinin 1Ö64 yılına, 1963 
e nazaran çok daha daralmış imkânlarla girdi
ğini göstermektedir. 

Konuyu tamamlamadan evvel ihracat ve it
halâtın bir umumi muhasebesini yapmak istiyo
rum : 

1964 yılı için ihracat gelirleri 375 milyon 
dolar olarak tahmin edilmiştir. Ancak, biz bu
nun tahakkukunu şüpheli görmekteyiz. Zira bu 
tahmini haklı gösterecek elde hiçbir delil mev
cut buulnmamaktadır. Geçen seneye nazaran ne 
fiyatlarımız daha uygun, ne de dünya şartların-
d'i lo.he bir değişiklik ihtimali mevcuttur. Kal
dı ki, bellibaşlı ihraç maddelerimizden olan fın-
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dığın durumu da ortadadır. Hükümet ve plân
cılar ihraç mevzuu olabilecek olan çayın dahi, 
ihraç, ve maliyet fiyatları arasında husule gelen 
8,5 liralık farkı nazarı itibara alarak, fakat bu
nun millî gelirde temin edebileceği yükselmeyi 
hiçbir zaman kaale almıyarak, ekim sahalarını 
tahdidetmek yoluna gitmek istiyorlar. Bunu 
önümüzdeki seneye tesiri bakımından değil, sa
dece bir zihniyeti göstermesi bakımından zikre
diyoruz. 

Yani netice itibariyle 1964 yılında 375 mil
yon dolarlık bir ihracatın gerçekleşeceği şüphe
lidir. 

Buna karşılık alınabilecek yardımların mik
tarı da, müzakerelerin bugünkü cereyan tarzı
na göre 120 - 130 milyon veya Maliye Vekili
nin dünkü ifadesine göre 160 - 170 milyon do
lar civarında kabul edilirse, yıl sonuna kadar 
gerçekleşeceğini ümidettiğimiz dış tediye gücü
müzün 500 milyon doları aşamıyacağı kolaylık
la görülebilir. 

375 milyon ihracat geliri + 130 milyon (ve
ya 170 milyon) konsorsiyum geliri. Bu beş yüz 
milyon dolarla neler yapılması icabediyor? Ev
velâ 110 milyon dolar olarak gösterilen borç 
taksidi ödenecektir. Saniyen 1964 programının 
derpiş ettiği. 640 milyon dolarlık ithalâtın ya
pılması icabetmektedir. Bütün dış ödemelerin, 
seyahat giderlerinin v. s. ııin yapılması icabede-
cek. Ve eldeki döviz miktarı sadece 500 milyon 
dolar olacak. Bunun yanında geçen sene satıl
dığı için elde altın stoku da bulunmamaktadır. 
Yani yeniden altın satarak, gelir temini imkânı 
veya terhin ederek banker kredi sağlamak im
kânı için stoklarımız da mevcut değildir. O hal
de varılacak bir tek netice kalıyor. 1964 sene
sine ait tatbikat programı dış finansman 'bakı
mından aksıyacaktır. 

Sayın milletvekilleri, mâruzâtımızın başın
dan itibaren 1963 plân tatbikatını, bunun ha
kiki neticelerini ve 1964 ile mukayesesini arz et
meye çalıştım. Kanaatimize göre, bu tatbikatı 
ile plânın muvaffak olması imkân dâhilinde 
değildir. Ancak, bu durumda kurtulmanın ça
releri de vardır'. 

Plâna özel sektörü teşvik ve himaye edici 
tedbirlerin daha geniş çapta intikalinin sağlan
ması, ağırlık noktasının o tarafa tevcihi, âmme 
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sektöründeki ekonomik imkânların, İktisadi 
Devlet Teşekkülleri imkânlarının harekete ge
tirilmesi, bunlardan sağlanacak kaynakların 
ekonomiye eıı rasyonel tarzda sokulmasının yol
larının incelenmesi icabetmektedir. 

Memleketimizde çok sarsılmış bulunan gü
ven hissinin, müstahsıla kazancına sahibolacağı 
hissinin, işçiye emeğinin mâliki olduğu hissinin 
aşılanması icabetmektedir. 

Biz memleketi idare edenlerin hakiki mâna
da reformist olması icabettiğini kabul etmekte
yiz. İdare edenlerin reformist olmadıkları tak
dirde, reformlar başka kanallardan ve yollar
dan zorlanır. Ancak, reform anlayışının, hakiki 
mânası ile gerçekleştirilmesi lâzımdır. Cemiyet
te servet düşmanlığı yaratılır ve bu yola inti
baka çalışılırsa, bu reform değil, ancak deform 
olur. Vatandaşa istihsalinin sahibi olduğu his
sinin ve serbest sektöre kazancına sahibolduğu 
inancının verilmesi lâzımdır. 

Bütün iş adamlarının ve serbest meslek er
babının vergi kaçakçısı olarak ithamı, geçici 
olarak vergilerde bir kısım yükselmelere sebebo-
labilir. Ancak, bunun yanında, serbest meslek 
erbabının hayatını garanti altına alma hissi mü
talâa edilir ve serbest meslek erbabı ancak ken
di geçimlerine yetecek miktarda bir kazançla 
iktifa ederek yatırımlarını konut sektörüne ya
parlar, apartman yaparlar. Bu ise, ekonomik 
hayatta bir çöküntü husule getirir. İstihsali 
azaltır/ 

15 sene sonra millete vadedilen, bir hayalî 
Türkiye, aksıyan senelik programlar, birbirini 
takibeden beş yıllık plânlarla, siyasi düşünce
lerin memleketi istismarının bir neticesi olarak, 
bir onbeş yıl daha ileri atılır. 

Hepinizi hürmetle selâm'larım arkadaşlar, 
('Soldan, alkışlar) 

BAŞKAN — .C. K. M. P. adına Sayın İrfan 
Baran. 

S A D R E T T L N 'TOSBİ (Kütahya) — Efen
dim, ben konuşcağım. 

BAŞKAN — Buyurun ıSayin ^Sadı-ettin Fosibi. 
C. K. M. P. ADİNA S Al « E T T İ N TOiSİBt 

(•Kütahya) — Muhterem .arkadaşlariıin, Plânla
ma Dairesinin, kurulması derpiş edildiği gün
den beri ağızlarda bir slogan dolaşıyor, o da 
şu : «Plânlı ekonomi düzeni içinde süratli 'kal
kınma.» Hakikaten samiaya da hos gelen bir slo-
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gam. Bunun tatbikatınım ekonomik neticelerini 
henüz idrak etmiş 'değiliz. Ve temenni edilir t i 
bu neticeler- memleketin nef'ine tecelli etsin. 
Kak at hiç olmazsa; politik neticeleri idrak edil
meye başlandı. Çünkü Hükümet her hangi bir 
haklı talebi karşılamak imkânını bulamadığı 
zamanı plâna, 'bağlanmıştır. iSıırasj geldiği za
manı yapılacaktır, demek suretiyle mıııkni bir 
cevap veruıre imkânını buluyor. Bunun karşıı-
sında da, akan «ular duruyor. Ve bir vâde ka
zanmak baki'inımdan1 faydalı olmuştur. Eğer 
bu vâde iyi kullanılırsa, muhakkak ki politik 
neticeye, ekonomik netice de inzimamı ede
cektir. Plânlı ekonomi denince, bizzarure mü
dahale sistemine işaret etmeden, bu ekono
mik mefhum üzerinde, beyanı mütalâa etmeye 
imkân yoktur. Plân, az veya çak muhakkak 
surette müdahaleyi icabetti rem bir- keyfiyettir. 
Bu hale gove plânın muvaffakiyet derecesi 
m üdah alenim. v üs'una bağl ıdrr. Mü d a ihalem in 
genişlediği m is.be tt e plân daha radikal bir ma
hiyet iktisabeder. Müdahale azaldığı misbette 
plândan, maksudolam radikal neticelerin elde 
edilmesi o misbette za'fa uğrar. Bu itibarla 
karma ekonomi düzeni içimde de plân yapmak 
mümkün olmakla beraber, burada bizzarure 
müdahale keyfiyeti bahis' mevzuu 'olduğuna 
göre, bu müdahale 'keyfiyetinin plânın muvaf
fak olması bakımından deri i toplu olarak, hiç 
olmazsa hututu esaısiyesiyle kanal olarak Plân
lama Dairesince teshil edilmesinde lüzum ve 
zaruret vardır. Diğer taraftan plân bahis mev
zuu olduğu vakit daha evvelce de ifade ettiği
miz veçhile, .bundan iki sene evvel, sistem 
meselesi de ortaya çıkmaktadır. Plânın muvaf
fakiyeti, plâna veçhe verecek .olan ekonomik 
sistemin tâyinine bağlıdır. Sistem tâyin edil
medikçe plânda, muvaffakiyete erişmek pek 
müşkül olur. Ve, binaenaleyh pil ânım sistem 
meseleninim de karma ekonomi sistemi ise, de-
mıiıı söylediğim gibi vazııh hatlarla tesbitimde 
faydalar m ev cu ttur. 

Diğer taraftan memleketimiz için son derece 
mühim olan bir keyfiyet, bugün Türkiye'de Tür
kiye'nin mıiilî ekonomisine veçhe verecek bir 
merciin mevcut bulunmayışıdır. Sorarım size, 
Türk ekonomisine veçhe vermek vazifesi ile 
mükellef olan hangi devlet dairesi vardır. Ba
kanlıkları ele alacak olursak, bu bakanlıklar bir 
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icra organı olmak dolayısiyle kendilerine tesbit 
edilmiş bulunan hedefler içinde verilen vazifeyi 
icra etme durumunda bulunan organlardır. Bi
naenaleyh külli olarak Türk ekonomisine de nâ
zım olacak, buna veçhe verecek bir organın mev-
cudolmayısı bugünkü müşkül ekonomik durum
larım tahaddüsiinde birimci derecede âmil ol
maktadır.. 

O halde, l1]anlama Dairesi kurulmuş bulun
duğuna göre, bu daire de Başbakanlığa bağlı 
bir daire mahiyetini iktisabettiğine göre, Plân
lama Dairesine düşen en başta gelen fonksiyon, 
bence Türk ekonomisine veçhe verecek 'kararlar 
almak ve icra organı olan Başvekâlet vasıtasiy-
le, bunu diğer vekâletlere intikal ettirmek .sure
tiyle, ekonominin tatbikatını tahtı temine almak
tır. 

Bu itibarla Plânlama Dairesi sadece araştır
malar yapan, elindeki mutaları kıymetlendiren 
ve bunlar üzerinde isti sari mahiyette kararlar 
alan bir daire olmak hüviyetlinden çıkarılmalı, 
âdeta bir vekâlet salâhiyetleri içerisinde ve bu 
salâhiyetlerini bizzat (Başbakan tarafından icra 
ettiren bir daire .mahiyetini iktisabeylemelidir. 
Çünkü ekonominin umumi hatlarını tâyin eden, 
ekonomiye veçhe veren bir merci bulunmadığı 
müddetçe, bakainlıklararasındaki tezebzüp •iş
birliğindeki müşkülât devam edegelecek ve her 
Bakanlık kendi iyi gördüğü icraatını yürütebil
mek hususunda daima diğer bakanlıklarla çeliş
mek mecburiyetinde kalacaktır. Bu itibarla 
Plânlama Dairesinin reorganizasyonunda ve bu 
reorganizasyon yapılırken aynı zamanda ilim 
•adamlarından, memleketin iktisatçılarından ve 
hattâ Mecliste tefrik edilecek bir grupmaudan 
meydana getirilecek bir istişari komitenin de da
ima Plânlama Dairesiyle işbirliği yapmasında ben 
şahsan fayda mülâhaza etmekteyim. Çünkü arka
daşlar, bugün tatbik edilmekte olan sistem, 
Türkiye'nin ekonomisine veçhe vermek vazifesi
ni şu veya bu sebeplerden âdeta Maliye Vekâ
letinin uhdesine yüklemiş bulunmaktadır. Mali-

.ye Vekâletinin işleriyle alâkalıdır. Maliye Ve
kâleti, Sanayi Vekâletimin işleriyle alâkalıdır. 
Maliye Vekâlet i, Merkez Bankası üzerinde tesir 
icra etmek iktidarındadır. Maliye Vekâleti, Tür
kiye'nin âdeta ekonomisini - tam olmamakla be
raber - kısmen idare 'ötmek mevkiinde bulunan 
bir organ mahivetimi iktisabetmıis bulun maktadır. 

236 — 

http://is.be


M. Meclisi B : -57 
Halbuki Maliye Vekâletinin vazifesi, vergi ciba-
yeti, vergi tarhiyatı, vergi politikasının tâyini, 
- hattâ o da Plânlama Dairesinin icraatı arasına 
girer, - yani Maliye Vekâletinin vazifesi, teknik 
hususlara inhisar etmeli, Türkiye'min millî eko
nomisine veçhe verme vazifesi de Plânlama Da
iresinin teçhizi ile tahtı temine alınmalıdır. 

Diğer taraftan vergiler meselesine gelince; 
yine görülüyor ki vergilerin artırılması husu
sunda Plânlama Dairesi ile Maliye Vekâleti ara
sında da tam bir intibak husule gelmiş değildir. 
Bunun sebebi, demin arz ettiğim müşkülâttan 
inbias etmektedir bundan neşet etmektedir ve 
Maliye Vekâleti ile Plânlama Dairesi arasındaki 
görüş farkı, vergilerin plânın tatbikında müsmir 
bir varidat kaynağı haline gelmiş olmasını belki 
de ademi mümkün kılacaktır. Bu vaziyet muva
cehesinde vergiler de mevzuubahsolduğu za
man, vergilerin ekonomik fonksiyonu yine Plân
lama Dairesi tarafından tesbit edilmeli ve ver
gilerin kaynaklarına nüfuz etmek suretiyle mü
cerret aynı kaynağın üzerine yüklenmek değil; 
fakat kaynaklarda artış meydana getirme çare
leri Plânlama Dairesinin tesbit edeceği esaslar 
içinde derpiş olunmalı, tezekkür olunmalı ve bu 
suretle vergilerde rasyonel bir neticenin elde 
edilmesi imkânı sağlanmak cihetine gidilmelidir. 
Çünkü arkadaşlar aynı kaynağın üzerine yük-
lenildiği takdirde, kaynakta herhangi bir artış 
husule gelmediği takdirde, vergi tahsilatında 
bir artış husule gelmesi de beklenemez. 

Nitekim gecen sene vergilere zam yapıldığı 
vakit buradan aynı hususu ifade ettik ve şim
di buradan o toplantıya ait Meclis zaptından 
ifade edeceğim; bir sene evvel bu kürsüden ifa
de ettiğim husus, bugün aynen tahassul etmiş 
Vaziyettedir. 

O zaman şöyle demişiz: «Arkadaşlar eğer 
ömrümüz varsa gelecek seneki bütçe müzakere
leri sırasında» çok şükür ki, ömrümüz varmış, 
bugünleri gördük. «'Fiyatların umumi seviyesin
de takriben % 1.0 nisbetindc bir artışa sahibola-
cağı-mızı şimdiden söylersem, bunu bir kehanet 
saymayınız.» Fiyatlarda resmî istatistiklere na
zaran °/c .10 nun üstünde bir artış husule gel
miştir; çünkü görünen köy kılavuz istemez, «Di
ğer taraftan en büyük müstehlik olan Devlet de 
bu fiyat artışlarından ister istemez müteessir 
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| olacak ve 1963 bütçesi açık vermek zorunda ka

lacaktır.» 
Nitekim Maliye Vekilinin de ifadesiyle 1963 

bütçesi yapılan vergi zamlarına rağmen açıkla 
kapanmıştır. O halde burada, ifade ettiğimiz hu
suslar tamamen tekniktir. Tamamen politik mü-
lâhazaljardan hariçtir. Bunun münakaşası en sa
lahiyetli unsur olan Plânlama Dairesinde görü
şülmeli karara raptedilmeli ve ilmin işaret ettiği 
yoldan gidilmek suretiyle bu mahzurlar bertaraf 
edilmelidir. 

•Diğer taraftan bu sene inhisar maddelerine 
zam yapılacağını da duymaktayız. Halbuki ge
cen sene yapılan zamlardan arzu edilen netice
nin elde edilemediğini görüyoruz. (Zam değil 
sesleri) Ayarlama yapılacaktır. Muhterem Ada
let Partili arkadaşım bunun sebebimi zamların 
ayarlamanın daha evvel ilân edilmesinde gördü. 
iBen aynı kanaatte değilim. Arkadaşlar, inhisar
da bir varidat artışı temin edilebilmek için ma
liyet fiyatı ile azami satış miktarı arasında en 
uygun düşen optimal noktayı 'bulmak lâzımdır. 
O halde bugüne kadar devlet inhisar maddeleri 
üzerinde halka atıfette bulunmak yolunda olma
dığına göre ve optimal noktayı bulmak suretiy
le azami hasılayı sağlamış .olması iktiza ettiğine 
nazaran, bu defa vergilere ,yani inhisar madde
lerine zam yapmaktan .maksut olan gaye acaba 
nedir? Hespta mı hata yapılmıştır, Optimal nok
ta o zaman bulunamamıştır da şimdi mi bulu
nacaktır? 

Veyahut milletin ödeme gücünde bir fazla
lık mı husule gelmiştir? Bu sebeplerle bunun 
izahı mümkün olmadığına göre, ben kanaatimce 
inhisar maddelerine yapılacak olan zammın fay
dalı değil, bilâkis varidat bakımından zararlar 
tevlidedeeeğine kaaniyim. Yine ömrümüz varsa 
görürüz; gelecek seneki bütçe müzakerelerinde 
bunun da burada münakaşalarını ve fiiliyatla 
mukayesesini yaparız. 

Diğer taraftan, vergi zamları belki muayyen 
devreler için lüzumlu olabilir. Fakat vergi zam
ları ile yatırımların finansmanı asla rantabli bir 
netice tevlidetmez. Şayet kaynakta bir artış yok
sa, aynı kaynağa, hususi sektörün elinde bulu
nan kaynağa, Devlet sektörü el koyduğu zaman 

I o kaynakta birikmiş bulunan su bu tarafa akta-
i rılacak, hususi sektörün elindeki kaynak darala-

caktır. Binaenaleyh kaynakta bir artış husule 
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gelmedikçe yani istihsal faktörleri bugün elimiz
de bulunan istihsal faktörleri yekdiğerleri ile en 
iyi şekilde mevzi terkip .edilecek bir imkân, va
sıta, bir sistem kurulmadıkça buradaki suyu bar
dağa da koysak, kovaya da koysak bu su miktarı 
değişmez; bardaktaki su boşalır, kovadaki su bu 
miktarda çoğalır. Yahut da istihlâk edilmek su
retiyle içilir. (Alkışlar) Bu durum muvacehesin
de plânlama teşkilâtına düşen en esaslı vazifeler
den birisi bence istihsalin bugünkü imkânlar mu
vacehesinde âzami hadde çıkartılmasını temin 
edecek tedbirlerin alınmasıdır. Burada izaha 
hacet yok. Bütün arkadaşların malûmu; elimiz
deki istihsal faktörleri malûm.. Türkiye denen 
şu toprak bütünlüğü var, Allah bağışlasın. îş gü
cü var ve sermaye unsuru var. Biz acaba elimiz
deki toprağı muhassıes bulunduğu en gelirli mak
satlarla istihdam edebiliyor muyuz?.. Biz elimiz
deki işgücünü toprağa raptetmek suretiyle bun
dan elde edilmesi mümkün olan hâsılayı temin 
edebiliyor muyuz? Arkadaşlar, maalesef, biz he
nüz topraklarımızı tanımıyoruz, ne verdiğini bil
miyoruz. Günkü Türkiye'de henüz toprak analizi 
yapılmamıştır. Bence burada yapılacak ilk iş Tür
kiye'de, tamamen Türkiye'ye şâmil bir toprak 
analizi yapılmak imkânı mevcut olmadığına gö
re, pilot bölgelerden başlamak suretiyle toprak 
analizi yapınaık, o toprak iklim şartlarına, sühune
te ve yağmura göre en iyi yetişecek nebat çeşit
lerini tesibit etmek ve ondan sonra o toprak sa
hibinin mülkiyetinden o toprağı çıkartmaksızm 
kendisine; «Arkadaş, bu toprağa şimdiye kadar 
buğday ekiyordun, fakat bu topraklarda buğdaya 
nazaran mercimek daha verimlidir, eğer sen mer
cimek ekersen ben sana tohumluk vereceğim, ça-
palık vereceğim, kredi vereceğim, elde edeceğin 
masulü şu fiyata satmalacağım.» demekle hem 
istihsali temin, hem pazar emniyetini sağlamak
tır. Bunun için elimizde bir vasıtada var, bu va
sıtada Toprak Mahsulleri Ofisidir. Benim ilk 
memuriyetim Toprak Mahsulleri Ofisinde değil 
de Ziraat Bankasında başlamıştır. O zaman Zi
raat Bankası, Toprak MaJhsulleri Ofisinin vazi
fesini yapıyordu ve Toprak Mahsulleri Ofisinin 
kuruluş sebebi, düşen buğday fiyatlarını tutmak 
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vazifesin idi. Bugün artık o vazife bahis mev
zuu olmadığına göre bu koca teşkilâtın muattal 
bırakılmıyarak tıpkı Şeker Şirketinin ifa ettiği 
fonksiyona müşabih bir fonksiyonla teçhiz edil
mesi eldeki memurlardan bu vadide istifade olun-
masıdır. O halde toprağımız var, işçimiz var 
ama, mahsulümüz yoktur. Demek ki, helva pişir
mesini bilmiyoruz. Her halele Plânlama Dairesin
de helvayı pişirecek muhterem genç elemanlar 
da çıkacak ve bu gayeyi tahakkuk ettirecekler
dir. Üçüncüsü .-

Verginin artmasında bâzı faydalar olabilir. 
Fakat ağır vergi yükü hiçbir zaman umulan 
müspet neticeyi ,eldo etmez. Belki bir poiltlk ne
ticesi vardır, o da Fransız kıratlarından birisi
nin ifade ettiği veçhile sözüm Meclisten uzak, 
«Katırın anırmasına mâni olmak için sırtına 
yük vurmak lâzımdır.» demiştir. Binaenaleyh 
ağır vergi yükü ile eğer vatandaşın hareket ser
bestisini durdurmak ye bir miktar kendisini ye
mek, içmek gailesiyle meşgul etmek istiyorsak bu 
da bir sistemdir. Ama 18 ııei asırda da sökmiyen 
bu .sistemin ben şimdi sökeceğine kaani değilim. 
0 halde vergileri en uygun olacak şekilde vo 
memleketin iktisadiyatına en müsmir düşecek bir 
şekilde cibayet ve tarh eylemek memleketin men
faat ino en uygun hal. tarzı olur. 

Daha söyliyeceklerim var; ama bu artık büt
çe müzakeresidir. Bu kadar kâfidir. Tekrar ede
yim: Plânlama Dairesi bir reorganizasyona tâbi 
tutulsun. Türkiye'nin millî ekonomisini dirije 
edecek bir hale getirsin. Bunun icra fonksiyo
nu da Sayın Başvekil tarafından deruhte olun
sun. Diğer bakanlar da kendilerine düşen vazi
feyi ifa etsinler. Yani harita dairesi olsun, plân
lama geminin rotasını tâyin .etsin. Tecrübeli kap
tan da gemiyi yürütsün. (Alkışlar) Çarkçılar, 
ateşçiler de el birliğiyle, gayret edelim, bu işi 
halledelim. Hürmetlerimle (Alkışlar) 

BAŞKAN — Daha evvel Yüce Meclisin aldı
ğı karar gereğince saat 18,00 dir. Birleşime ara 
vermek iktiza etmektedir. Saat: 19,30 da toplan
mak üzere Birleşime ara veriyorum. 

Kapanma saati: 18,03 



ÜÇÜNCÜ OTURUM 
Açılma saati : 19,30 

BAŞKAN — Başkanvekili Nurettin Ok 

KÂTİPLER : İsmet Kapısız (Yozgat), liyas Kılıç (Samsun) 

BAŞKAN — Birleşime devanı ediyoruz : 
e) Devlet Plânlama Teşkilâtı Bütçesi : 
BAŞKAN — Devlet Plânlama Teşkilâtı bütçe

sinin tümü üzerinde parti grupları adına arka
daşlarımı'/ konuşmuşlardır. Sıra Cumhuriyet 
Halk Partisi Grupu adına Sayın Nureddin Öz-
demir'indir, buyurunuz. 

C..H. P . GRUPU ADINA NUREDDİN 
ÖZDEMÎR (Gümüşane) — Muhterem Başkan, 
muhterem milletvekilleri; Cumhuriyet Halk Par
tisi Grupunun Devlet Plânlama Teşkilâtı bütçesi 
üzerindeki görüşlerini Büyük Meclise -hürmetle
rimle arz ederim. 

İçtimai nizamı tehlikeye süren adaletsizlikleri 
haddi asgariye indirip hayat şartlarını, insanlık 
haysiyetine yaraşır bir seviyeye ulaştırmak, in
sanlığın asırlar boyu siyasi mücadelesinin mev
zuu olmuş ve insanlık modern Devlet anlayışına 
bu mücadeleler sonunda ulaşmıştır. 

Türk Anayasası, insanlığın ulaştığı fikrî te
kâmülün bir neticesi olarak şu esasları bünyesin
de m ezcet iniştir. 

1. Anayasada, Fransız inkılâbının, âmme 
kudreti mefhumu karşısına vaz'ettiği (ferdiyet
çilik) ve (direnme hakkı) müessesesi ile içtimai 
tesanüt fikrinin ilham ettiği sosyal Devlet mefhu
mu birlikte yer almıştır. 

2. Türkiye Cumhuriyeti demokratik bir re
jimle idare edilecektir. Anayasanın vaz'ettiği 
demokratik rejim, Meclisli ve kuvvetler ayrılı
ğına dayanan bir halk idaresidir. Yanında bulun
duğumuz hür dünya milletlerinin müdafaa etti
ği insan haklarına riayet ve müdafaa, bu rejimin 
mü m eyyiz vasfıdır. 

o. Devletin gayesi, Türk vatandaşının insan 
haysiyetine yaraşır bir hayat seviyesine ulaşma
sını temindir. Türk Devleti bu gayesine demok
ratik rejim içinde millî ve lâik inançlara ve hu
kuka bağlı kalarak ulaşacaktır. Türk Devletinin 

sosyal Devlet anlayışının ve binnetice sosyal ada-' 
let anlayışının mihrakı; insan haklarına riayet
tir. Yeni Anayasa sistemimiz, Devleti, iktisadi, 

! içtimai ve kültürel kalkınmayı gerçekleştirmek 
, için millî tasarrufu artırmak, yatırımları cemi-
i yet - menfaatinin istilzam ettirdiği tercihlere 
I tevcih etmek ve bu maksatla kalkınma plânlarını 

yapmakla vazifeli kılmıştır. 

Anayasanın istihdaf ettiği plânın maksadı kı
saca Türk cemiyetinin menfaatinin temini olarak 
belirtilmiştir. 

Bugün müzakeresine başlanan Devlet Plânla
ma Dairesi 1960 senesinde yürürlüğe giren 91 sa
yılı Kanunla kurulmuştur. 

Yüksek malûmları olduğu üzere plân fikri, 
Anayasa içinde de millî irade ile yer almış bulun
maktadır. Sunulan ve bu arada müzakeresi ya
pılan bütçe dolayısiyle plân fikri ve sosyal Dev
let, sosyal adalet anlayışı üzerinde, efkârı teşev-

, vüşe sevk gayretlerinin mevcudiyeti bizi, geçen 
sene olduğu gibi bu mefhumlar üzerinde vuzuha 
ulaşmak arzusuna itmektedir. 

Açıkça beyan etmeliyiz ki; 

Türkiye Cumhuriyeti demokratik sistem İçin
de kalkınmaya muhtaç, mecbur ve kararlıdır. 

Kalkınma, Türk Devletinin teşriî uzvunea ka
bul edilen bir plâna göre yapılacaktır. 

Plânın hedefi Türk vatandaşlarının insan ol
mak haysiyetine yaraşır bir seviyede, yaşamasını 
temindir. 

Türk Devleti plân hedeflerine ulaşmada, kar
ma ekonomi esaslarına uyacak, yani halk ihtiyaç-
îarmm giderilmesinde ve Devletin gayesine ulaş
mada. hususi sermaye, Devlet sermayesi karşısın
da mahkûm halde olmıyacak ret ve inkâr edilmi-
yecektir. 
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Devlet, âmme hizmetlerinin giderilmesinde 

kendisine düşen yükü, sermaye piyasasının te
şekkülüne gayretli olmak ile birlikte yürütecek
tir. Devlet için alın teri, kâr kadar, işçi - pat
ron kadar, emek, - sermaye kadar kııdsî sayıla
caktır. Sosyal Devlet, sosyal adalete karma eko
nomi içinde ve hukuka bağlı olarak ve bir sınıfın 
değil, cemiyetin kâmil menfaatlerinin nâzımı 
olarak ulaşacaktır. 

Bu sebeple Devlet içtimai hizmetleri görmede, 
külfetleri ve nimetleri mahdut bir zümre için 
değil, cemiyetin tamamı için ifayı düstur ittihaz 
edecektir. 

Bu sebeple; Anayasamızın derpiş ve tesis et
tiği plân hedeflerine» varılması, Türk cemiyetini 
teşkil eden fertlerin menfaatlerinin muvazelen-
dirilmeşine müncer olacak, emek ve servet husu
met hissi duymaksızın cemiyetin hayrına bir ara
da çalışabilecektir. 

Muhterem milletvekilleri, şu husus bir beda-
hattir ki. -partiler demokrasinin vazgeçilmez 
unsurlarıdır. Ve partiler âmme vicdanında fik
rî muhtevaları ile yaşar. 

Bu kaziyeye uyarak O. TT. I*. Orupu, plânlama 
bütçesi dolayısiyle şu esasları Türk halk efkâ
rına ve hür dünyaya bir kere daha açıkça ilân 
etmekten zevk duya' 

O. İT. I\, demokratik rejimin sarsılmaz müda
fii ve hadimi olacaktır. 

V>. Tl. P., demokratik rejim içinde gelişmenin 
ve asil Türk milletinin Türk vatandaşlarının ha
yat seviyelerinin muasır medeni milletler sevi
yesine ulaştırılmasının ve bu gayretlerin bir plân 
anlayışı içinde cereyan etmesinin, dün olduğu 
gibi, bugün de dâva ve tekipçisidir. 

O. 11. T\, ııin sosyal Devlet anlayışı, Anaya
samıza muvazi olarak, insan haklarının tam ve 
kâmil mânası ile itibar gördüğü bir Devlet anla
yışıdır. Bu sebeple C. H. P. si emek ve serveti, 
alın teri ve kazancı aynı kudsiyet içinde ve müsa
vi imkânlar çerçevesinde mütalâa etmektedir ve 
edecektir. 

Bu sebeple O. H. P. her aşırı cereyanı şiddet
le reddeder... Ve hususi teşebbüse yer ve imkân 
veren ve onu teşviki vazife sayan Devletçilik an
layışı, bâzı mehafilin anlayışı veya arzu ettiği 
şekilde sosyalizm olmadığı gerçeğini sara'hetle 
ifade eder. 
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C. H. P. si Türk cemiyetinin kalkınmasını fe

ragatli vatan çocuklarının demokratik rejime sar
sılmaz inançları ile yapacakları iktisadi, içtimai 
hizmet yarışması ile mümkün olacağına ve reji
min en büyük teminatının bu inanç ve feregat ol
duğuna inanır. 

0. Tl. P., Türk vatandaşının yıllardır çözülme
miş çilesinin çözülüp en basiti ile insan hakları
nın tahakkukunda bütün sağduyu sahibi vatan
daşlarının ve onların teşkil ettiği-ve Türk Par
lâmentosunda temsil edilen siyasi partilerin iyi 
niyetine, sonsuz güvenine sahiptir. 

(J. M. P. si, işçisi, köylüsü bütün hizmet ve 
ücret erbabı ve müteşebbisleri ve sermayedarı ile. 
bölünmez bir bütün olan Türk milletinin suni 
bir sınıf kavgasına götürülmesi arzusunu şiddetle 
reddeder. İnanır ki; sosyal adalet, âmme men
faati ile fert menfaatinin muvazenesidir. 

C. İT. T*, si, plân hedeflerine ulaşabilmesi
nin gerektirdiği idari reformun, bilgi koordinas
yonunun, isabetli bir âmme personeli rejiminin, 
İktisadi Devlet Teşekküllerinin reorganizasyonu-
ııun süratle tahakkukunu temenni eder. 

Muhterem milletvekilleri, Plânlama Teşkilâtı
nın bütçesi dolayısiyle teşkilâtın çalışması ile alâ
kalı görüşlerimizi de kısaca arz etmek isteriz. Ka
naatimizce plân hedeflerinin tezelzüle uğramadan 
tatbiki için iki temel şart vardır: 

1. Memleket gerçeklerini iyice kavrıyan tas
nifli bilgi, 

2. Bu bilgiyi iyi niyetine ve icra kudretine 
istikamet vermede kullanacak bir idare. 

Bu iki temel şartı tahlil edersek durum şu
dur : 

Plânlama Dairesi, kanunun kendisine tahmil 
ettiği müşavere hizmetlerini ifada şu esaslara ria
yet etmelidir : 

Memleket gerçeklerini vuzuhla, tetkik etmeli
dir. 

Bu gerçekleri, ilimle iyiye ve güzele doğru 
sevk edecek tedbirleri söylemelidir. 

Şunu hemen beyan etmeliyiz ki, idari teşkilâ
tımızın dağınık bilgi kaynakları bir merkezde top-
lanmadıkça ve meslekî teşkilâtlanma tamamlan
madıkça memleket gerçeklerinin % 100 bir isa
betle tesbitini muhal görürüz. Bu sebeple plân
lama Dairesinin, âmme idaresi kanalı ile elde edi-
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lecek malûmatın tahlil ve tertibinde titizliğini te
mennide isabet görürüz. 

Terekkübeden bilginin, idarenin icrasında te
mel unsur olması şarttır, demiştik. C. H. P. si 
Grupu, Hükümet etme mesuliyet ve şerefini de
ruhte edenlerin ve icranın muhtelif kademeleri
nin plânlamanın verdiği bilgi ve istişare istika
metinde hareket edeceğine ve siyaset adamlarının 
bilgiden korkmıyacağma inanmaktadır. Bununla 
beraber bir âmme kuruluşu olan plânlama teşki
lâtının bilgi istikametindeki cehdinin, âmme kud
retinin tezelzülünü mucip ve Hükümet gayretle
rinin Hükümet uzuvlarmca tahribini bâdî olmı-
yacak bir faaliyet içinde olması gerektiğini ve 
bu sebeple 91 sayılı Kanunun hükümlerinin icra 
ve istişare münasebetleri yönünden yeniden tet
kik edilmesi lüzumuna inanıyoruz. 

Temenni ederiz ki, tatbikat yılları bu istika
mette itiyatların yerleşmesine âmil olacaktır. 

Muhterem Milletvekilleri, 1964 yılı icra prog
ramı ile birlikte gelen Devlet Plânlama Dairesi 
1964 yılı bütçesinin memleketimize saadet getir
mesini ve hâlihazır tatbikatındaki aksaklıklar ve 
idari bünyeden doğan özürlerin de kısa zamanda 
azalmasını diler ve onun çalışkan, feragatli mün-
tesiplerinin ahenkli bir icra kuvvetinin yaratıl
masında övülmeye değer müşavere hizmetlerine 
tebriklerimizi arz ederiz. 

Hürmetlerimle. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın arkadaşlarım, parti grup
ları adına arkadaşlarımız görüş ve düşüncelerini 
belirtmişlerdir. Şimdi şahısları adına konuşacak 
arkadaşlarımıza sıra gelmiştir. Söz alış sırasına gö
re Sayın Hasan Tahsin TTzun, buyurun. 

HASAN TAHSÎN UZUN (Kırklareli) — Sa
yın Başkan ve değerli arkadaşlarım Devlet Plân
lama Teşkilâtı hakkında şahsi görüşlerimi kısa ve 
öz olarak anlatacağım. 

Devlet Plânlama Teşkilâtı: 91 sayılı Kanunla 
kurulmuş olan Devlet Plânlama Teşkilâtı bugüne 
kadar yaptığı çalışmalarla haklı ve yerinde tak
dirlere mazhar olmuştur. Bilimsel metotlarla top
lanmış bilgilere dayanılarak hazırlanmış Beş Yıl
lık Kalkınma Plânının kanunlaşmasından bu ya
na plânlı bir icraat müşahede etmekteyiz. Bundan 
sadece kıvanç duymaktayım. Yalnız Devlet Plân
lama Teşkilâtının daha verimli çalışmasını sağlı-
yacak bâzı temennilerim olacaktır. 
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a) Yüksek Plânlama Kurulu çalışmaları âde

ta politik kişilerle teknik kişilerin fikir çatışma
ları içinde geçmektedir. Tabiatı ile bu durum 
bâzı aksaklıklara sebebolmaktadır. Acaba Yüksek 
Plânlama Kurulu yapısında bâzı değişiklikler dü
şünülemez mi? 

b) îyi bir plânın hazırlanması güvenlik de
recesi yüksek bilimsel araştırma sonuçlarına mut
laka ihtiyaç gösterir. Araştırma ise memleketimiz
de son zamanlarda girişilen faaliyetlerden birisi
dir. O halde Devlet Plânlama Teşkilâtının bilim
sel araştırmalara ayrıca önem vermesi, teşvik et
mesi veya araştırmaları bizzat koordine etmesi ar
zuya şayandır. 1964 yılı plânında öngörülen İk
tisadi ve Sosyal Araştırmalar Enstitüsünün ive
dilikle gerçekleştirilmesini temenni etmekteyim. 

c) Beş Yıllık Plânın esas konusunun ekono
mik gelişmelere daha fazla yer verdiği, buna mu
kabil eğitimi âdeta insan gücü yetiştiren bir va
sıta olarak gördüğü intibaını plânı tetkikten son
ra edinenlerin sayısı çoktur. Acaba, eğitime ge
reken önem verilmedikçe ekonomik kalkınma arzu 
edilen seviyeye veya hıza ulaşabilecek midir? Uz
manlarca tartışılması gereken bir konudur bu. 
Tahminimce eğitim ve ekonomi, kalkınma halin
deki toplumlarda aynı ağırlıkların veril örek, biri-
birinden ayrılması parçalar olarak düşünülmesi 
ve plânlaması iktiza eder. 

d) Plânda her sektör için genel ilkeler, veya 
tedbirler gösterilmiştir. İşin normali budur. Fa
kat her sektörün de Devlet Plânlama Teşkilâtı 
ile sıkı iş birliği yapan bir Plânlama Dairesinin 
bulunması uygulamayı kolaylaştırır. Yalnız dik
katinizi çekerim, Bakanlıklar içinde kurulması 
muhtemel bürokratik zihniyetle, ihtisastan uzak 
plânlama bürolarını kastetmiyorum, hakikaten 
Devlet Plânlama Teşkilâtı ile kominikasyonu ku
rabilecek seviyede bir Plânlama Bürosu her Ba
kanlık için elzemdir. 

e) .. Plân, uygulamasındaki hassasiyet derece
si ile önem kazanır. Bu da plânı uygulıyacak, plâ
na inanmış personel demektir. Plânlama teşkilâ
tı hiç olmazsa Devlet teşkilâtları ile sıkı iş birli
ği yaparak personel konusunda gerekli tedbirleri 
alamaz mı? 

1964 yılı bütçesinin Devlet Plânlama Teşkilâ
tına, Türk Milletine uğurlu ve hayırlı olmasını 
dilerim. 

Saygılarımla. 
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BAŞKAN — IJuyımın, Muhiddin Güven. 
MUIIİDDlN GÜVEN — (İstanbul) — Sayın 

Başkan, muhterem arkadaşlarını, her milletve
kilinin bu çıatı altında teşriî faaliyetini ifası sı
rasında edinmiş olduğa tecrübelerden, sahibol-

'duğu bilgilerden ve efkârı umumiyeden akse
den seslerden ilham alarak vazifesini ifa etme
sinden daha tabiî bir şey olamaz. Ben de -aynı yolu 
ittihaz ederek bütçenin tümü üzerindeki müzake
relerden iharet fikirlerimi yüksek huzurunuzda 
arz etmeye çalıştım. Bu fikirlerin vaz'edilişi, 
muhtevasında saklı bulunan iyi niyet havasının 
karşısında clbetteki tenkide muhata'bolan Hü
kümetin bunu bir değer açısından mütalâa 
etmesi ve o şekilde huzurunuzda telâkki etmesi 
icabederdi. Şunu üzüntü ile müşahade ediyorum 
ki, hizmette 'birinci Koalisyonda yer almış olan 
bir Hükümetin bir uzvu olmak sıfatiyle yapmış 
olduğum hizmetlerin neticesinde tenkidi eri mi e 
bu hizmetler veya beraber görülmüş hizmetler
le bir münasebet kurarak, âdeta söz hakkının 
ortadan kalkmış olması gibi bir davranışın içi
ne giri'mesi elbette ki, tenkide şayan olmalıdır. 
Şunu da yine ifade etmek isterim ki, bu hiz
metlerin ifası sırasında bizzat Hükümetin içinde 
edinmiş olduğum tecrübeler ziyadesiyle mev
cuttur. Binaenaleyh, huzurunuza getirdiğim me
selelerden samimî olan inançlarımı ve kanaat
lerimi daima öne sürülmüş olan bir vicdan süz
gecinden geçirdikten sonra getirmişimdir. Bun
dan kimsenin şüpheye hakkı olamaz. Bu husu
su bu şekilde ifade ettikten sonra şuna da işa
ret etmeme müsaade buyurunuz : Ben bundan 
evvelki 'bütçenin müzakeresi sırasında yapım,; 
olduğum tenkidleri tamamiyle kendi tecrübeme 
istinadederek elde ettiğim bilgiler muhtevasında 
kanaatlerimin samimî ifadesi olarak vaz'ettim. 
Bu vaz'ı, vatandaşın maşerî vicdanından akse
den ses, gerek iç. bünyemizde gerekse dışa olan 
aksi sadağında elde ettiğim neticelere bağlayıp 
huzurunuza getirdim. Getirdiğim ibu meselenin 
karşısında elbette ki mesuliyet ve icraat mev
kiinde olanların buna ait, eğer ufak bir şüphe 
varsa dahi kendi bünyelerine dönü]), buna ait 
eksiklikleri ikmal etmeleri, ikmal ettikten son
ra iyi bir istikamete sevk etmeleri icabeder ve 
hele Devletin mesul makamında ve kadamele-
ı-inde bulunan kimselerin tenkidlerinin karşısın
da daima bir müsamaha anlayışı ile ıbu tenkid
leri yapanlara karşı sözlerini kullanmaları gere

kir kanaatini taşırım. Aksi takdirde bizim bu 
kürsüde iddia ettiğimiz mevzuların tam mârıa-
siyle hakikat payı taşıdığı ortaya çıkar. Ben 
bu noktalara işaret ettikten sonra, Devlet Plân
lama Teşkilatı üzerindeki düşüncelerime geçi
yorum : 

(Plânlı kalkınma) teriminin siyasi ve iktisa
di edebiyatımızda yer etmesinden beri, bunu kıy
metlendirme ile mükellef olan 1). P. T. faaliye
tinin dikkat ve ehemmiyetle takibedildiği .bir 
hakikattir. Bağlı bulunduğu kanunla müşavir 
vasfı katiyetle teshil olunmuş bu teşkilâtın ha
zırladığı ve Büyük Meclis tarafından kabul 
buyuru)an ve aslında bir Hükümetin malî ve 
iktisadi siyasetinin tatbikat metodu olan Beş 
Y'ılh'k Kalkrma Plânının 'birinci senesi ikmâl 
edilmiştir. 

Bu yıl zarfında, plânda tâyin edilen hedeflere 
varmak için takibedilen yol, alman neticeler or
tadadır. Bütçenin tümü üzerindeki müzakere-
larde ortaya atılan sebepler üzerinde durulma
dan, plân prensipleri hizmette sektörlere kabul 
edilen iştirak nisbetleri, nazari yatırım rakam-
lariyle hakiki hal gözden geçirilmeden, her şey 
normal nizamında imiş gibi ilk hedef rakam
larına göre 1.964 yılı Ibütçesinin hazırlanması 
ve kabulü bizi hayırlı neticelere gütürmiyecek-
th\ 

Plân görüşmelerinde de ifade ettiğimiz gibi 
1963 yılı bütçesinin de plânlı devreye geçiş büt
çesi olarak kabulü, ve 62 - 63 yılı tatbikatının 
sarih neticelerine göre esas plânın hazırlanma
sı gerekirdi. Kanaatimce !bu bütçe, örtünmek is
tenen bir vücuda yeni bir modelle yapılan bir 
provadan başka bir şey değildir. Endişem şu
dur ki; aynı kapalı zihniyet içinde hareket edi
lirse, plânlı devrenin her bütçesi her seferinde 
ziyan edilen provalardan ileri geiçemiyecektir. 

Beş Yıllık Kalkınma Plânını hazır)ıyan D. P. 
T. son 16, 17 senedir memleketin iktisadi ge
lişmesi hakkında, Devletin bütün şubeleri üze
rinde yerli ve yabancı mütehassısların ıslah, ih
ya veya yeniden ikame şeklinde verdikleri kıy
metli raporlardan ve yapılan tavsiyelerden bü
yük ölçüde faydalanmış, yeni ihtiyaçları da göz 
önünde tutarak kendine göre bir terkibe var
mıştır. İlkelere bağlanan meseleler bir kısmı 
müspet, büyük bir kısmı ise tahmini rakamlara 
istinadettirilerek hedeflerin tâyini cihetine gi-
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dilmiştir. Fakat Tavsiyeler ve sonsuz temenni- 1 
ler katî bir hazırlığa ait büyük bir zarureti piâ- I 
nm muhtevasına yerleştirmiştir. I 

Buna rağmen lüzumsuz bir aceleciliğin te- I 
şirinde, cemiyetimizin gerçek düzeni nazara alın- I 
madan ve engellerin zalesinc çalışılmadan, ha- I 
yat katarınız bir yola sürülmek istenmiştir. I 

Vaktiyle kendimize göre bir hız kazanmış I 
olan iktisadi faaliyetin bugün içine girdiği dur- I 
gunluktan çıkarılabilmesi için sistemlerin ve I 
buna ait metodlarm yalnız başına kitaplar- I 
da tesbitiyle iktifa ve bunun yegâne ve tek doğ- I 
ru yol dolduğunu iddia edebilirmiyiz. Zirai istih- I 
şali artırmak, tal)iî kaynakların harekete geçiril- I 
mesini,verimlerinin artırılmasını temin için alı- I 
nan reel tedbirler nerede? İşçiye ait haklar kanun- I 
larla verilirken, işçiden beklenen kaliteli gü- I 
cün varlığı nerede? İhtiyaç karşısında en az I 
adedi seviyede olmasına rağmen başka bir ka- I 
lıba bürünüp hizmetini yal)ancı memleketlere I 
arz eden ustalarımız, teknisyenlerimiz hattâ I 
mimarlarımız, doktorlarımız nerede! Ve niçin I 
oradalar? Ve bu ne zamana kadar devam ede- I 
cek? 

Hicreti önliyecek, iş hayatıdır. Hele yetiş- I 
miş insanlarımızı bağlıyacak, kendisine verilen I 
değer, yarınına ait inançtır. I 

Şurası acık bir hakikattir ki; bir plânın ba- I 
şansı evvelâ ehil bir idareye, sonra yeterli I 
ilim adamlarına teknik elemanlara ve cemiyet- I 
teki müteşebbis sınıflara bağlı bulunmaktadır. I 
Ehil idare, kalkınmaya- sağlıyacak her türlü I 
vasatı cemiyette yaratan bir idaredir. Ehil ida- I 
re, iktisadi hayattaki deveranı gereken hıza I 
kavuşturacak iş adamına ait kıymet hükümleri- I 
ni cemiyette lehe çevirecek bir idaredir. Bil- I 
hassa zamanımızda iç malî kaynakların sefer- I 
her olması dış, sermayenin rahatlıkla gelebil- I 
mesi için zaruri bir politik iklimin ve cazibe I 
şartlarının yaratılması da böyle bir idareye I 
bağlıdır. I 

D. P. T. Bunlar hakkında hiçbir fikir ve I 
mütalâa ileri sürmüyor mütemadi bir cebri ta- I 
sarraf voliyle, memleketin iktisadi ve sosyal I 
bünyesinde gereken tahlillerini yapmadan, en- I 
gellere ait sebepleri araştırıp, izale etmeden I 
Hükümetle beraber şaşmıyan bir istikâmete gi- I 
diyor. I 
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Halbuki bir taraftan ağır ve paslı, diğer ta

raftan ayrı ve parçalı dönmekte olan Devlet 
çarkı, plânda tâyin edilen hedeflere ulaşmak 
maksadiyle zorlanıyor. Bu şartlar altında ve 
neticesi itibariyle gayeyi temin edip etmedi-, 
ği meçhul bir faaliyetin aynı şekilde devamı 
için millete, hep yük tahmili düşünülüyor. Bu 
şekilde bir kalkınma mümkün müdür? 

BAŞKAN — Sayın Güven, bir dakikanız 
var, lütfen tamamlayınız. 

MUHİDUİN GÜVEN (Devamla) — D. P. T. 
nin özel sektör ile münasebeti ise açık değildir. 
Sanayi bölgelerinin kurulması ve genişletilmesi 
ile ilgili projelerin ve ayrıca münferit teşebbüs
lerin ne şekilde tatbik edilerek değerlendirildiği
ni bilememekteyiz. Yatırım indirimi kaç teşeb
büse tatbik edilmiştir? Hangi ölçüler hâkim ol
muştur? özel sektör faaliyeti arzu edilen saha ve 
istikametlerde ve seviyede midir? Bilinmesinde 
büyük fayda vardır. 

BAŞKAN — Tamamdır, Sayın Güven. 
MUHİDDİN GÜVEN (İstanbul) — Efendim 

müsaa'de ederseniz bitireyim. 
BAŞKAN — Efendim Sayın Güven konuş

masını bitirmek için Yüce Meyetin tasvibini isti
yor. Oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. Buyurunuz. 

MUHİDDİN GÜVEN (Devamla) — D. P. 
T. nin bu seneki bütçesini tetkik ettiğimiz za
man geçen seneki haklı tenkidlerimize rağmen 
Teşkilât Kanunundaki acık ve sarih hükümler 
muvacehesinde İmar ve İskân Bakanlığının va
zife ve salâhiyeti dâhilinde bulunan Bölge Plân
lama çalışmalarının sistemli bir şekilde D. P. T. 
ye aktarılmak istendiği ve geçen devre el atılan 
Antalya ve Çukurova bölge plânlamaları yanına 
Ege, Orta - Anadolu, Doğu - Anadolu bölge 
plânlamalarının da katıldığı görülmektedir. 

Halbuki İmar ve İskân Bakanlığı emrindeki 
çok ehil elemanlarla Doğu - Marmara bölge plân
laması, Zonguldak, Doğu ve Güney - Doğu böl
ge plânlamaları üzerinde çok faydalı çalışmaları 
lâyıkiylo yapmaktadır. Son örneği de Doğu -
Marmara bölge plânlamasına ait neşriyat iyi e mu
azzam bir eser olarak ortaya çıkmıştır. 

D. P. T. nin, salâhiyetle tezgâha konmuş bu 
çalışmaları destekleyip Bakanlık Teşkilâtını tak
viye, tahsisatını artırmaya telkin ve teşvik ,ede-
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ceğıno, tatbikata ait bu detay faaliyeti kendi bün
yesine aktarına temayülü, nâzım, koıordinatör, 
Müşavir ve tasviyeci olmak icabeden hakikî hü
viyetinden eıkıp, müdahaleci, merkeziyetçi vo 
bir- nevi icracı rolünü benimsemeye başladığının 
kötü işretidir. 

Netice olarak sunu söylemek isterim. Bir işe 
hevesle ve iyi başlıyoruz. Sonra kendi eserimize 
adeta kendimiz tapar hale geliyoruz. Mistik bir 
vecd içinde hemen neticeye varmak istiyoruz. 
Hazırlığımızı ikmal, etmeden büyük iddialarla 
yola çıkıyoruz. Fakat ayaklarımız hep bir yer
lere takılıyor. Fakat bir türlü hatalarımızı iti
raf edip, tashih çarelerini araştırmıyoruz. Ve 
yine aynı şekilde yürümeye çalışıyoruz. Bugün
kü halimiz bence aynen böyledir. D. P. T. eğer 
hizmetini ciddî bir şekilde ifa etmek istiyorsa 
mütehassıs teknik müşavirliğinin icaplarını ye
rine getirmeli, iktisadi ve içtimai hayatımızdaki 
kritik durumun maddi, mânevi siyasi ve idari 
ceph el eriyle açık ve sarih, tahlillerini cesaretle 
yapıp önümüze getirmeli ve plânı gereken reviz
yona tabi tutmalıdır. Aksi takdirde kalkınmada 
tutunacak yegâne dal olarak gösterilen plân biz
zat kendini mahkûm edecektir. Hepinizi sevgiyle 
selâmlarım. (Soldan alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Nihat Erim. 
NÎHAT ERİM (Kocaeli) — Vazgeçtim. 

BAŞKAN — Sayın Nihat Diler, buyurunuz. 
NÎHAT DİLER ( Urzurum ) — Muhterem 

Başkan, Muhterem milletvekilleri; benden evvel 
parti grup sözcüleri ve milletvekilleri Devlet 
Plânlama bütçesi üzerinde görüş ve temennileri
ni açıkladılar. Ben de bâzı tenkid ve temennilerde 
bulunacağım. 

Karma Bütçe Komisyonunda eski Başbakan 
Yardımcısı Sayın Turhan Feyzioğlu'nu dinledim. 
Sayın Devlet Plânlama Teşkilâtı Müsteşarı Ziya 
Müczzinoğlu'nun raporu ile Bütçe Raportörü Sa
yın Muhlis Ete'nin raporlarını kemali dikkatle 
okudum. 

Sayın Müezzinoğlıı memleketimizde plânın ta
rihçesinden Devlet Plânlama Teşkilâtının kurul
masından, plânın hazırlanmasından, yıllık prog
ramlardan ve bunların uygulanmasından binne-
tice teşkilâtın kadrosundan bahsederek kuşbakışı 
bir bilgi vermişlerdir. 

Sayın Muhlis Ete ise gecen yılın bütçe tatbi
katından 1964 yılı teklifleriyle ilgili tetkiklerden, 
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merkezde çalışan yabancı uzman ve kadroya ait 
temennilerde bulunduktan başka, genel temenni 
ve tavsiyeler ileri sürmüştür. Sayın Muhlis Ete'
nin fikirlerine aynen iştirak etmekteyim. 

Muhterem arkadaşlar; 
Plân maliye ve iktisat ilimlerinin verilerine 

(mutalarına) göre muayyen iktisadi hızla sosyal 
adalete uygun istikrar içinde kalkınmayı temine 
matuf memleketin gelir kaynaklarını istihsale yö
neltmek, geliri çoğaltmak bu gelirlerle âmme hiz
metlerini en mükemmel şekilde bir ahenk içinde 
görmeye matuf topyekûn tahmin ve tedbirlerin 
mecmuasıdır. Maliye ve iktisat ilimlerinin müta
lâalarından başka, plânın tatbiki için istatistik? 
malûmatlar ve projeler gelir. 

Memleketin içtimai dert ve meseleleri bu İsta-
tistikî bilgiler ve projelerle sistematik şekilde tes-
bit edilir. Bunun hal çareleri de iktisat ilminin 
mutalarına gönderilir. Bu suretle tesb.it edilen 
sistemli bilgiler Hükümete ve Parlâmentoya ışık 
tutar. Hükümet ve Parlâmento sırf siyasi sebep
lere binaen ilmin göstermiş olduğu objektif neti 
çeleri reddetmiyerek ilmî "esaslara dayanarak va
zifelerini icra eder. Memleketimizde plân esas iti
bariyle başka demokratik düzenin mevcudiyetini 
kabul etmiş, bil âhara muayyen, şart ve unsurla
rın tahakkukunu ön görmüştür. 

Ancak plânın hazırlanmasında iki bine yakın 
yerli ve yabancı mütehassıs elemanın emeklerinin 
rolü olduğu ifade edilmiştir. Temel mefhumları 
tam aleniyetle hazırlanmamıştır. îlk hedefler stra
tejisi bir komplime olarak kabul edilmiştir. Tkibin * 
mütehassıs elemanın hazırladıkları plân, İkinci 
Koalisyon Hükümeti tarafından rötüşe tabi tutul
muştur. Bunun neticesinde teşkilâtta bulunan ele
manların çoğu istifa etmişlerdir. Eğer plânın ha
zırlanması, gerekçe rötüşe tabi tutulması vakıası
nın hakiki sebepleri halk pfkârınca tam anlaşıl
mamıştı ı*. 

Esasen plânın Meclisten çıkışı da çok kısa bir 
zamana inhisar ettirilmiş sayın milletvekilleri ve 
senatörlerin bile plânın temel prensip ve mef
humlarını tam bir açıklıkla anlamalarına imkân 
verilmemiştir. Hattâ bir ünlü maliye ve iktisat 
profesörünün bile, bu kısa müddet içinde ikibin 
mütehassıs elemanın sistem halinde telif ettikleri 
bu eseri bu kısa müddet içinde müspet veya men
fi, isabetle lehinde veya aleyhinde mütalâa serd 
etmesine imkân vermiyecek durumdaydı. Bir tek 
ümit plânın elastiki olması değiştirme imkânının 
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her zaman mümkün olaeağı ve nihayet plânın tav
siyelerinin bir emir mahiyetinde olmadığını ancak 
emir haline sokulmak için bir kamın müeyyide
sine bağlanacağının şart olduğu izah edil m işi ir. 

Şimdi plânda bir inhisarcılık zihniyeti hâkim
dir. Evvelce bu plân bu memleketin insanlarının 
saadetinde değil sanki felâketinde kullanılaeak-
mışçasma gizli tutulmuş ve ilgili yerlerden de eks
pres hızı ile geçirilmiş bu suretle mahiyetinin an
laşılmasına imkân verilmemiştir. 

Bu sebepten plânın tavsiyelerinin neler oldu
ğu şüpheden vareste acık bir katiyetle anlaşılma
mıştır. Plânın tavsiyelerini realize edecek kanun
lara ışık tutulmamıştır. Bu sebeple kanunların 
ızdarında plânın mı kanunlara, kanunların mı 
plâna intibak ettirmek meselesi ortaya çıkmakla, 
bir müphemden yine bir müphemi halletmek ba
his mevzuu olmaktadır. 

Halbuki plânın muvaffak olması için bir ec
nebi mütehassıs halkın plânı benimseınesiyle müm
kündür. Halkın temsilcileri milletvekilleri ve se
natörler plânı tam mânasivic bilmez bunun yanın
da, plânın mahiyetinin anlatılması için gerekli 
tedbirler alınmaz siyasi maksatlarla bu plân be
nim eserimdir denir, bir inhisar zihniyeti ile ha
reket edilirse halkın plânı benimsemesi ve plânın 
tahmil ettiği vazife ve vecibeleri yerine getirmesi 
beklenemez. Bu hususta Sayın Bakan ve Plânla 
ma Teşkilâtı ne düşünmektedir?. Bizi tenvir e1 
menizi rica ederim. 

Plânlı kalkınmanın en mühim sebep ve saikle-
rinden biri de siyasi otoritelerin, siyasi endişele-
deıı uzak olarak, âmme gelirlerini ilmî kıstas ve 
esaslarına göre harcamak ve tahsil el inektir. Hal
buki Devlet Plânlama Teşkilâtı Kanununun 4 ncü 
maddesinde memurlarla beraber bakanlar da oy 
sahibi bulunmaktadır. Halbuki esasında Devlet 
Plânlama Teşkilâtı düşündüklerini ve bildikleri
ni her türlü tesirden azade olarak bildirmeleri 
lâzımdır. Siyasetin tesirinden azade ilmî hak ve 
hakikati bildirmekle mükellef olan Devlet Plân
lama Teşkilâtı bu suretle içinde siyasi arzu, si
yasi maksat ve keyfî hareketlerin gizlendiği siya
si otoritelerin bu taleplerine ve hareketlerine bir 
nevi ilim elbisesi giydirmek suretyle onların me
suliyetlerini masetmektedir, gizlemektedir. 

Bununla, Devlet Plânlama Teşkilâtının Hü-
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kiimetin ve dolayısiyle Büyük Meclisin üstünde 
bir varlık olduğunu ifade etmek istemiyorum. 

Hükümetin göstermiş olduğu hedeflere uygun 
plânların hazırlanması, bu yolda Hükümete mü
şavir olması, tabiî bir vazifesidir. Ancak objektif 
kanaatlerini bilhassa, malî veçheleri olan kanun
ların tedvini sırasında bildirmeleri de Devlet 
Plânlama Teşkilâtının asli vazifelerinden biri ol
malıdır. Bu takdirdedir ki, Yüksek Meclis alman 
tedbirlerin neden ve niçinleri üzerinde ilmin ay
dınlatıcı tesirlerinden istifade eder ve o suretle 
tasarruflarda bulunur. Bu bakımdan î)l sayılı Ka
nunun 4 ncü maddesinin değiştirilmesi icabet-
mektedir.. 

Yıllık programların 1 esintinde de bir gizlilik 
hâkimdir. Hükümet mensupları birer siyasi te
şekküle mensupturlar. Siyasi ihtiyaç ve tazyik
lerin altından kendilerini kurtarmalarına imkân 
yoktur. Bu bakımdan yıllık programlar lesbitinde 
yine ilinin terviçettiği hak ve hakikat fikri değil, 
siyasi ihtiyaç; ve zaruretlere dayanarak program
ların teshili bahis mevzuudur. Halbuki yukarda 
arz ettiğim üzere Devlel Plânlama Teşkilâtı pro
jeler sistemi içinde ilmen hangi hizmetlerin ya
pılması daha uygunsa onu göstermek ve tercih 
etmek vazifesi ile mükelleftirler. Hükümet, prog
ramında tanı bir muhtariyetle hareket etmekte
dir. Plânlama Teşkilâtı ile nıutabakati olup ol
madığı ^ve mutabakatının fiilî sebepleri açıklan
mamaktadır. Tehalüf halinde bulunmaları da 
bahis mevzuu olmamıştır. Bu bakımdan da Dev
let Plânlama Teşkilâtının vazifelerinin saraha-
ta kavuşması icabetmektedir. Zira, sanki bu ha
li ile Parlamentosuz bir Hükümetin müşaviri 
imiş gibi bir vaziyet göze çarpmaktadır. Hükü
meti teşkil eden zevat siyasi maksat ve endişe
lerini daha, rahat empoze etmek imkânını elde 
etmiş bulunmaktadırlar. Plân bir nevi Hüküme
tin siyasi barınağı veya korunağı vaziyetine gel
miş olmaktadır. 

Projelerin hazırlanması, hususu ilgili bakan
lıkların görevleri olduğunu eski Başbakan Yar
dımcısı Sayın Turhan Feyzioğlu söylemişlerdi. 
Halbuki çoğu zaman bir âmme hizmetinin görül
mesinde ilgili bakanlık Devlet Plânlama Teşkilâ
tının bu hizmetinin görülmesini istemediğini ma
zeret olarak ileri sürmüştür. Bu suretle Devlet 
Plânlama Teşkilâtı ve plân mesuliyetlerin ilgili... 
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BAŞKAN — Sayın Diler, bir dakikanız kal

dı. Bağlayınız lütfen. 

•NİHAT DİLER (Devamla) — Eğer lütfeder
seniz tamamlayayım, fazla bir şey yok, lütfeder
seniz bağlıyayım. 

BAŞKAN — Daha evvel konuşan arkadaşlar 
on dakika ile mukayyet kalmışlardır. 

Efendim, Sayın Diler konuşmasının devamı 
hususunda direniyor. Yüce Meclisin oyuna baş
vuruyorum. Kabul edenler.!. Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Buyurun. 

NİHAT DİLER (Devamla) — Hükümetle 
Devlet Plânlama Teşkilâtı arasında bir geldi git
ti halinde gizlenip bertaraf edilmesine scbebol-
maktadır. Âdeta bir veloybol topu gibi ona gi
dersiniz der ki; «Devlet Plânlama Teşkilâtı bunu 
yapıyor.» Öbürüne gidersin, der ki, «Daire bunu 
yapıyor.» Hükümet falan kez yapmıyor diye âde
ta bir voleybol topu gibi birbirinin üzerine mesu
liyetleri atmak suretiyle masediyor. 

Plânın en mühim unsurlarından biri de mâ
nevi unsurdur. Mahiyet halkça bilinmiyen fakat 
uygulandığı zaman gözle görülür elle tutulabilir 
işler yapıldığı vakit plâna karşı olan sevginin 
meydana gelmesi mümkün olur. Halbuki Hükü
met programında vadedilen hizmetler Devletin 
Resmî Gazetesinde ilân edilmiş olmasına rağmen 
yerine getirilmezse plân hakkındaki vatandaşla
rın duygu ve düşünüşleri büsbütün menfileşir. 

1963 senesi Hükümet programında falan vilâ
yetin falan kazalarında şu kadar bina yapıla
caktır diye vadedilmiş ve ilân edilmiş; fakat bir 
de bakıyorsunuz ki, bu şeyler tahakkuk etmiyor. 
Erzurum'un Hasankale, Hınıs ve Tekman kaza
larında 1963 programında Ziraat Bankası yapıl
ması vadedilmişti, ilân edilmişti. Halbuki yapıl
madı. Vatandaş diyor ki, madem plân vardır, plân 
sıhhatli bir şeydir, plânın emirlerinin yerine ge
tirilmesi lâzımdır. Bunlar yerine getirilmediğine 
göre demek ki, plân doğru değildir diyor. Bu ba
kımdan Hükümet programında vadedilen hizmet
lerin ifası bir mecburiyet ve zarurettir. 

Plânın hükümetlerin hatalarını, keyfî hareket
lerini ilim ihtisas namına gizi iyen siyasi maksat 
ve gayelerinin tahakkukuna vasıta olmaktan 
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kurtarılması çin 91 sayılı Kanunun ilgili hüküm
lerinin değiştirilmesi lâzımdır kanaatindeyim. 

İlmî bir eserin anlaşılması, o eserin ıstılahları
nın tazammım ve şümullerinin açık bir katiyetle 
anlaşılın asiyi e mümkündür. Sosyal adalet mefhu
munu tazammun ve şümulü plânda açık bir kati
yetle ifade edilmemiştir. Bu sebeple türlü mak 
sat sahipleri sosyal adalet mefhumunun kalıbı 
içinde kendi maksatları t a yerleştirmek suretiyle 
beyanda bulunmaktadırlar. 

Muhterem arkadaşlar, bugün cemiyetimizin 
bünyesi içinde h'akikaten bu sosyal adaletin istis
mar edildiği gibi bir mefhum daha tasavvur edi
lemez. Ln aşırı komünistinden, ta anarşistine 
kadar bu sosyal adalet mefhumunu kendi mak
sadına göre tefsir eden, kendi maksadını bu 
mefhumun içine sokan propagandalar görmek
teyiz. İşte Yüksek Plânlama Teşkilâtı, Devlet 
Plânlanın Teşkilâtı bu mefhumu tazammuıı ve 
şümulünü, açık bir katiyetle ortaya koyarsa bu 
takdirde böyle bir anarşinin meydana gelmesine 
imkân hâsıl olmaz. Bunların içinde bilhassa sos
yal adaleti iktisadi müsavat mânasında anlayıp 
o suretle Ceza Kanunlarının müeyyidelerini de 
nazara, almadan propaganda yapanlar vardır. Ce
za kanunlarının tatbiki bakımından ve plânın 
anlaşılması bakımından bu ıstılahın tazammun ve 
şümulünün açıklanması gerekmektedir. Muhte
rem arkadaşlar, gerçi Anayasanın 2 nci madde
sinde Türkiye Cumhuriyeti sosyal devlettir. Fa
kat sosyal devlete... (Gürültüler, yeter sesleri) 
Lütfederseniz Yüksek Meclisin bana bahşettiği 
bu 1 fitin siz baltalamayın. 

BAŞKAN — Yalnız Sayın Diler ikinci 10 da
kikayı tecavüz etmeyin. 

NİHAT DİLER (Devamla) — Bunu mühim 
gördüğüm için arz ediyorum, efendim. 

BAŞKAN — Peki efendim, yalnız ikinci .10 
dakikayı tecavüz etmeyiniz. Buyurun. 

NİHAT DİLER (Devamla) — Evet etendim. 
«Sosyal Devlettir.» fikri hakikaten sosyalist, sos
yalizm mânasına anlaşılmamalıdır. Her şeyden 
evvel sosyal devletin önünde hukuk devleti gel
mektedir. Bugün Türk Ceza Kanununun 141 ve 
142 nci maddeleri sırf bu sebepten tatbik edil
memektedir. Brt mefhuma açık bir vuzuh, açık 
bir sarahat vermelidir ki, ondan sonra Ceza ka
nunları da tetkik edilebilsin. Bir anarşi içinde
yiz. Bu anarşinin bertaraf edilmesi lâzımdır. 
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Bu cümleden olmak üzere geri kalmış bölge

lere prodüktiv olmıyan yatırımların öncelik ve ive
dilikle yapılması derpiş edildiği halde bunu tat
bikatta müşahede edememekteyiz. Millî Eğitim 
bütçesinde Erzurum'da nüfusu 150 den fazla köy 
sayısının adedi 397 olmasına rağmen tahsis edilen 
para miktarı 5 milyon 600 bin lira olduğu halde 
en müreffeh vaziyette; bir vilâyetimizde 150 den 
fazla nüfusu, okulu olmıyan köy adedi 126 bulun
masına rağmen buraya 6 milyon 500 bin lira bir 
yatırım yapılmıştır. Erzurum'a da 5 milyon 600 
bin lira para yatırılmış. Burada fahiş bir nisbet-
sizlik vardır. 

Bundan gayrı mahrumiyet bölgesi telâkki edi
len yerlerin prodüktiv bakımdan yatırım icabeden 
sektörlere de gereken ehemmiyet verilmemiştir. 
Ezcümle ziraat sektörü içinde en mühim yer iş
gal eden hayvancılığın ıslahı ve verimi üzerinde 
durulup, -hayvan besleyicilerine gereken yardım 
yapılmamıştır. Bilhassa 1962 senesinde Kars ve 
Erzurum'a verilen ICA kredisi mahrumiyet böl
gesi bulunan Erzurum ve Kars'tan alınarak başka 
vilâyetler arasında taksim cihetine gidilmiştir. 
Erzurum'un Karayazı, Tekman, Çak, Olur, Nar-
man ve ispir'in hudut yolları yapılmamıştır. Bu 
kazalar senenin 9 ayı kışın tesiri altında tabiatın 
esiri durumundadırlar. Kapalı ekonomiden kur
tarıp buralar tam mânasiyle ekonomik kıymetleri
nin en uygun şekilde verimli istifadelerini temin 
için yollarının yapılmasına gerekli önem verilme
miştir. Bütün bu misaller gösteriyor ki, geri kal
mış olan bölgelere yatırımların yapılması öncelik 
ve ivedilikle değil, sosyal adalet esirgendiği için, 
buralarda öncelik ve ivedilikle batırma mevzuba
histir. Eğer bu tatbikatlar müspet olarak ortaya 
çıksa idi, vatandaşlar plânı bütün meveutlariyle 
destekliyeceklerdi ve hangi suretle olursa olsun 
demogojilerin plânın tatbikine mâni olmasına im
kân verilmezdi. Benim mâruzâtım bundan iba
rettir. 

1964 yılı bütçesinin memlekete ve milletimize 
hayırlı olmasını diler, hepinizi hürmetle selâmla
rım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Veli Uyar, buyurunuz. 
VELÎ UYAR (Yozgat) — (Jok muhterem ar

kadaşlar, Devlet Plânlama Teşkilâtının bütçesi 
münasebetiyle birkaç dakikanızı alacağım. Peşi
nen özür dilerim. 
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Muhterem arkadaşlar, bu memlekette ne plân, 

ne program, ne de reform mevzuları bizim dertle
rimize çare bulmaz. Bu memlekette geniş bir zih
niyet değişikliği ve geniş bir reorganizasyon tesis 
edilmedikçe yapacağımız işlerde, hazırlıyacağımız 
plân ve programlarda muvaffak olmamız müm
kün değildir. 

Muhterem arkadaşlar, yıllardır arzuladığımız 
plân ve plânlı kalkınmanın bu memleketin çehre
sini ve kaderini değiştireceği artık herkesçe kabul 
edilmiştir. Plânın Öngördüğü husus, geri kalmış 
bölgelerin yatırımlarına öncelik tanınacağı da 
malumlarınızdır. Hal böyle iken büyük ümitler* 
lo kurduğumuz Plânlama Teşkilâtımız nazari ka
rarlarla ve mesnetsiz mütalâalarla plân ve pro
gramları kabul edilen yatırımları tadil etmekte 
devam ederse, maalesef .yatırımlar realize edile
mez ve edilmesi de mümkün olamaz. Hele Plân
lama Dairemiz uzmanları kendilerini diğer yatı
rımcı dairelerin uzmanlarından üstün görme has
talığına kapılmaya devam ederlerse, arzu edilen 
kalkınma hızı hiçbir zaman tahakkuk etmez. 

Muhterem arakadaşlarım, yıllardır bu mem
leketin hizmetinde bulunan kıymetli uzman ar
kadaşlarımızın hazırlamış olduğu raporlar Plân
lama Dairesince bir tarafa itilerek, illâ ki, bi
zim dediğimiz olacak iddiasiyle hareket edilirse 
elbette bir allerji uyanması işten bile değil
dir. Bütün sıkıntılarımız buradan doğmakta
dır. Plânlama Dairesinin diğer dairelerle koor-
dono çalışmamasından ve Plânlama Dairesinin 
merkeziyetçilik zihniyeti içerisinde illâki bi
zim dediklerimiz olacak diye hareket etmelerin
den mütevellit bu memleketin kalkınmasındaki, 
yatırımlardaki realize edilememesi, bilhassa 
iktisadi Devlet Teşekıkülerinde, katma bütçeli 
idarelerdeki gecikmelerin en büyük sebebi ve 
âmili bu zihniyettir. (Orta ve sağdan bravo ses
leri.) 

Plânlama Teşkilâtımız teşriî organların ve 
Hükümetin kararlarına uymak zorundadır. 
Maatteessüf bâzı ahvalde Dairemiz Meclisin 
kabul ettiği, Hükümetin kabul ettiği kararla
rın dahi dışına çıkmaktadır. Kendi teşkilât 
kanunlarının da böyle olduğu hepimizin ma
lûmudur. Hal böyle iken, Plânlama Dairesinde 
hazırlanan vo Yüksek Plânlama Kurulunca 
incelenip. Bakanlar Kurulunca kabul edilen 
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1963 ve 1964 yılı programlarında yer alan 
bir tesis maalesef bugüne kadar baltalanmakta 
devam etmektedir. 

Muhterem arkadaşlarım, şu elimdeki -gazete 
15 Ekim 1963 tarihli Resmî Gazetedir. Yüksek 
Plânlama Kurulunda kabul edilen ve Hükü
metçe tasdik edilen 1964 yılı icra programıdır. 
Burada içki sanayiinde Yozgat Bira Fabrikası 
10 milyon litre olarak gösterilmekte ve baş
langıç yılı olarak da 1959 yılı tesbit (dilmekte
dir. Bu fabrikanın 1963 yılında inşaası için 
bütçeye para konulacağı zaman Plânlama 
Dairesi bu bir teşriî organın yapmış olduğu 
'bir tasarruftur, biz buna karışmayız, elbette 
yapılması lâzımdır diye mütalâa beyan etmiş
tir. 1963 yılı icra programında da beş milyon 
küsur lira bu fabrikanın inşası için konul m uş-
tıiL'. 1962 yılındaki 3 milyon liradan ancak 
800 bin lirası ile gösteriş kabilinden sosyal te
sis olarak bir bina inşa edilmiştir, (ieriye ka
lan iki milyon küsur lira tamamen yatırını 
dışı kalmış tabiatiyle imha edilmiştir. 

1963 yılı bütçesinde ise 5 milyon lira vardır, 
arkadaşlar. Bugün 20 Şubat 1964. Maalesef 
5 milyon lira da yatırıma tahsis edilememiştir. 
1964 yılı icra programının 126 ncı sayfasın
da ise, Yozgat Bira Fabrikası yılda 10 mil
yon litre bira 2 bin ton da malt işlemek sure
tiyle 1950 yılında başlama tarihi 1966 yılın
da da bitim tarihi olarak 40 küsur milyon 
liraya bir proje buraya aktarılmıştır. Maale
sef bu karar Bakanlar Kurulundan dahi tas
dikten geçtikten sonra Plânlama Dairemizin 
'bastırdığı şu kitapta ise 5 milyon litreye indi
rilmiştir. 

Çok muhterem arkadaşarım, biz milletve 
killeri, Meclis ve Hükümet üyeleri olarak ay
lardır ve yıllardır vermiş olduğumuz sözler Plân
lama Dairesinin bir kitabında bir kenara iti-
lirse, bu Devlet icraatının ve Devlet yatırımla
rının ciddiyetle nasıl kabili telif olur? Va
tandaş bu yatırımların tahakkukuna nasıl iti
matla bakabilir? Ben bunu merak ediyorum. 
Evet, bu Resmî Gazetenin bir başka sayfasında 
da şöyle bir ibare vardır. Devlet Plânlama 
Dairesi şimdi cevap verirken diyecek ki ; 
efendim, beşinci maddede kesin projeleri 
Devlet Plânlama Teşkilâtınca İncelenme-
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den programa alınmış olan yatırımlardan proje 
tutarı 15 milyon lirayı aşanların kesin projeleri 
D. P. T. uca plân ve program esasları bakı
mından incelendikten sonra uygulanmaya geçi
lecektir. on cümle. Bu çeşit projeler programın 
uygulanmaya başlanacağı tarih beklenmeden 
Devleti Plânlama Teşkilâtına gönderilir. 1959 
yılında başlandığı belirtilen bu işin programı
nın, plânının, projesinin,,Devlet Plânlama Daire
sine önceden gönderilmesi mevzuubahsolanıaz 
elbette işe evvelden başlanmış demektir. O halde 
Devlet Plânlama Dairesi Hükümetin vermiş ol
duğu bu kararı, Hükümetin itibarını da sıfıra 
düşiiriireesine, bir kalemde yarı yarıya indiri
yor. Biz milletvekilleri olarak vatandasın kar
şısına nasıl çıkarız? Plân ve program bu mu 
demektir? Mademki bu şekilde bir program ve 
plân kabul edilmiştir, yıllar yılı Meclis kürsü
sünden Hükümet toplantılarında, Bakanlar Ku
rulu toplantılarında 10 milyon litre olarak ya
pılacağı belirtilen bu fabrikanın 5 milyon litre
ye indirilmesine, ben şalisi kanaatimce, Plânla
ma Dairesinin yetkili olduğuna kaani değilim. 
(Jok rica ediyorum, Plânlama Dairemiz, atfı
nızı diliyerek söyliyeyim, çizmeden yukarı çık 
manialıdır. Kanunların kendisine verdiği sınır
ların dışına çıkan Plânlama Dairesi, .elbette ken
dilerinin sabote ettikleri diğer Devlet daireleri 
tarafından da sabote edilecektir. Biz milletve
killeri olarak ahenkli çalışmaz isek, Devlet dai
resindeki memurlar, bakanlıklar koordine çalış
maz ise, bu Devletin yatırımları ne realize edi
lebilir, ne büyük ümitlerle baktığımız plân ve 
program tatbik edilir, ne de bu memleketin çeh
resi, maalesef değişir. 

(Jok muhterem arkadaşlarım, vaktinizi faz
laca almamak isliyorum. Mâruzâtım demin de 
arz ettiğim gibi Plânlama Dairemizin iktisadi 
koordinasyon olarak veya iktisadi raporlar ola
rak, üç alternatif olarak istemiş bulunduğu 
programları mesnet ittihaz ederek beş, on, onbeş 
milyon litrelerin hangisinin daha rantabl Oldu
ğu hususundaki mülâhazaları şahsi kanaatime 
göre indidir. Tekel (leııel Müdürlüğünün bil
dirmiş olduğu raporlar da onbeş milyonun daha 
iktisadi olduğu, on milyonun ondan daha az. 
beş milyonunsa maalesef iktisadi olmadığı belir
tildiği halde demin arz ettiğim gibi Plânlama 
Dairemizin yüksek uzmanları diğer uzman arka-
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daşların vermiş olduğu raporları bir kenara it
meye devam ederlerse bu isler de böyle çıkmaz
da kalır. Devletin ve vatandaşların büyük ümit
lerle bakmış olduğu bir plân da ral'a konmuş 
olur, arkadaşlarım. Hepinizi hürmetle selâm
larım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Savın İsmail Hakkı Akd ogan 
buyurun. 

İSMAİL IIA.KKT AKDOĞAN (Yozgat) — 
Çok muhterem arkadaşlarım, özel bir husus 
hakkında yüksek huzurunuzu işgal etmek mec
buriyetinde kaldığım için özür dilerim. Biraz 
evvel sizlere hitabeden Sayın arkadaşım Veli 
Uyar Beyin konuşmasından sonra aynı mevzuu 
üzerinde bendenizin konuşması elbette bâzı ar
kadaşların tepkileri ile karşılaşacaktır. Ama 
reylerinin vebali altında bulunduğum ve bir pe
rişanlık içerisinde sefaletle didinen bir memleke
tin çocuğu olarak, elbette onların bize vermiş ol
dukları reylerin kefaleti altında sizlere hitabet
in ek ve onların haklarını korumak mecburiyetin
de olduğumu takdir edersiniz. 

Muhterem arkadaşlarım, sayın arkadaşım 
burada hâdisenin bir tarafına temas ettiler. 
Bendeniz hâdisenin diğer taraflarına temas ede
ceğim. Yalnız sayın arkadaşım burada beyanda 
bulunurken, Plânlama Dairesinin lâyüsel ha
reketlerini yüksek huzurunuza getirdikleri za
man benim gözlerim gayriihtiyari Sayın Riya
setin arkasındaki şu Hitaba takıldı: «Egemenlik 
kayıtsız şartsız Milletindir.» Şayet arkadaşımızın 
burada ifade ettiği mânayı alırsak, buradaki 
yazıyı Plânlama Dairesinin üzerine asalım ve 
egemenliğin Müezzinoğlu'na aidolduğunu belir
telim. 

Muhterem arkadaşlarım, hepiniz belki bilir
siniz (belki de bir kısmınız bilmezsiniz, bu kusur 
değildir, ben de çok vilâyetleri bilmem.) Yoz
gat İkinci Cihan Harbinden evvel 40 000 nüfus
lu ve bugün İzmir Enternasyonal Fuarının ikti
sadi durumunu aynen muhafaza eden bir hay
van panayırına sahilbolan bir vilâyettir. O za
manın coğrafyaları Yozgat için, «Avrııpavari 
evleri ile tanınmış Yozgat vilâyeti» diye yazar. 
Ama Cumhuriyet devrinden bu yana Yozgat'a 
tek bir Devlet eli uzanmamış, hiçbir suretle bu 
topraktan alınan hak, bu topraktan alman kan 
karşılanmamıştır. Ve ne yazık ki, buranın nü-
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fusu 9 bine inmiştir. Cihan harbinden evvel 
40 bin, sonra 9 bin, Ankara'da 30 bin, Yozgat
lının bulunduğu söylenir. Kırıkkale'de işçi ola
rak 15 bin Yozgatlı çalışır. Buranın halkı gö
çebe olmuşlardır, iktisaden çok kötü durumda
dır. Her zaman tekrarlıyoruz,' yatırımlar ge
ri kalmış bölgelere akacaktır. Geri kalmış böl
gelerin tâyin ve tesbitinde coğrafi hudutların 
şu veya bu bölgede olmasının ehemmiyeti yoktur. 
Bizatihi bölgenin geri kalıp kalmadığı hususun
da araştırma yapılması lâzımdır. Bu bakımdan 
gidip - gelen varsa; Yozgat'ın halinin yürekler 
acısı olduğunu görürler. 

İHSAN KABADAYT (Konya) — Doğru 
kardeşim, doğru. Ben yakından gidip, yerinde 
gördüm. Çok doğru. 

TSMAİL HAKKİ AKDOĞAN (Devamla) — 
Evet arkadaşlar, tşte bunun için Yozgatlılar Cum
huriyet devrinin başından beri gel i]) geçen ikti
darın büyüklerinden, gelenleri alayişle karşıla
mışlar, giderken uğurlamışlar, ziyafetler çek
mişler ama hiçbir devirde haklarını alamamış
lardır. Nihayet bir gün gelmiş ve 1959 yılında 
0 zamanın iktidarı bu perişan halimizi görmüş 
ve Yozgat'ta bir bira fabrikasının yapılmasına 
karar verilmiş, ihale hazırlıkları yapılmış, tanı 
iş kati hale geldiği zaman ihtilâl olmuş, inşaat 
durmuş. Millî Birlik Komitesi bu inşaatı tama
men durdurmuş. Yüksek Meclisiniz toplandığı 
zaman o zamanki teşkil edilen Karma Bütçe 
Komisyonunda bu husus tekrar ele alınmış 25 
mevcut Karma Komisyon üyesinin 23 ünün tek
lifiyle Yozgat'ta bir bira fabrikasının inşa edil
mesi kararlaştırılmış ve o zaman Yüksek Mec
lise gelip tasdik edilmiş. Muhterem arkadaşlar, 
Bütçe Komisyonundan sonra bir hâdiseyi de 
açıklamak isterim: Komisyonda müzakereleri 
sırasında o zamanın Tekel Bakanı Şevket Bu-
1 ad oğlu bir bira fabrikası yapılması lâzımgeldi-
ği kanaatinde olduğunu, ancak bu bira fabrika
sının nereye yapılması lâzımgeldiği hususunda 
Hükümetin tetkikat yapacağını söylediler. Ama 
komisyon, verilen bir önerge üzerine tahsisan 
Yozgat'a yapılmasına karar aldı ve bütçe tasa
rısına «Yozgat Bira Fabrikası» diye geçti. Sa
yın Bakanın fikir ve kanaatlerine uygun olma
dığı için, Yozgat Bira Fabrikası o zaman ya
pılmadı. Çittik, geldik heyetler halinde Ba
kana; «Meclis karar verdi, bütçeye tahsisatı 
kondu. Bu fabrika ne zaman yapılacaktır,» diye 
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sorduk. «Yakında» tetkik ettiriyorum, dedi. Bir 
gün radyo dinliyoruz. Türkiye'de 3 tane bira 
fabrikası yapılacak diye duyduk. Sevinç içinde 
Bakanlığa koştuk, çünkü fabrikalardan birisi 
Yozgat'a aldolacaktır. Çünkü Büyük Millet 
Meclisinde tahsisatı konmuş, kabul edilmiştir 
diye, Bakanın huzuruna vardık. Biz dedi «bi
ra fabrikalarının yerini tesbit etmedik, Plânla
ma Dairesine yazı yazdık, 3 tane bira fabrikayı 
yapılmak için, bunlardan birisinin de Anka
ra'nın yakınında olmasını söyledik. Ama ma
hal tasrih etmedik,» dediler. Biz lütfedin şu ra
poru okuyalım, dedik. Rapor geldi. Bir de 
baktık ki raporda yor tasrih edilmiş.. Bakan, bi
lerek veya bilmiyerek bize hilafı hakikat beyanda 
bulunmuş. Sayın Bakan dedik, bu nasıl olu
yor böyle? Yer tasrih edilmemiş diyordunuz, iş
te yeri tasrih edilmiş. Ben okumadan imza et
tim, dedi. O hakle dedik, bir yazı yazın lüt
fen. Nihayet Plânlama Dairesine bir yazı ya
zıldı. «Biz üç vilâyette bira fabrikası yapılma
sını yazmıştık, bu yeni yapılan bira fabrikaları 
içindi. Yozgat Bira Fabrikası hali inşa duru
mundadır, bunun tahsisatı konmuştur, 3 mil
yon lira. Bakiye tahsisatının da nazarı itibara 
alınması lâzımdır.» diye bir yazı yazdı. Bu ya
zıyı Plânlama Dairesinden takibettik. Plânlama 
Dairesi o zaman, bira fabrikalarının özel teşeb
büsün çalışma sahasında olduğunu, bu bakım
dan bira fabrikası yapılmıyacağı mütalâasında 
olduğunu söyledi. Biz o zaman Yozgat millet
vekilleri ve Yozgatlılar olarak yediden yetmişine 
kadar göz yaşlarımızla, İstanbul yoluna koştuk. 

REFET SEZGİN (Çanakkale) — Şevket 
•Beye müracaat etmediniz mi? 

•İSMAİL HAKİKİ AKDOĞAN (Yozgat) — 
Ettik efendim, netice 'boş ıBir netice alamadık. 
Bakan değişti. Onun yerine Sayın Orhan öz-
'trak Beyefendi Bakan oldular. TesakMf Sayın 
'Başîba'kan da istanbul'da öztrak Bey de istan
bul'da. Oraya kadar Yozgat'tan bir heyet gittik, 
durumu Başbakana anlattık. Başbakan malûmat
lar değildi, Tekel Bakanı bu işten 'malûmaittar-
mış. Ona gözlerimizin önünde sarahaten belirt
ti. Yozgat'ın bu bira fabrikası hakkı başka ye
re kaydırılıyordu. Paşam bu bira fabrikası 
Yozgat'ın hakkıdır; de'diler. Durum ıte'tiki'k edil
di, Yozgat'ın geri 'kalmış bölge olduğu, iktisa-
den kalkınmaya muhtaç olduğu, Yozgat'ta yapı-

20.2 .1964 0 : 3 
laeak bu. bira fabrikasının rantabl bulunduğu 
tesbit ediİdi. Nihayet bu bira fabrikasının ya
pılmasına karar verildi. Fakat yine bitmedi bi
zim çilemiz. O zamanın Devlet Bakanı olan, 
plânlama işleri ile meşgul olan Sayın Turhan 
Feyzioğlu, Yozgat'ı teşrif ettiler ('hâdiseden 
evvel). Toplandık, bu sefer bize Yozgat'a bira 
fabrikası yapılmıyacağından bahsettikten son
ra, nihayet siz gelin bu bira fabrikasından vaz
geçin, malt fabrikası yapalım buraya dediler. 
Bira mayası yapacak bir fabrika. Beyefendi, 
biz. bunun için w nelerdir mücadele çittik, çile 
çektik. Devletin bugüne kadar b'ir tek kuruşu 
geçmemiştir, buraya. Lâzım olduğu zaman biz
den kâr alıyor, vergi alıyor, biz bunları seve 
seve veriyoruz. Ne olur Cum'lıuriyet Hükümeti 
de bir parça, bir nebze bize bir şey Versin, hiç
bir şey vermedi, şu va'dettİği hususu artık ta
hakkuk ettirin, dedik. Hayır olmaz, dedi. 

(Bunun münakaşası çoktur. Nihayet Yozgat'a 
bira fabrikasının yapılması kararlaştırıldı. 
Plânlama Dairesinde rantabl olduğu anlaşıldı 
ve Yozgat'a, 1959 senesinde plânları yapılıp 
kararlaştırılan, bilâhara muhtelif safaihat geçi
ren bu fabrikanın yapılması kararlaştırıldı. 
Plânları, projeleri yapıldı, Bakanlar Kurulu
nun kararımdan geçti. İhaleye çıkarıldı. Daha 
evVel Yozgat bira fabrikasının malt fafcritkası 
'kısmını yapmak suretiyle saırıf edilecek parayı 
yarıya indirmek istiyen zihniyet, ona muvaffak 
olamayınca, bu sefer de kapasitesini indirmek: 
suretiyle Yozgat'a bir kuruş akmasına, Yoz
gat'ın ik'tisaden gelişmesine mâni olmaya ça
lıştı. işte bugün karşılaştığımız durum bu zih
niyetin, bu gizli ellerin tesiriyle olmuştur, ar
kadaşla r. Ben sadece Plânlama Dairesinin me
sul adamlarının, Veli Bey karidesimizin burada 
anlattığı gibi, kanunları, Meclisin kararını hiçe 
sayarak bu kadar cüretkâr hareket edeceğine 
kaani-değilim. Bunlara cesaret veren kimseler 
vardır. 

'BAŞKAN — Sayın Akdoğan bir dakikanız 
'kaldı. Lütfen tamamlayınız, 

İSMAİL HAKKI AKDAÖON (Devamla) — 
Müsaade ederseniz, efendim, çok az kaldı, iki, 
üç dakika sürmez. 

Ço'k muhterem arkadaşlarım, zamanımızın 
bittiği Başkanlık tarafından ihtar ediliyor. S'iz-
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leri fazla rahatsız etmek istemiyorum. Tdknik 
elemanlar, bu işin mütehassisi arı Yozgat'ta ya
pılacak bira fabrikasının rantabl olduğunu, 
Türkiye'de bira ihtiyacı bulunduğunu, sureti 
katiyede teslbiit etmiş durumdadır. Bunu hepiniz 
bilirsiniz, Ağustos ayında Anadolu'da hiç bira 
bulunmaz. Hiçbir yerde bulunmaz. Mevcut ih
tiyaç da fazladır. Esa!sen Bütçe Karma Komis
yonunda arz ettiğim üzere, - ecnebi müelliflerin 
kitaplarından da parçalar okuma'k suretiyle 
bahsetmiştim - milâttan 2 '000 yıl evvel ilk bi
ranın Türkiye'de Yozigat hudutları dâhilinde 
bulunan Boğazköy harabelerinde yapıldığı an
laşılmıştır. Arpa bakımından Tür'kiye'de bira
lık amanın en iyisi Yoz'gat'ta yetişme'ktedir. 

BALKAN — Sayın Akdoğan vaktiniz ta
mamdır. 

İSMAİL HAKKI AKDOĞAN (Devamla) — 
Savın Baş'kan, 2-3 dalkika müsaade ediniz lût-
for\ 

BAŞKAN — Vaktiniz tamamdır, Yüce He-
vp+in ovıınu almak lâzımdır. Sayın arkadaşımı-
7in. korkmasının devamını oyunuza sunuvo-
,,1Tvyı. Kabul edenler... Etmivenler... Kabul edil-
^ ' ^ î ^ Bnvurnn Savın Akdoğan. 

tSMAÎT, HAT^KT AKDOĞAN ("Dnvnml<ı> — 
Ciny>i Vn.lmıs bölo-nlpvp vnr»dacak yatırımlar için. 
mütehassısların sövledibine göre, malivet vüz-
de iki pahalı dahi olsa, yatırımların geri kalmış 
bölgelere yanılması prensip kararma bağlanmış
tır. Bu şartlar muvacehesinde Yozgat'a bira fab
rikasının mevcut kapasitesiyle yapılmaması için 
hiçbir sebep yoktur. Sayın Tekel Bakanlığı görü
şümüzü aynen teyidetmekte ve bu bira fabrikası
nın elde mevcut projeye uygun olarak 10 milyon 
litre kapasitede yapılması için Plânlama Dairesi
ne müteaddit defalar yazı yazmış bulunmaktadır. 
Plânlama Dairesi bu görüşünde ısrar ettiği tak
dirde, yeniden plân ve proje yapılmak mecburi
yetinde kalınacak ve birçok masraflara katlanı
lacaktır. Yapılacak 5 milyon litrelik bira fabrika
sının maliyetiyle 10 milyon litrelik bira fabrika
sının maliyeti arasında büyük fark olmadığı mü
tehassıs elemanlar tarafından katiyetle söylen-* 
mektedir. Biz Sayın Başbakan Yardımcısının, 
Sayın Devlet Başkanının ve Tekel Bakanının na
zarı dikkatlerinin bu nokta üzerine toplanmasını 
ve Plânlama Dairesinin de insafa gelmesini istir-
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ham eder, hepinizi hürmetle selâmlarım, arka
daşlar. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Celâl Sungur, buyurunuz. 
CELÂL SUNGUR (Yozgat) — Muhterem ar

kadaşlarım, Yozgat Milletvekillerinin hepsi bir
den, sizleri, Meclis hayatında ilk defa bugün ra
hatsız ediyor. Bu mevzuun dışında rahatsız et-
miyeceklerdir. (İnşallah, sesleri) Çünkü hakka, 
adalete ve millet iradesine inanan, bağrı yanmış 
bir memleketin milletvekilleri olan Yozgat'lılar 
bir haksızlıkla karşı karşıya bulunuyorlar. Bu 
derdi Büyük Meclise arz edebilmek için birbiri 
peşine söz alıp aynı mevzularla sizi rahatsız edi
yorlar. 

Değerli arkadaşlarım, ben arkadaşlarımın iza
hından sonra Devlet Plânlama Teşkilâtının bu 
mevzuda kendisine taallûk eden tarafına dokuna
cağım. 

Memleketimizde bira sanayii: Arkadaşlarım, 
bugün memleketimizde 33 - 34 milyon litre bira 
istihsal edilmekte ve bu istihsalimiz istihlâk edil
mektedir. B^^ün Snvm Devlet Plânlamanın ra
kamlarına <rövp, 60 - 70 milvon litre civarında 
istihlâk i h t i v a m duvmaktavız. Halbuki medeni 
memi">etleHe nüfus başına 50 - 60 litre istihsal 
ve istihlâk edilmektedir. Bizde bugün bir litre 
ediliyor. Yani şu neticeye geleceğiz. Türkiye'de 
bira sanaviine ihtiyaç vardır. Bira sanayiinin 
genişletilmesi icabeder. Nitekim Plânlama Teş
kilâtının 1962 vılmda hazırladığı raporlarda Tür-
kive'mizde daha beş yerde bira fabrikası kurul
masına lüzum olduğunu belirtmişti. Bugün Dev
let Plânlama Teşkilâtı yalnız bir yerde kurula
cak fabrikanın Tekel Umum Müdürlüğü tarafın
dan kurulması ile, diğerlerinin özel sektöre dev
redilmesinde kararlı görünmektedir. 

Şimdi arkadaşlarım, sarahatle malûmdur ki, 
bu fabrika 1959 dan evvel her şeyi hazırlanmış, 
1960 ta, 27 Mayıs. Devrimi olmamış olsaydı 10 
milyon litre üzerinden Haziran ayında ihaleye 
çıkarılacaktı. İhtilâl oldu. Onun üzerine bu fab
rikanın rantabl olduğunu söyliyen mütehassıs 
sonradan, hayır, rantabl değildir diye rapor ver
diler. Fabrika durdu. Kurucu Mecliste derdimi
zi anlatmaya çalıştık, nihayet 1962 bütçesine bu
nun tahsisatını koydurduk. 3 ncü İnönü Kabine
sine biz Yozgat milletvekilleri toptan müteşekki
riz. Çünkü dâvamızı benimsemiş, Hükümet prog-

251 
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ramına da «Yozgat Bira Fabrikası süratle ikmal 
edilecektir.» diye bir ibare koymuştur. Bundan 
dolayı Sayın Başbakana, Sayın Başbakan Yardım
cısına, Sayın Hükümete teşekkürlerimizi arz ede
riz. 

Ancak bizıim üzerinde durduğumuz arkadaş
lar daha evvel arkadaşlarımın da belirttiği gibi 
1963 yılının Ekim ayında bu fabrikanın 10 
.milyon litre esası üzerinden ve 2 milyon litre 
esası üzerinden de malt olarak yapılması, Hü
kümet kararnamesi olarak Ekim ayında icra plâ
nı olarak ilân edilir. Şimdi biraz sonra kıymetli 
Başbakan yardımcımız cevap «adedinde teknis
yenlerin kendisine verdiği malûmata göre kesin 
projesi 15 .milyon lirayı aşan işler Devlet Plân
lama Dairesinden geçmeden yapılamaz diye sıize 
cevap verecekler. Arkadaşlar, çünkü kendisine 
böyle malûımat vermişlerdir. Hükümet (itmekte 
ımarifet ve Hükümete yardımcı olarak çalışan
lardaki .marifet, ileriyi görebilmek, ileriye göre 
hareket etmektir. .Şimdi fabrikayı 10 milyon lit
re üzerinden ilan etmişsin. 18 tane yerli ve ya
bancı firma, ilân üzerine 10 .milyon litre üzerin
den tekidi* vermiş. Ondan .sonra şimdi Devlet 
Plânlama Teşkilâtı bir yazı istiyor'. Üç alterna
tif 5 .milyon 10 milyon, .15 milyon olur diye bil
diriyorlar. Zaten elde yalnız 10 milyon litrelik 
proje var, arkadaşlarını. Buna göre de ihale ya
pılmıştır. .18 tane de yerli ve yabancı firma mü
racaatını bildirmiş, teklif vermiştir. Şimdi Dev
let Plânlama Teşkilâtı Ekim ayındaki şu res
mî gazeteden sonra Kasım ayında (bir ay sonra) 
«5 milyon litreye İndirilmesi lâzımdır» der. 
Böyle bir durum karşısında istirham ederim;' bu 
devlete yerli ve yabancı firmaların itimadı ka
lır mı? 

HAlvtL ÖZMEN (Kırşehir) — Kalmaz. 

CELÂL SU'NOUK (Devamla) — Beş mil
yon litre üzerinden ihale yapacaksın, bu .sefer 
de adamlar diyecekler ki, acaba bir ay .sonra 
Devlet Plânlama 1 milyon litreye mi indirecek 

Şimdi işin acı tarafı, acıklı tarafı burada 
arkadaşlar. Bir de ihale değiştirilmesi ne olur? 
Burada lâfla söylemesi kolay. .1959 da tamamla
nan projeler 1963 yılında ihaleye çıkarılıyor. 
Bir proje değiştirilmesi, bu yatırımın, iki sene 
daha sonra ihaleye çıkarılmasına, mal olur. 

Şimdi sevgili kardeşlerim, muhterem arka-
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daşlarım, 'Hükümet Başkanı Sayın İnönü adına, 
ikinci İnönü Kabinesinin Gümrük Tekel Baka
nı Orhan Öztrak, 12 Aralık 1962 tarihindeki, 
biz bunu Yozgat'ta bayram olarak kabul etmiş
tik gelir, Yozgat'ta İnönü adına, «burada 10 
•milyorî litrelik bira fabrikası kurulacaıktır» der. 
Bu işler okluktan sonra istirham ederim, Dev
let Plânlama Teşkilâtı Başbakan'a ve bakanla
ra verdiği dokümanları üzerine mesul icra orga-
nındakiler konuşurlar. Eğer onlar, Devlet Plân
lama Teşkilatındaki vazifeli arkadaşlarımız, er
kânı Hükümete 5 milyon litre esası üzeninden 
doküman verselerdi mesul şahıslar da gelir Yoz
gat'a beyanlarını buna göre yaparlardı Maksa
dı anlamıyorum ben; acaba iSayın Başbakan'ı 
ını sbota etmek isterler; ben bunu çözemedim. 
Doğrusu bugünkü Hükümet Başbakan'ımızın 
siyasi hayatına bir göz atacak olursak daima 
ciddî şeylerden bahseden ve yalan beyanlardan 
kaçınan bir şahıs. Başbakan adına ve Başba
kan tarafından 10 milyon litre esası üzerinden 
kurulacağı beyan edilen bir hususun Ekim 
ayında böyle söylendiği halde, Kasım ayında 
beş milyon Ilıt reye İndirilmesine gidilmesi doğ
rudan doğruya benim anlayışıma göre Başba
kana sabote etmek ve yalancı duruma sevk et-
ıiniye uğraşmaktır. Biz bugünkü Üçüncü İnö
nü Hükümetine, muhterem Hükümetin progra
mına resmen, vazıhan bu Yozgat Bira Fabrika
sının almasından dolayı teşekkür ederiz. Dâva 
'bizim dâvamız olmaktan çıkmıştır. Dâva Hükü
metimizin davasıdır. Dâva Hükümetimizin cid
diyetle ele aldığı, Hükümetin ciddiyetinin dâ-
A-asıdır. (Sayın Başbakan yardımcısından bu 
mevzu üzerinde daha oynanmamasının teminini 
rica ederim. Bağrımız yandığı için sizleri ra
hatsız ediyorum; Yozgat'ta Cumlıuıüyertin, 40 
yıllık 'Cumhuriyetin tüttüreceği tek baca budur. 
Cumhuriyetin Yozgat'ta hiç bir eseri yoktur. 
Bu memleket daima kan vermiş, daima can 
vermiş, daima vergi vermiş, Cumhuriyetten hiç. 
bir şey almamıştır. Hakkı olduğu bir davada, 
bu şekil de dâvasını yarısını da çürütmeye, yo-
ketmeye hiç kimsenin hakkı yoktur. İstirhamı
mız; sahibi Hükümet olan bu dâvanın Hükümet 
tarafından realize edilmesi sabote edilmesine 
meydan vcrilmemesidir. 

11 ürmetleriınle. (A Ikışlar) 
BAŞKAN — Sayın Kâzım Arar. 
KÂZIM AKAK (Çankırı) — Muhterem ar-
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kadaşla.rını, Plânlama ile ilgili özel bir kanunun 
Büyük ıMillet Meclisinde 'müzakeresi esnasında, 
Büyük Meclisin yetkileri bu teşnilâta veriliyor, 
diye konuştuğunu natırlarım. Şimdi durumun 
acı neticelerini, dikilen ağacın acı meyvalarıııı 
yemeye başladık. Plânın tatbikatına başlandığı 
1962 senesi ve 1963 senesi içinde, birçok aksak
lıklara temas edilmiş, fakat bariz şekilde mü
şahhas bir misal vermek mümkün olmamıştı. 
Benden evvel konuşan dertli Yozgatlılar plâ
nın tatbikatı ndaki aksaklığı belirttiler. Yer yer 
plânın tatbikatı hakkında konuşan politikacıla
rı itham eden karşı politikacıların bütün iddia
larına rağmen, plân, tatbikatından büyük ak
saklıklar müşahede edilen ve arzu edilir, tahay
yül edilir, şekliyle memleket bünyesine tatbik 
edilnıiyen bir mevzu haline gelmiştir. Bizim 
derdimiz bira fabrikası değildir. Çankırı'nın 
derdi de bir atış okulu davasıdır. Bir bira fab
rikasına veya bir başka yatırıma devletin bu
günkü imkânsızlıkları karşısında bir yatırım 
yapması belki mümkün olmryabilir. Fakat çok 
seneler evvel, çeyrek asır evvel yapılan, burada, 
ona mümasil yedek subay okulu gibi muazzam 
bir bina, her türlü konforu haiz, kaloriferli ve 
ilaveleriyle 50 milyon lira civarında 1 alimin 
edilen muazzam bir bina 3 seneden beri, maale
sef metruk halde bulunmaktadır. 1961 senesi 
bütçesinden evvel bir sözlü soru ile geldik. Ne
tice alamadık. Bir başka milletvekili arkada
şımız gene sözlü soru ile geldi, netice alınama
dı. Gecen, sene bütçe müzakerelerinde tekrar işi 
ele aldık. Maarif Vekâletine devri düşünülüyor 
mu, dedik. Evet, dediler. Bir sene daha bekle
dik. Maarif Vekiline sorduk, bu defa. «Size 
böyle bir şey intikal etti mi?» «Hayır,» dediler. 
Devlet Plânlama Teşkilâtının sadece nazari sa
hadaki. tatbikatı bu memleketin hayrına hiçbir 
netice vermiyecektir. İlmi çift kablolu bir elek
trik hattına benzetmek lâzımgelir. Kabloların 
birbiriyle ieması olmadığı vakit, nasıl bundan 
şua almak mümkün olmazsa, nazari tatbikat ile, 
amelî tatbikat olarak bu iki kabloyu vasıflan
dın î'sak, birbirine temas ettirmedikçe bundan 
şua almak mümkün olamaz. Bizim Plânlama 
Teşkilâtı ilmin ışığı altında çalışmakta, fakat 
nazari ilmin ötesinde tatbikata yanaşamamakta 
çünkü, tatbikatı henüz görmemiş uzmanların 
elinde bulunmaktadır. Mahallinde hiçbir tetki-
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kat yapmadan, sadece plân ilminin de çok müp-
tedisi bulunduğumuz bir memlekette genç ele
manların yabancı memleketlerin plân ilminden 
faydalanarak, onlardan istifade ederek kaleme 
aldığı bu nazari ilmin yanında, bir de gezi ya
pılmamakta, istatistiki malûmata inanmamakta, 
onlardan acı acı dert yanmakta olmasına rağ
men, gene valilerin ve kaymakamların oturduk
ları yerde yahut muhtarlara gönderdikleri ya
zılara aldığı cevapla yetinen bir teşkilâtın ver
diği malûmata istinaden yapacağı iş bundan faz
la olamaz. Çankırı'yı diğer bir yönden de elo 
alalım, bilhassa atış okulu mevzuunun Plânlama 
Teşkilâtının dikkatinden kaçmamış olmasını 
arz ederken madalyonun ikinci bir tarafını da 
ele alalını : Arkadaşlarını kutularınıza birer 
kitap atıldı. Bunlar Plânlama Teşkilâtının 1961 
yılı uygulama plânı. Göz gezdirdim. Çankırı'yı 
aradım, buldum. Fakat aynı nitelikte, nüfus ke
safeti ve diğer vasıfları itibariyle aynı nitelikte 
bulunan diğer vilâyetlerle mukayesesini yaptı
ğım zaman - Hani Devlet Plânlama Teşkilâtı ta
mamen tesirden azade bir müesseseydi, hani 
Devlet Plânlama Teşkilâtının hiçbir hareketine, 
hiçbir muamelesine Devlet el koymıyaeaktı -
bir de ne göreyim arkadaşlarım, ikinci koalis
yon Hükümetinin sayın üyelerinin intihap dai
relerine aslan payları verilmiş ve kimsesi olnıı-
yan vilâyetlere de amortiler düşmüş. 

Plânı pilâv, diye bir espri yapan arkadaşı
mızın şimdi kabahatsiz olduğunu anlıyorum. 
Eğer böyle tatbik edilirse, bu espri, - ciddiye 
almadığımız bu espri - hakikaten pilâv, yani 
seçmene yaranmak gayreti ve kaygısı içinde, 
sabık iktidarlarda müşahede ettiğimiz gibi birer 
şev haline gelecektir. 

Binaenaleyh, bendeniz kifayet takririne ma
hal kalmadan söyliyeceklerimi söyledim. Bir 
iğne hatırdım Devlet Plânlama Teşkilâtına. 
Eğer bu iğne fayda vermezse, 1965 senesi büt
çesinde çuvaldız kendilerine hak olacaktır. 

Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Sayın arkadaşlarım, bir yeter
lik önergesi gelmiştir. Ancak daha evvel Hükü
met adına veya Plânlama Teşkilâtı adına ko
nuşmak istiyen arkadaşlarımız varsa lütfetsin
ler, ondan sonra tabiatiyle son söz mebu
sundur hükmüne göre bir mebusa söz verece-
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ğim; daha sonra kifayet önergesini oylarınıza 
sunacağım .Eğer kabul edilirse görüşmeler bite
cektir. Kabul edilmezse sıra ile diğer arka
daşlar konuşacaklardır. 

Buyurun Sayın Satır. 

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YAR 
DIMCLSI KEMAL SATHİ (Elâzığ) — Muh
terem arkadaşlarım, Devlet Plânlama bütçesi 
müzakere edilirken değerli milletvekilleri ar
kadaşlarımız bir taraftan kendi bölgelerinin 
ihtiyaçlarını ve bunun tatmin edilmesini dile 
getirirken, öbür taraftan da plânın kendi gö
rüşlerine göre aksıyan taraflarını ifade etmiş 
bulunuyorlar. Devlet Plânlama Teşkilâtımız 
ciddiyetle vazifesini yapan, yurdun hiçbir böl
gesine düşmanlık hissi taşımıyan ve hiçbir ik
tidarı sabote etmek niyetinde olmıyan memle
ket çocuklarıdır. Bunlar Anayasanın bir mües
sesesi olarak vazifelerini görmektedirler, taraf
sız davranmaktadırlar. 

Bu plân tatbikatında aksama olur mu, olmaz 
mı? Olabilir de, olmaz da. Aslında bunlar ciddî 
çalışan ve rakamlarına güvenilir, ilmî metot
larla çalışan arkadaşarımızdır. Ve bütün dert
leri Yüksek Meclisin tasvibinden geçmiş olan 
yüzde 7 kalkınma hızına kavuşmak, bu hedefe 
vâsıl olarak memleketimizi arzu edilen müddet 
içinde bizden ileri memleketlere avuç açmak
tan kurtarıcı bir gayretin çabası içinde bu
lunmaktadırlar. Bâzı arkadaşlarımız tatbikattaki 
hataların yahut indirmelerin şikâyetini yaptı
lar. Ve hakikaten üzüldüğü nokta; tarizlerini 
Plânlama Kuruluna tevcih ettiler. Talebin de 
nihayet haklı tarafları oabilir. Ama bu derece 
ithamı - özür dierim arkadaşlarımdan - doğru 
bulmadım. Mesele burada spesifik olarak her 
hangi bir bölgede yapılacak bir tesisin yapılıp 
yapılmaması meselesi değil. Bunun münaka
şasını buraya getirdiğimiz takdirde 67 vilâye
tin değerli temsilcileri kendi bölgeleri için ta
leplerde bulunacaklar ve onların münakaşa-
:siyle plânın verimli çalışması şüphe yok ki 
aksıyacaktır. Şikâyetler ıolur, 'bunlar .tetkik 
edilir, tetkikat neticesinde Ibir haksızlıklık 'va
rit ise, şüphe: yok ki, -bunun ıfcelâfisi cüheti de 
derpiş olunur. 

Muhterem arkadaşlarım, bu meseleye fbıu 
kadar temas ettikten sonra , umumiyeltle plân 
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mevzuunda birkaç kelime söylemek isterim. 
Biz arzu ettiğimiz kalkınma hızına salhi'bola-
bilmek için içeriden ve dışarıdan para bul
maya mecburuz. Plânın iç finansmanını sağ
lamak için birtakım vergi rezervleri olan sa
halara el atmayı ive bununla muvazi olarak da 
ıvetfgil ziyamı ımuciibolan 've aksıyan tarafla
rın bu aksaklıklarını bertaraf etmeyi prensi-
'bolarak kalbul. ettik ve bu istikamette çalışı
yoruz. Vergi reformu dediğimiz 'meseleler 
işte bu rezerv 'olan sahalara, Ihiiç vergi verini-
yen <ve fakat verme kabiliyetinde olan saha
lara verigiyi teşımil eltaelk, ibir taraftan da 
nıalye'niın teıftilş Ikaıdnoöunu, Ihesıaıp uzman
ları kadrolarını daha da takviye e'taıek su
retiyle bunu vergi ziyamı önleyici bir İhale ge
tirmek ve böylelikle plânın ıgerekjtirdiği iç fi
nansmanı sağlamak amaeiyle çalışıyoruz. 

Bu plânın aynı zamanda yalnız iç finansmanı 
ile mesele bitmiyor. Bunun kıymetli dövize 
ihtiyaç gösterdiği de Yüksek Heyetinizin ma
lûmudur. Dışarıdan paraya ihtiyacımız var. 
Bu parayı sağlıyabilmek için «bize para ve
rin» demek kâfi gelmiyor. Bir defa plân ya
pacaksınız, bu plânın, verilen, yapılan yardı
mı karşılıyacağı ve yapılacak tesislerin memle
ketin ihtiyaçlarına elverişli tesisler olacağı ve 
rantablitesinin mevcudiyeti dikkate alınacak, 
öbür taraftan siz yine para istiyeceksiniz. Evve
lâ diyecekler ki, siz kendi vatandaşlarınızın ver
gi ödeme kabiliyetini kullandınız mı, kullanma
dınız mı? Bu vergi ödeme kabiliyetini siz kul
landığınız takdirde Türkiye'nin hakikaten kal
kınma azminde olduğunu, her türlü iç bünyesin
deki fedakârlığı yaptığı tesbit edilecek ve buna 
göre dışardan da yardım almak imkânları sağ
lanmış bulunacaktır. İşte Plânlama Dairesi bit 
istikamette çalıştığı için ve plânlamanın millet-
learası sahada itibar gördüğü içindir ki; yaban
cı memleketlerin yardımlarına da mazhar olmuş 
bulunmaktayız. 

1963 senesinde başlıyan bu kalkınmanın kon
sorsiyum vasıtasiyle bize sağladığı dolar miktarı 
250 milyon idi. Bunun 25 milyon doları Fransa 
Andlaşması gereğince temin edilecek idi. Bu 
kullanılamadı. 5 milyon dolarda Kanada kredi
sinden sağlanmış kredi idi. Bu da maalesef kul
lanılamadı. Ama bu kullanılamıyan paralar bit
miş değildir. Bu sene munzam olarak bunları 
kullanma çareleri aranmaktadır. Bu maksatla 
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Maliye Vekilimiz daha birkaç gün evvel Fransa 

ile bunun anlaşmasını yapmış bulunmaktadır. 
Plânm bu seneki hedefine vasıl olması için, ihti
yacımız olan dış finansman miktarını 250 milyon 
olarak Plânlama Dairesi tesbit etti ve bu konsor
siyum - da kabul edildi. İlk toplantı bundan -
tahminen - 10 gün evvel yapıldı. Bu 250 milyon 
dolarlık yardımın 140 milyon dolarlığı üye dev
letler arasında taksim edildi. Mütebaki 110 mil
yon dolarlık kısmı önümüzdeki iki hafta sonra 
toplanacak olan konsorsiyumda yeniden ele alına
cak ve taksim edilecektir. Bundan sonra da ikili 
anlaşmalarla, ikili konuşmalarla bunun süratle 
realize edilmesi ciheti derpiş edilecektir. 

Sayın Adalet Partisi sözcüsünün ifade ettiği 
gibi, mümkün olsa da f) Yıllık Kalkınma Plânımı
zın bütün finansmanını, anlaşmalarını peşinen 
yapsak ve her sene yeni müzakerelerle vakit ge-
çirmesek çok daha iyi olur, çok daha idealdir. 
Fakat bunun tahakkuku imkânı bugüne kadar 
sağlanamamıştır. İkili müzakerelerin geçen se
ne neticelerini Temmuz başına doğru elde ettik. 
Biraz uzadı, bu sene geçen seneki tecrübelerden 
ders alarak bu ikili müzakerelerin neticelerinin 
daha kısa bir zaman içinde intacı cihetini düşün
dük ve bunun için arkadaşlarımız ilgili memleket
lerle temas etmek üzere gitmişlerdir. Toplantı
dan daha evvel bu temasları yapacaklar ve te
menni ederiz ki, bu seneki yapılacak yardım da
ha evvel sağlanmış olsun. Böylelikle bir sıkın
tılı devreyi geç.irmemiş olalım. 

Arkadaşlarımız özel sektörün de bu yatırım
lara iştiraki konusuna temasta bulundular. 

Kendilerinin de malûmlarıdır ki; özel sek
törün bu yatırımlara iştirakini menedici hiçbir 
kayıt yoktur, özel sektör istediği sahaya girer, 
istediği sahada yatırım yapabilir. Plânlama ola
rak ve biz Hükümet olarak temennimiz odur ki; 
özel sektör konut sahasındaki yatırımlarını, 
memleketin hayrına olan sanayi sahasına yapar
sa, memleketin ihtiyacı olan süratle kalkınmaya 
daha çok hisse ile iştirak etme imkânına sahibo-
lur. Bu istikamette tedbirlar alınmakta ve 
özel sektörün sanayi sahasına kaydırılması 
için ona her türlü kolaylığın gösterilmesi ve yar
dımın yapılması derpiş edilmiştir, özel sektö
rün bu yatırımlardan uzak tutulması diyerekten 
hiçbir prensip mevcut değildir. Yüzde 7 kalkın-
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mayı sağlıyabilmek için Devletin bu yatırımlara 
iştiraki zarureti meydanda olduğu içindir ki; 
Devlet bu istikamette çalışmakta, iktisadi Dev
let Teşekkülleriyle ve diğer sahalarda yüzde 7 
kalkınma hızım sağlıyabilmek için kendi imkân
ları nisbetinde çalışmaktadır. Bütün bu tenkid-
lere ve iyi olmıyan tahminlere nazaran da kalkın
mamız muvaffakiyetli istikamette gitmektedir. 
Plânın müspet neticeleri meydandadır. Plânsız 
bir çalışmanın ne kadar iyi tatbik edilmezse edil
mesin, plânlı çalışmadan çok daha az verimli ol
duğu, bu kısa müddetteki tecrübelerle sabit ol
muştur. Plân mevzuunda mâruzâtımı burada ke
siyorum. Yalnız Sayın Muhiddin Güven arkadaşı
ma. da iki kelimeyle arzı cevabetmek isterim: Ken
dilerinin konuşmalarına bir tarizde bulunmuş de
ğilim. Konuşmalarının neticesini İnönü Kabine
sinde vazife almış değerli bir arkadaş olarak de
mokratik rejimin kaderini şahsa bağlayıp bağlan
maması hususunda kendi kendilerine sual soracak 
olurlarsa cevaplarının müspet olacağını arz et
miştim. Bundan bir alınma çıkarmışlar, ben bu
na hayret ettim; burada milletvekilleri konuşur
lar, her türlü tenkidleri yaparlar, tarizlerde bu
lunurlar. Evet ama, Hükümet olarak buna cevap 
verilmez... Ben böyle bir şeyi kabul etmiyorum. 
Milletvekillerinin konuşmasına cevap vermek; Mil
letvekilini kürsüde söz hakkından mahrum etmek 
demek değildir. Tenkidlere elbette ki, müsamaha 
edilecek; ama bunun altında bir itham yattığı za
man buna da cevap vermeyi şüphe yok ki, muha-
tabolanlara tanımak, demokratik rejimin icapla-
rmdaııdır. Ben bundan başka bir şey yapmış de
ğilim. Ne kimsenin söz hakkına tecavüz ve ne de 
tenkidlerden masun bulunalım, zihniyetinin sa
hibi değiliz, biz. Kaldı ki, düven arkadaşımın ko
nuşmalarında, İkinci Koalisyonun partiler arasın
daki ithamını dile getirerek bir şeyler söylemek 
istediler ve ben bunun cevabını verdim. Bundan 
niçin alındıklarını bir türlü anlıyamamış bulun
maktayım. Böylelikle hem sözlerimi tavzih etmiş 
oluyorum, hem de arzı ecvabetmiş oluyorum. 

Teşekkür ederim arkadaşlar. (Alkışlar) 
BAŞKAN — Sayın Bakan bir dakika, sualler 

var. 

SELÂHATTİN fiÜVEN (Trabzon) — Sayın 
Başbakan Yardımcısından kalkınma hızımızın bu 
sene kaç olduğunu öğrenmek istiyorum. Bir de 
eğer normal plâna göre derpiş edilen kalkınma 
hızından geri kalmışsa, bunların sebepleri ne şe-
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kilde izale edilecektir? Bunlar hakkındaki fikirle
rini rica ediyorum. 

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YAR
DIMCISI KEMAL SATIR (Devamla) — Bu 
seneki kalkınma hızımız 87 olmuştur. 87 küçüm
senecek bir rakam değildir. Fakat arzu buyuru-
lursa, teknik olarak, Plânlama Müsteşarı burada
dır, her türlü cevaplarınıza amadedir ve cevap 
verebilir. Eğer emrederseniz kendisinden rica ede
rim buyursunlar her türlü teknik cevaplarını si
ze arz edecektir. 

SELÂHATTIN GÜVEN (Trabzon) — Doğ
rudur. Bu aksaklığı ne şekilde Hükümet izale et
meyi düşünüyor? 

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YAR
DIMCISI KEMAL SATIR (Devamla) — Cevap 
verecek efendim, müsaade ederseniz gelsin, em
rediyorsanız gelsinler efendim. 

BAŞKAN — Devlet Plânlama Müsteşarı Sa
yın Müezzinoğlu. 

DEVLET PLÂNLAMA TEŞKİLÂTI MÜS
TEŞARI ZİYA MÜEZZİNOĞLU — Sayın Baş
kan, Devlet Plânlama Teşkilâtının bütçesi üzerin
de konuşan sayın milletvekilleri teşkilâtımızın 
çalışmaları ve bu çalışmalara esas olan vergiler 
konusunda çeşitli tenkid ve temennilerde bulun
dular. 

Sayın Başbakan Yardımcısı bunların tümü 
üzerindeki görüşlerini arz etmiş bulunuyorlar. 
Eğer Yüksek Heyetiniz tasvibederse bunların 
dışında, kalanlar hakkında bendeniz teknik ma
hiyette açıklama yapmaya âmâde bulunu
yorum. Bu arada sorulacak sualleri.de cevaplan
dırmak üzere ayrıca huzurunuzdayım. («Sade
ce suallerimizi cevaplandırsın» sesleri) 

BAŞKAN — Arkadaşımız, Devlet Plânla
ma Teşkilâtı m üst eşen olarak Başbakan yar
dımcısının talebi üzerine Yüce Meclisi aydınla
tıyorlar. 

Buyurun efendim., Daha sonra sual sormak 
isterseniz , söz bittikten sonra sualler sorabilir
siniz. 

DEVLET PLÂNLAMA TEŞKİLÂTI MÜS
TEŞARI ZİYA MÜEZZİNOĞLU (Devamla) 
— Bu tenkidlerde üzerinde durulan konuları 
zannediyorum ki, şöyle Ibirkac grup etrafında 
toplamak ve böylece Yüksek Heyetinize açık
lama yapmak doğru olur. 
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Evvelâ plânın hazırlanmasına hâkim olan 

esaslar ve temel felsefe tartışına konusu yapıl
dı. plânının kendisi ve Devlet Plânlama Teşki
lâtı ekstrem sosj^alist, olarak teşhis edildi ve 
hususi sektöre lâzımgeldiği kadar önem verilme
diği belirtildi. Öyle zannediyorum, ki, aslında 
bu tenkidler plânın kendisine teveccüh etmiş 
bulunmaktadır. Ve Devlet İli anlama Teşkilâtın
ca hazırlanan, Hükümetçe kabul edildikten son
ra Büyük Millet Meclisine sunulan plânın mü
zakeresi sırasında da bu noktalar üzerinde Yük
sek Meclisde etraflı olarak durulmuştur. He
yetinizin malûmu olduğu üzere Anayasamız da 
karma ekonomi prensibi kabul etmiştir. Ve 
plânın hazırlanmasında da bu hazırlıklara esas 
olan plân hedefleri ve stratejisi hakkındaki do
kümanda kabul edilen esaslara uyularak Dev
let Plânlama Teşkilâtı ekonominin her iki sek
törünü kalkınma uğrunda aynı şekilde önemli 
telâkki ederek bunları gerçekleştirecek istikâ
mette bir plân hazırlanmıştır. 

Hazırlanan plânın şimdi. yıllık dilimler ha
linde uygulanma döneminde bulunuyoruz. 

Devlet 1*1 anlama Teşkilâtı bu dönemde yıl
lık programları; plânda tesbit edilen hedeflere 
göre hazırlamak konusunda özel bir gayret sarf 
etmiştir. 

Şunu huzurunuzda ifade edebilirim ki, ya
tırımların dağılımı, yani bir yıl içinde tüm ola
rak yapılaca'k yatırımların, özel sektör ile ka
mu sektörü arasında dağılımı plândaki esasla
ra tam olarak uygun bulunmaktadır. 1963 prog
ramında beş milyar 800 milyonluk kamu sek
törü yatırımı , üç milyar 800 milyon liralık özel 
sektör yatırımı ön görülmüştür, topladığımız 
bilgiler .11)63 yılında kamu sektöründe tüm ola
rak yüzde 85 - 90 arasında bir uygulamaya ula
şacağımızı göstermektedir. Buna karşılık özel 
sektörde 1962 yılında olduğu gibi muhtemelen 
toplam yatırım hacminin programda tahmin et
tiğimiz miktarı, bir miktar aşacağı anlaşılmakta
dır. Nitekim 1964 programını hazırlarken bu 
eğilimi kıymetlendirmek cihetine gittik ve 1964 
programında 11 milyar.. 300 milyon lira olarak 
plânda tesbit edilen toplam yatırım hacminin 
6 milyar 800 milyon lirasını kamu sektörü ve 
4,5 milyar lirasını da özel sektöre olarak ayırma ci
hetine gittik. 
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Aslında ö/el sektör yatırımlarında 1 î>64 yılı 

için öngörülen artış miktarı 3 milyar 800 milyon 
rakamiyle 4,5 milyar rakamı arasındaki fark
tan da daha büyüktür, çünkü 3 milyar 800 mil
yon rakamına K regl i Demir ve Çelik Fabrikası
nın yatırımları da dâhildir ve 1963 yılında 8 mil
yon lirayı aşmış olan bu yatırımlar 1964 yılında 
500 milyon civarında kalacaktır, ö/el sektör ba
kımından hiç, şüphesi/ ki, önemli olan hususlar
dan birisi toplam yatırım hacmi olmakla beraber, 
onun kadar ve belki hattâ ondan daha çok mühim 
olan diğer husus da ö/el sektör yatırımlarının 
plân hedeflerine uygunluk derecesidir. Memleke
timizde ö/el sektör konut sahasına yatırım yap
mak eğilimindedir. Plânda, kredi sahasında dış 
ticaret alanında ve vergi konusunda alınacak ted
birlerle ö/el sektör yatırımlarının daha üretken 
olarak kabul edilen alanlara ve bu arada imalât 
sanayiine yöneltilmesi prensibi kabul edilmiştir. 

Maalesef huzurunu/da bu şekilde ifade etme
ye mecburum; bu konuda 1963 programında ön
görülmüş olan tedbirlerin zamanında gerçekleş
tirilememesi dolayısiyle ö/el sektör yatırımları 
1963 yılında yine eskiden olduğu gibi konut sa
hasına en çok teveccüh göstermiştir. Biz ümide-
diyoruz ki, 1964 yılında vergi sahasında ve kre
di sahasında öngörülen tedbirler gerçekleşecek 
ve bu eğilim önlenmiş olacaktır. 

Devlet Plânlama Teşkilâtı ö/el sektörün yatı
rımların değerlendirilmesine ve teşvikine ö/el 
bir önem ar/ etmektedir. Nitekim vergi kanun
larında yapılan tadilât sırasında, ö/el sektör 
yatırımlarını teşvik etmek için yatırım indirimi 
konusunda Devlet Plânlama Teşkilâtı Maliye 
Bakanlığı ile birlikte fikir beraberliği yapmış
tır ve böylece OelirVergisi Kanununda yapılan 
tadilât da yüzde 30 - 50 oranında bir yatırını 
indirimi kabul edilmiştir. Bunun yürürlüğe 
girdiği tarihten bu yana Devlet Plânlama Teş
kilâtına, 313 milyonluk yatırım talebi ö/el sek
tör tarafından yapılmış ve bunlar teşkilât ta
rafından 'kanunun öngördüğü süre zarfında 
tetkik edilerek intacedil mistir. 

îkinci olarak, Devlet Plânlama Teşkilâtının 
çalışmalarında işbirliği lüzumu ü/erinde durul
du. Ve işbirliğinden bahsedilirken de, bir ta
raftan, âmme sektörü içinde işbirliğinden ve onun 
yanında Devlet Plânlama Teşkilâtı ile özel sek
tör arasında verimli bir işbirliği kurmak lüzu
mundan bahsedildi. Plânın hazırlanması sıra-
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sında, Devlet Plânlama Teşkilâtı kamu sektö
ründen, ilgili bakanlıklar ve İktisadi Devlet 
Teşekkülleri ile özel sektörden de ö/el sektörü 
temsil etmek durumunda bulunan teşekküller
le geniş ölçüde işbirliği yapmıştır. Ve program 
bu maksatla kurulmuş olan ü/el ihtisas komis
yonları tarafından .hazırlanan raporlara daya
narak plân hazırlanmıştır. 

Şimdi plânın uygulama devresinde yıllık 
programları hazırlanırken aynı şekilde Devlet 
Plânlama Teşkilâtı hareket etmektedir. Devlet 
daireleri, İktisadi Devlet Teşekkülleri ve ba
kanlıklar Mayıs ayı sonuna kadar ön proje ve 
projeler halinde tekliflerini Devlet Plânlama 
Teşkilâtına intikal ettirmekte, 'bunlar ilgililer
le ilk tartışma ve müzakere konusu yapıldıktan 
sonra, Yüksek Plânlama Kuruluna getirilmek
tedir. Aynı şekilde yıllık programlar da özel 
sektörlerle ilgili olarak hazırlanan ve «özel 
sektöre rehberlik» adı altında ayrıca belirtilen 
kısmın hazırlanmasında da yine Devlet Plân
lama teşkilâtı ezcümle Odalar Birliği ile iş bir
liği yapmıştır. Bu noktada şunu ifade etmek 
lâzrmgelir ki, Devlet Plânlama Teşkilâtı 'bu 
konudaki çalışmalarını ne kadar geliştirirse, 
geliştirsin daima şikâyet edenler bulunacaktır. 
Çünkü bu İktisadi Devlet Teşekkülünün ba
şında bulunan zevat, bir müddet sonra değişti
rildiği zaman gelenler kendilerinin fikirlerinin 
alınma.mamış olduğundan bahsetmektedirler. 
özel sektörde de, Odalar Birliğine aynı mealde 
tenkidlerde bulunulmuştur. Biz Devlet Plânla
ma. Teşkilâtı olarak şimdiye kadar iş birliğin
den çok faydalandık ve bunun daha çok geliş
tirilmesi kararındayız. Nitekim geçen ay için
de bir genel danışma kurulu toplantısı yaptık. 
Ve bunda özel sektörün Odalar Birliği olarak 
temsilcilerini davet. ettiğimiz gibi, 'bizzat 'mü
teşebbisleri davet ettik. Ayrıca, tatbikatçı ola
rak bir kışını valileri ilgili bakanlıkların ve 
üniversitelerin , mümessillerini davet ettik. Bu-
şekildeki çalışmalarımız hiç şüphesiz ki, bundan 
sonra da devanı edecektir. Devlet- Plânlama 
Teşkilâtının bu program hazırlaması çalışmala
rı dolayısiyle Yüksek Plânlama Kurulunun ku
ruluş şekli ve bünyesi 'üzerinde duruldu. Yüksek 
Plânlama Kurulu Türk plânlama sisteminin 
özelliklerinden biridir. Ve bir bakıma denile-
'bilir ki ; Hindistan'daki tatbikata benzer bir 
mahiyet arz etmektedir. Bu kuralda teknisyen-



M. Meclisi B : 57 
lerle Hükümet azaları bir arada yer almaktadır. 

Sayın milletvekilleri bu kuruluş şekli ile 
Yüksek Plânlama Kurulunun kendisinden 'bek
lenen fonksiyonu yapamıyacağını veya 'bunun 
tatbikatta Hükümet icraatı bakımından bâzı di
ğer sakıncalara yol açabileceğini ifade ettiler. 
Hiç şüphesiz Iburada politik tesirlerin kendine 
mahsus ağırlığı olmak lâzımgelir. Fakat Dev
let Plânlama Teşkilâtı 'olarak biz heyetinize şu
nu 'arz etmek durumundayız k i ; Yüksek Plânla
ma Kurulunun bugünkü bünyesi, Devlet Plân
lama teşkilâtına meseleleri Hükümete anlatmak 
imkânını vermekte ve aslında Yüksek Plânlanın 
Kurulu bir niüıai karar mercii değil, sadece ka
rarı hazırlayıcı bir merci olduğu için ve bura
da alınan kararlar sonunda 'Bakanlar Kuruluna 
götürülmek suretiyle nihai .şeklini aldırı için 
bahsedilen mahzurlar geniş 'ölçüde varit bulun-
'nmmaktadır. 

Yine tenkidler arasuıda Devlet P lâr lanr 
Teşkilâtının tahminlerinde yanıldığı veya kav
landığı rakamların güvenilir mahiyette olma
dığı ileri sürüldü. Ve Devlet Plânlama Teşki
lâtı bazan optimist, toazan da pesimist orara> 
tenkid edildi. Bu konuda misâl olarak sayın ha
tiplerden birisi tarafından çimento meselesi ileri 
fürüldü. 

Devlet Plânlama Teşkilâtı aslında çimento 
konusundaki tahminlerinde yanılmamıştır. Prog
ramda 1963 yılı istihsali 2 milyon 680 bin ton 
olarak tahmin edilmişti ve istihlâkin, de aynı 
miktar civarında olacağı ve bu itibarla ayrıca 
bir ithalâta lüzum kalmıyacağı tahmin ediliyor
du. Böyle olmakla birlikte, inşaat mevsiminin 
ilerlediği devrede memleketin bâzı bölgelerin
de çimento darlığının duyulmuş olduğu bir 
vakıadır. Bn, bizim topladığımız ve sonradan 
rakamların da teyidettiği duruma göre, çimen
to istihsalinin istihlâki karşılamamasından çok 
çimento dağılımının iyi tanzim edilememesin
den ileri gelmiştir. Ve bu yüzden 100 bin ton 
çimento ithal edilmiştir. Fakat 1964 yılma ge
çen senekihden daha çok miktarda bir stokla 
girmek durumundayız. Bu arada çimento sana
yiine ait bir fabrikanın önceden öngörülenin ak
sine olarak beyaz çimento imaline başlaması, 
Kıbrıs'a bir miktar ihracat yapılması ve bir fab
rikanın bil* arıza yapması bahsettiğim neticenin 
ortaya çıkmasına sebebolan âmiller arasındadır. 
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Yine Plânlama Teşkilâtı Doğuda yeni fabrika 
kurulmasının aleyhinde bulunmamıştır. Plânla
ma Teşkilâtının üzerinde durduğu konu, bn 
alanda kurulacak fabrikanın yeri, tesbit edilir
ken çimento sanayii tarafından etraflı bir hare
ket araştırması yapılması olmuştur. Ve bu da 
böylece 1964 yılı programında yer almıştır. Çi
mento sanayii tarafından yapılacak bu araştır
ma neticesine göre Doğuda bir veya iki fabrika 
kurulmak cihetine gidilecektir. 

Uygulama neticesi olarak ortaya koyduğu
muz % 87 oranının çok iyimser bir rakam oldu
ğu ileri sürüldü. Aslında Devlet Plânlama Teş
kilâtının bugün elinde bulunan nihai rakamlar 
Eylül sonu rakamlarıdır. Yani 9 aylık bir uygu
lama döneminin rakamlarıdır. İktisadi Devlet 
Teşekküllerinde yıl sonu itibariyle uygulama 
rakamlarını kısmen almış bulunuyoruz. Ve büt
çeli dairelerde de uygulamaların umumi gidişi 
hakında bir fikir sahibi bulunuyoruz % 87 ra
kamı ki, biz bunu % 85 - 90 olarak ifade etmiş
tik, bu tahminlere dayanmaktadır. Hâdiselerin 
bu rakamları teyidedeceğini tahmin ediyoruz. 

Yine sayın milletvekillerinden biri rakamlar 
mevzuunda programda tesbit ettikleri bir hata
yı heyetinize arz ettiler. 1963 programında ka
mu sektörünün yatırımı 5 milyar 758 milyon 
olarak gösterilmiştir. Halbuki 1964 programın
da bu miktar 5 milyar 620 milyondur. Bütçede 
ise 5 milyar 202 milyon liradır, diye ifade bu
yurdular. öyle zannediyorum ki, arada bir kü
çük maddi hata mevcuttur. 5 milyar 758 milyo
nu 1963 programında yer almış olan rakamdır. 
1964 programında görülen 5 620 milyon muhte
mel gerçekleşme rakamı olarak yer almıştır. 
Bütçede gösterilen 5 202 milyon ise yalnız ka
mu sektörü içinde genel bütçeli dairelerle ik
tisadi Devlet Teşekküllerinin yatırımını göster
mektedir. Yani bu rakama 500 milyonu bulan 
mahallî idarelerin yatırımı dâhil değildir. Bu 
da ilâve edildiği zaman yine rakamın 5 700 mil
yon civarında olduğu görülecektir, ithalât mev
zundaki tahminlerde de yanılmış olduğu ifade 
edildi. (D. P. T. nın) Devlet Plânlama Teşki
lâtının 1963 ithalât revize rakamı olarak 632 
milyon dolardı. Bugün kesin rakamlar 1963 
ithalâtını 687 milyon dolar olarak göstermekte
dir. Ve arada 55 milyon dolar civarında bir 
fark vardır-. Bu farkın 22 milyon dolarlık kısmı 
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aslında 1962 yılında yapılmış olan ve fak 11 
1963 yılında kayıtlara geçmiş olan sülfür itha
lâtından ileri gelmektedir. Yine 30 milyon do
larlık kısmı da Ereğli, Demir - Çelik sanayii do
layı siyle yapılan, ithalât fazlasından ileri gel
mektedir. Yani netiec itibariyle tediye muva
zenesi açığına tesir edecek mahiyette bir tah
min farkı mevcut değildir. Acık tahmini yalnız 
4 milyon dolar olarak eskisine nazaran değin
miştir. Keza ihracat mevzuundaki tahmini erin 
de Devlet Plânlamanın yanıldığından bahsedil
di. Ve plânın rakamlarının tatbikatta teyide!-
mediğindeu bahsedildi. Gerçekten 1962 yılında 
381 milyon dolarlık ihracat yapılmıştı. Bu mik
tar 1963 yılında 368 milyon dolara düştü. Ara
da 12 milyon dolarlık bir aleyhte fark vardır. 
Fakat bu haliyle ihracat rakamı 1962 yılında ve 
aynı zamanda 1963 yılında, plân hedeflerinin 
gerisinde kalmamıştır. 1962 plân rakamı 325 
milyon dolardı. Tütünde ve diğer bâzı mahsul
lerimizde o yıl içinde temin edilen özel durum
lar dolayısiyle ihracatımız 381 milyon dolara. 
çıktı. 1963 rakamı 368 milyon dolardır. Plân 
rakamı ise 348 milyon dolardır. Yani plân he
deflerine nazaran gerileme değil, 20 milyon do
lar civarında bir artış bahis konusudur. 

Dış finansman konusunda yine Devlet Plân
lama Teşkilâtının yaptığı tahminler konsorsi
yum tarafından da teyidedilmiştir. 1963 raka
mını. 281 milyon, dolar olarak tesbit etmiş idile, 
Bunun için de 35 milyon dolarlık bir hata se-
*rap karşılığı olan ihtiyat payı mevcuttu. Bu ra
kam 250 milyon dolar olarak konsorsiyum tara
fından kabul edildi. 1964 tahminimiz 250 milyoa 
dolardır. Konsorsiyum da bunu aynen kabul et
miş bulunuyor. 

Vergi reformu dolayısiyle Devlet Plânlama 
Teşkilâtının tutumu da çeşitli yönlerden ten-
kid. konusu yapıldı. Evvelâ şu hususu heyetini
ze arz etmek isterim ki, Devlet Plânlama Teşki
lâtı her sene bir milyar ek finansman istemek 
durumunda değildir. Plânımız şu esasa göre ha
zırlanmıştır. 

1963 - 1964 yılları sıçrama yıllarıdır. Yani 
bu iki yılda hususi bir gayret göstermemiz lâzım-
gelmektedir. Eğer 1963 ve 1964 te gelir bakımın
dan plân hedeflerine ulaşmak mümkün olursa 
o takdirde 1965 ye mütaakıp yıllarda ayrıca hiç-
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bir özel gayret göstermeden ekonomideki gelişme
nin Devlet gelirlerinde şimdiye kadar sağlamış 
olduğu ve bundan sonra da sağlıyacağı tahmin 
edilen % 1.0 miktarındaki artış, plânın otomatik 
olarak finansmanını temin edebilecektir. 1963 
programı, hazırlandığı zaman program metninde 
de görülecektir: Devlet Plânlama Teşkilâtı bütçe
nin 400 milyon civarında bir açık vermesinin ba
his konusu olduğunu ortaya koymuştu ve muhte
lif âmillerin tesiriyle bu açığın artabileceğini de 
söylemişti. Nitekim öyle oldu. 1964 yılı progra
mı hazırlanırken Devlet Plânlama Teşkilâtı bu 
programın 947 milyonluk bir açığı olduğunu or
taya koydu ve sonradan yapılan tetkikler bu ra
kamı da teyidetti. 1963 programının finansman 
ihtiyacı tam olarak karşılanmış olsaydı, başka 
bir ifade ile, plândaki 196-3 gelir hedefine ulaşıl
mış olsaydı 1964 yılının ek finansman ihtiyacı 4 
yüz milyon lira civarında olacaktı. Bu ihtiya
cın 9 milyonu aşması 1963 yılı hedefinin gerisin
de kalınmasından ileri gelmiştir. Aynı şekilde 
eğer 1964 yılı finansman ihtiyâcı 1am olarak kar
şılanacak olursa, başka bir ifade ile, plândaki 
1964 gelir hedefine ulaşmak mümkün olacak olur
sa 1965 yılı için hiçbir ek finansman ihtiyacı ba
his konusu olmıyacaktır. Fakat aksine ola
rak' yine bu sene de, geçen sene oldu
ğu gibi, plân hedefinin gerisinde kalmak 
durumu hâsıl olursa çok muhtemeldir ki, 
yeni bir finansman ihtiyacı ortaya çıkacaktır. 
Devlet Plânlama Teşkilâtı plâna, uygun olarak 
vergi reformundan; plânın tam finansmanının 
sağlanmasını, vergi sistemimizde plânın bundan 
sonraki finansman ihtiyacını sağlıyacak elâstiki 
bir bünye verilmesini ve nihayet bu sistemin 
sosyal adalet ilkelerini gerçekleştirebilecek bir hü
viyete sahip kılınmasını anlamaktadır. Bunun 
içindir ki, Devlet Plânlama Teşkilâtı vergi refor
mu konusunda Hükümete verdiği mütalâada ver
gi reformuna, (îelir Vergisinin mihver olarak 
alınması lüzumu üzerinde durmuştur. Son ola
rak, vergi reformuyla ilgili olarak şunu arz etmek 
isterim ki; Devlet Plânlama Teşkilâtı yalnız ver
gilerin artırılmasından ve yeni kaynaklar bulun
masından bahsetmemiştir. Hükümete verdiği ra
porlarda tasarrufa özel bir önem verilmesini, bu
nun için de Devlet Teşkilâtının tüm olarak idari 
bir reforma tâbi tutulmasını ve yine kamu sek
törün içinde büyük bir yeri bulunan İktisadi 
Devlet Teşekküllerinin reorganizasyonunun sürat-



M. Meclisi B : 57 
le tamamlanmasını ve İni teşekküllerin fon yara
tan ve kendi yatırımlarını bizzat kendileri finan
se edebilecek bir camia haline getirilmesi lüzumu
nu da belirtmiştir. 

Sayın milletvekilleri tarafından yapılan, ten-
kidler arasında Detvlet Plânlama Teşkilâtının 
geri kalmi'Ş bölgelere lâzımıgeldiği ölçüde önem 
vermediği ve bölge plânlanın, çalışmalarının 
yeter bulurrmadığı da Heyetinize ifade edildi. 
Plân anlayışına ıgöre, gelir seviyesi, iktisadi 
faaliyet 'hacmi ve âmme hizmetlerinin mimimi 
durumu bakımından, memleket ortalaması
nın altında, olan bölgeler, 'geri kalmış bölge 
olarak 'kabul 'edilmekte ive ibu anlayış içinde 
de aslında, geri kalmış bölge, tâbiri plân dilinde, 
•bir coğrafi ayırım olmaktan çok memleket ortala
masının altında bulunan yurt paricalarını ifa
de etmektedir, fi eri kalmış bölgeden bahsedin
ce genel olarak, yurduiinuzun Doğu ve (Tii-
ney - 'Doğusunda bulunan 17 il Iha tır a. 'gelmek
tedir. Plânlama Teşkilâtı plânın 'bu konudaki 
hedeflerimi gerçekleştirmek için, yani bölge
ler arasında farklılığı bertaraf etmek için 
plânın uygulanması ya başladığı yıldan iti
baren programların hazırlanması sırasında bu 
ıkonu üzerinde de özellikle durmuştur. Arz 
edeciğim şu rakamlar bu (hususta, bir fikir 
verebilecek mahiyettedir. T9I6Ö yılında Doğu 
ve »Güney - Doğu Anadolu'da bulunan 've ge
nel olarak geri kalmış bölge olarak kabul edi
len 17 ilde yapilan yatırımların toplamı, ka
mili sektörü, yatırımlarının 'toplamı fMS mil
yon Türk lirası idi. 1964 ynlnda bu toplam 
1 umilyar 100 milyon liraya "çıkmıştır. Artış 
miktarı, 1963 den 1964 e artış miktarı yüzde 
9'o dir. 1963 yılında bu illerde yapılan) .yatı
rımlar genel yatırım Iharemının yüzde 10,1 ni 
temsil ediyordu. Î964 yılında bu nisbet yüz
de 19,1 e yükselmiştir. Hiç şüpihesîız ki, bu
nunla geri kalmış bögeler dâvasını hallet
miş olduğumuzu ifade edebilecek dunumda de
ğiliz. Elimizdeki ka.yna.klar1 kıt olduğui i'çiıı 
bunları bir taraftan plânın kalkınma hızını 
gerçekleştirmek amaciyle kullanmak; fakat 
onun yanında aynı zamanda plânın hedefle
rinden biri olan (bölgeler arası farklılığı gi
dermek hususunu da, nazarı dikkate alını ak du
rumunda bulunuyoruz. Plân bu konuda Yük
sek Heyetinizin malûmu olduğu üzere tbiz-
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meti yatırımlarında geri kalmış bölgelere 
öncelik vermiştir. İktisadi yatırımlarda ancak 
eşitlik halinde bu bölgeler 'için öncelik 1 anın
ın ıştır. 1963 ve 1964 yılı programları bu 
esaslara göre hazırlanmış ve biraz önce arz 
ettiğim şekilde bir gelişme »olmuştur, Bu 
gelişme önümüzdeki yılda da. Ih iç şüpmcsiz de
vam edecektir. 'Bununla beraber şunu1 ifade 
etmek lâzımdır ki, biz Plânlama Teşkilâtı 
'olarak -geri kalmış İl )öl gel erin ihtiyaçla nm 
tam. olarak t.esbit ettiğimizi söyliyeibilecek du
rumda. değiliz. Bu da Ibu bölgeler için icracı 
daireler tarafından kâfi miktarda, proje !ha-
zırlanmıaımasıııdan ileri gelmektedir. IBunun 
içind'ir ki, 1964 yılı programında iera,cı daire
lere verilen vazifeler arasında 1963 programı 
i<;in hazırlıklar yaparken ıgeri kalmış ibölge-
lerin durumunu özellikle göz önünde bulun
durmaları da vazife olarak' verilmişin. 

Bölge plânlama <;.alışmalarına gelince; bu 
çalışmalar İhalen Çukurova ve Antalya bölge
lerinde yürütülmektedir. 'Bu iki bölgede baş
lamış olması bu bölgelerin 'gelişmiş bölgeler 
olması dolayısiyle bir bakıma dikkati çeke
cek maıhiyettedir. Fakat aslında izahı şu 
noktada aranmak lâzımgelir; Antalya bölgesin
deki çalışmalar, Plânlama Teşkilâtının kurul
masından önce Birleşmiş ^Milletler özel fo
nuyla yapılan bir anlaşmayla başlamıştır. Çu
kurova bölgesindeki çalışmalar ise ıgeçcn se
nenin sonunda, d allı a doğrusu 4963 ün başla
rında başlamış bulunmaktadır. Bu iki bölgenin 
özel durumu ve bilhassa kalkınma bakımından 
haiz oldukları potansiyel buraların öncelikle ele 
alınmasını icabettinmiştir. 1964 yılı programın
da. yeniden 2 veya 3 bölgede, bölge plânlama 
çalışmalarına, başlanması öngörülmüştür. Bun
lardan birisi büyük bir yatınım faaliyetine sah
ne olan Ege Bölgesidir. İkincisi, Orta Anadolu-
Bölgesi, 3 'üncüsü de Doğu - Anadolu Bölgesi
dir. Plânlama Teşkilâtının bu konuda mevcut 
uzmanlarının sayıca, azlığı - aslında bu azlığı tabiî 
görmek lâzımgelir, çünkü bölge plânlaması bü
tün dünya için yeni bir ihtisas kolunu teşkil et
mektedir - memleketimizde daha çok sayıdaki 
bölgelerin de aynı zamanda, bölge plânlaması ça
lışmasına başlamasına imkân vermemektedir. Bu 
iki bölge de elde ettiğimiz neticeler ve burada, ye
tiştireceğimiz elemanlarla, 1964 yılı. ve mütaakıp 
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yıllarda bu çalışmaları bütün yurt sathına yay
mak cihetine gideceğiz. Bölge, plânlaması ça
lışması, aslında Devlet Plânlama Teşkilâtının 
asli fonksiyonları arasındadır, imar ve İskan Ba
kanlığı Bölge Plânlaması çalışmalarının daha 
çok fiziki plânlama saf h asiyi e ilgilidir. Sayın 
milletvekillerinden birisi bu nokta üzerinde dur
muştu, o itibarla arz ediyorum. Her- halü kârda 
bu çalışmalar gerek Antalya bölgesinde gerekse 
Çukurova bölgesinde İmar ve iskân Bakanlığı 
bölge plânlaması uzmanlariyle Devlet Plânlama 
Teşkilâtı uzmanları, Birleşmiş Milletlerle OEOI) 
den gelen yabancı uzmanlar arasında sıkı bir iş
birliği halinde yürütülmektedir. Son olarak bir 
noktaya daha müsaadenizle temas edeceğim: Dev
let Plânlama Teşkilâtının çalışmalarında objek
tif olması ve her türlü tesirlerden âz ede olarak 
hareket etmesi lüzumu üzerinde sayın hatipler
den bir çokları durdular. Heyetinize şunu arz 
edebilirim ki, Devlet Plânlama Teşkilâtı kurul
duğu tarihten beri bu anlayış içinde, kanunun 
kendisine verdiği vazifeyi yapmaya gayret et
mektedir. 

Yozgat Bira fabrikası konusundaki Devlet 
Plânlama Teşkilâtının tutumu da bu şekilde ol
muştur. Bu konuda ileri sürülen mütalâalar 
hakkında bendeniz ayrıca şahsi fikirlerimi arz 
etmiyeceğim. Yalnız şunu ifade etmek isterim ki, 
Devlet Plânlama Teşkilâtı kendisine getirilen ya
tırım projelerini belli kıstaslara göre tetkik et
mektedir. Bu kıstaslardan birisi kârlılık kıstası, 
2 incisi katma değer kıstası, 3 üncüsü döviz ka
zancı veya sarfiyatı kıstası, 4 üncüsü veya 5 in
cisi isdihdam tesiri, 6 incisi mukayese ve mali
yet, ve nihayet talep konusudur. Burada heyeti
nize çeşitli yönleriyle aksettirilen Yozgat Bira 
fabrikası projesi nihai proje olarak Devlet Plân
lama Teşkilâtına getirildiği zaman, bu açılardan 
tetkik edilmiş, ve 5 milyon litre kapasite ile ku
rulacak projenin 10 - 15 milyon litrelik proje
lere nazaran daha iktisadi ve daha verimli olaca
ğı neticesine açıkça varılmış ve o itibarla da o 
proje tasvibedilıniştir. 

Bendenizin maruzatım bundan ibarettir. Ay
rıca sorulacak suallere cevap vereceğim. 

BAŞKAN — Arkadaşlarım, sualler çok kı
sa ve özet olsun. Sual sormak istiyen arkadaş
lara sırayla söz vereceğim. 
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Buyurun Sayın düven, sualinizi tekrar so

run. 

SELÂHATTİN (JÜVUN (Trabzon) — Sa
yın Müezzinoğlu % 7 değilse bile aşağı - yukarı 
% 6,5 bir kalkınma hızına varacağımızı izah bu
yurdular. Ve bu arada da % 7 kalkınma hızı 
yüzde yüz tahakkuk etmiş olsaydı, o zaman mil

lî gelirimizde, bütçe gelirlerimizde de önümüz
deki senelerde yeniden vergilere başvurulmıya-
cak şekilde bir artış olacak kanaatini izhar bu
yurdular. (Jeçen seneki bütçemizin gelir kay
naklarının. nakıs olması bendenize şu kanaati 
verdi ki, sizin buyurduğunuz... 

BAŞKAN — Sayın (Jüven, kanaatlerinizden 
bahsetmeyin, yalnız soracağınız suali tevcih bu
yurun, sualinizi net olarak sorun. 

SULÂHATTİN (JÜVtiN (Devamla) — Be
nim kanaatime göre, bu 6,5 kalkınma hızı va
rit değildir. Kaldı ki, öyle olsa dahi % 7 ye ulaşa
cak olan bu kalkınma hızımızın esbabı mncibeleri 
nelerdir? Ve bunların üzerinde Devlet Plânla
ma Teşkilâtı durmuş mudur? 

BAŞKAN — Kalkınma hızının % 7 ye iblâğ 
olabilmesi için ne düşünülüyor demek istiyorsu
nuz. Buyurun Sayın Müezzinoğlu. 

DEVLET PLÂNLAMA TEŞKİLÂTI MÜS
TEŞARI ZlYA MÜEZZ.ÎNOÖMT — Kalkın
ma plânımızda kabul edilen, kalkınma hızı Yük
sek Heyetinizin malûmu olduğu üzere % 7 dir. 
Bu Beş Yıllık plân döneminde gerçekleştirile
bilecek ortalama bir hız olarak kabul edilmiştir. 
Yani aslında bu kalkınma hızının plân dönemi
nin bâzı yıllarında yüzde 7 nin altında kalma
sı, buna karşılık bâzı yıllarında üstüne çıkması 
da mümkündür. Plân bakımından önemli olan 
yüzde 7 lik ortalama hızın, vasati olarak % 7 
nin gerçekleştirilebilmesidir. .1963 yılı için Tem
muz ayında bir tahmin yapılmış bu tahminde 
1963 yılı kalkınma hızının yüzde 6,5 civarında 
olacağı tesbit edilmiştir. Bu tahmin, ilk kaba 
tahmin olarak Devlet Plânlama Teşkilâtı ile, 
Dovlet istatistik Enstitüsü tarafından müşte
reken yapılmıştır. Ekim ayında ikinci bir tah
min yapılmıştır. Ve bu tahminin neticesinde 
nihai mutabakat henüz tesis edilmemiştir. Fa
kat varılan netice % 6,5 bir miktar geçirilebi
leceği merkezindedir ve şimdiden ifade cdelbile-



M. Meclisi B : 57 
ceğimiz husus şudur ki, nihai rakam tesbit edil
memiş olmakla beraber 1963 kalkınma hızı 
°/c 6,5 ile % 7 arasında bir rakam olarak orta
ya çıkacaktır. Kalkınma hızının yani % 6,5 - 7 
arasındaki bir kalkınma hızının bir plânın ilk 
uygulama yılı için iyi bir başlangıç saymak 
mümkündür. Bu hızın elde edilmesinde bu se
ne idrak ettiğimiz iyi mahsulün önemli bir ro
lü olmuştur. Yatırımlar da evvelce arz ettiğim 
gibi plân hedeflerine nazaran gerçekleşme ba
kımından bir miktar geride kalma dununu 
mevcuttur. Bunun sebepleri Devlet Plânlama 
Teşkilâtı tarafından üçer aylık raporlarla (ka
nun bunu emreder) zamanında tesbit edilmiş 
ve Hükümete bildirilmiştir. Sebepleri şunlar 
olarak teşhis etmiş bulunuyoruz: Proje hazır
lamalarında kaydedilen gecikmeler. Bu durum 
projelerin hazırlanmasını ve birçok yatırımla
rın zamanında ihaleye çıkarılmamasını intacet-
miştir 'Daireler arasında koordinasyon noktası da 
ikinci bir unsur olarak ortaya çıkmaktadır. Bâzı 
yatırımlarda yatırım maddelerinin zamanında 
temin edilmemesi, çimentoda böyle bir durum
da idi, heyetinize arz etmiştim - buna benzer 
durumlar zaman zaman dış finansman sahasın
da da olmuştur. Nihayet Artırma - Eksiltme 
Kanunu gibi bâzı kanunların yine mevcut bâzı 
hükümlerinin ihale ve buna benzer muamelele
ri güçleştirmesi, 1.963 yılı içinde ön görülen ya
tırımların kamu sektöründe yüzde yüz olarak ger
çekleştirilmesini önliyen sebepler arasındadır. 
Son olarak buna iç ilnansmaııın tanı olarak 
sağ! anam aması nında tesiri olmuştur. Bildiğimiz 
gibi Hükümet, bütçedeki muhtemel açığını ka
patmak için, yüzde yedi oranında bir tasarruf 
kararı almıştır. Bu karar alınırken tasarrufun 
aslında can harcamalardan yapılması prensibi 
kabu! edilmiştir. Fakat Devlet Plânlama Teşki
lâtının topladığı bilgiler bâzı bakanlıklara bunun 
yatırım harcamalarına da aksettirildiğini gös
termektedir. Bu da bu sebeple bir ölçüde ya
tırımların yüzde yüz olarak gerçekleşmesini ön
liyen sebepler arasında yer almıştır. 

BAŞKAN — Sayın Akdoğan, buyurun. 
İSMAİL HAKKI AKDOĞAN (Yozgat) — 

Sayın Başbakan Yardımcısı beyanlarında it
hamlarımızın ağır olduğunu, bir hata varsa, 
bugün şikâyet yoliyle tetkik ve düzeltilebilece
ğini. söylediler. Sayın Müezzinoğlu, Ibaşka bir 
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beyanda bulundu. Başbakan Yardımcısının bu-
beyanıııa iştirak etmiyorlar mı? 

İkincisi, kendileri konuşmalarına başlama
dan evvel, plânlama kurulunun bir karar mer
cii olmadığını, ancak teknik bilgileri Hüküme
te bildireceklerini söyledikleri halde Yozgat 
Bira Fabrikasının ihaleden geri alınması ve 
kapasitesinin düşürülmesi hakkında almış ol
dukları kar-ırları Hükümet emri ile mi aldılar? 
Bunların açıklanmasını rica ediyorum. 

DUVLET BAKANİ VE BAŞBAKAN 
YARDIMCISI KEMAL SATHİ (Elâzığ) — 
Plânlama Müsteşarından teknik hususlarda sual 
sorabilirler. Politik mevzularda icabederse ben
deniz cevaplandırırım, efendim. 

(H)ŞKUN Kİ UCA. (İstanbul) — Bu ne de
mek efendim, Devlet memuruna siyasi sual so
rulamaz. 

BAŞKAN' — Sayın Akdoğan, Sayın Müez
zinoğlu yalnızca bu dairenin teknik konuları 
hakkında cevap vermek yetkisine haiz. Bunun 
haricinde siyasi mahiyet arzeden veya mahalle 
masruf bir hizmetin ifası sadedinde bir temen
ni, bir sual olursa bunu Başbakan Yardımcı
sı. cevaplandırmak istiyorlar. 

İSMAİL HAKKİ AKDOĞAN (Yozgat) — 
Lğer cevap vermekte bir mahzur görülüyorsa, 
va zgeçly or um efendi m. 

BAŞKAN - - Sayın Diler, buyurunuz. 
NİHAT DİLLİ* (Erzurum) — Efendim, 

LHU programında Doğu Anadolu'da bir çimen
to fabrikası yapılacağını beyan etmişlerdir. Bu 
projenin etüdü ne zaman bitecektir, bu fabrika 
(iüney Anadolu'da mı yapılacak, yoksa Doğu 
Anadolu'da mı yapılacak? 

BAŞKAN — Sayın Müezzinoğlu, biraz ev
vel Doğu Anadolu'da bir veya iki tane çimen
to fabrikası yapılacağı hakkındaki fikrinizi 
daha sarili suretle beyan etmenizi istiyorlar. 

DEVLHT PLÂNLAMA TEŞKİLÂTI MÜS-
.THŞAitE ZİYA MÜEZZİNOĞLU (Devamla) 
- - Efendim, mâruzâtını arasında bu noktayı 
açık'hım ay a, gayret etmiştim. Soru üzerine Yük
sek Heyetinize tekrar arz edeyim. 

IDGİ- programında Doğu Anadolu'da bir veya 
iki çimento fabrikasının kurulması ön görülmüş
tür. Paka! kuruluş yeri tesbit edilmemiştir. Ku-
r::lı.r; yerinin teshiline medar olmak üzere çimen-
i o Sanayii Türk Aroninı Şirketince bir harekât 
araştırması yapılması kararlaştırılmıştır. Bu araş-
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tirma neticesine göre kurulacak iki fabrikanın 
nerede kurulmasının en uygun olduğu anlaşıl
mış olacak,, AT buna göre de kurulma hazırlık
larına başlanacaktır. 

BAŞKAN — Sayın Dizman. 
ALİ" DİZMAN (Yozgat) — Finansman kay

nakları arasında yatırımlardan gelir veya kıy
met artışı olarak istifade edilenlerden kendi is
tifadeleri nisibetinde bir iştirak hissesi düşü
nüldü mü, düşünülmedi mi? Düşünüldü ise bir 
izahatta bulunmak mümkün müdür? 

B \ Ş K A N — Buyurun Sayın Müezzinoğlu. 
DEVLET PLÂNLAMA TEŞKİLÂTI MÜS

TEŞARI ZİYA MÜEZZİNOĞLU (Devamla) 
— 1964 programında vergi [mevzuunda yapıl
ması öngörülen çalışmalar arasında üzerinde 
durulan .konulardan biri de bu olmuştur. Eakat 
Devlet Plânlama Teşkilâtı tarafından olduğu 
gibi, Hükümet tarafından da bu konuda alınmış 
bulunan bir (karar mevcuttur. Muhtemel vergi 
rezervleri arasında hatıra gelen hususlardan 
biri olduğu için programda yer almıştır. 

EROL YILMAZ AKOAL (Rize) — 1963 yı
lı tatbikat programının 9 aylık uygulama neti
cesini, İktisadi Devlet Teşekküllerini ayrı. ol
mak üzere, verebilirler m/i? Bir de tarım ve 
imalât sanayiinde 9 aylık gerçekleşme durum
larını rakam ve nisbetler olarak verebilirler mi? 
(«Yazılı olarak versin» .sesleri) Yazılı olarak 
alamıyorum, efendim. 

BAŞKAN — Şu anda cevap verebilir misi
niz, Sayın Müezzinoğlu. 

DEVLET PLÂNLAMA TEŞKİLÂTI MÜS
TEŞARI ZİYA MÜEZZİNOĞLU (Devamla) — 
Derhal arz edebilirim. Şu heyetinize arz ettiğim 
kiltaıp veya 'kiltapefk 1963 yılı prioıgramının 
üçüncü, üç ay sonu iti baniyle uygulama neticele
rimi ihtiva etmektedir. Burada uygulama neti
celeri sektörler itibariyle, yani kamu sektörü 
içinde İktisadi Devlet Teşekkülleri, genel büt
çeli, katma bütçeli daireler ve döner sermayeli 
daireler olarak ayrıca teker teker icracı daireler 
itibariyle tesbit edilmiştir. Yalnız bu kitap hiz
mete mahsus olduğu için yayınlanmamıştır; ilgi
li bakanlıklara ve icracı dairelere gönderilmiş
tir. Yüksek Plânlama Kurulu tarafından tet
kikten ve Bakanlar Kurul undan geçtikten son
ra Devlet Plânlama Teşkilâtı üçer aylık uygu-
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j lama raporlarının yayınlanmasının faydalı ola-
| bileceği fikrimi Hükümete /telkin /etmiştir. Fa

kat Yüksek Plânlama Kurulunda yapılan görüş
meler sonunda uygulama devresi tamamlanma
dan yayınlanacak rakamların yanlış anlamalara 
meydan verebileceği nazarı dikkate alınmış ve 
bu sebeple yıl sonu itibariyle alıncak uygulama 
- raporlarının yayınlanması kararlaştırılmıştır. 
Plânlama Teşkilâtı 1962 yılı geçiş devnesiyle 
ilgili uygulama raporunu hazırlamıştır. Yakın
da yayınlanmış olacaktır. 1963 yılı raporu da 
Mart ayı içinde bitmiş olacak ve muhtemelen 
Nisan ayında yayınlanmış olacaktır. 

Sayın Milletvekilinin sorduğu hususlarla il
gili rakamları arz edeceğim. Eylül sonu itiba
riyle Genel Bütçeli dairelerde uygulama nisbeti 
% 52, Katma Bütçeli dairelerde % 54, Döner 
sermayeli dairelerde % 44, iktisadi Devlet Te
şekküllerinde '% 56, toplam olarak, uygulama 
nisbeti ortalama olarak % 53;5 tur. Bu arz et
tiğim ııakamlar, genel ve katma bütçeli daire
lerde 7 aylık bir dönemi İktisadi Devlet Te
şekküllerinde ise 9 aylık bir dönemi kapsamak
tadır. Ayrıca teker teker icracı daireler itiba
riyle uygulama nisbf'tleri de 'burada mevcuttur, 
isterlerse onları da arz edebilirim. 

BAŞKAN — Sayın Sarıibrahimoğlu... 

EROL YILMAZ AKOAL (Rize) — Bir da
kika efendim, ikinci olarak tarım sektöründe ve 
imalât sanayi sektöründe rakam ve nisbet ola
rak istemiştim. 

BAŞKAN — Sayın Akçal acaba mümkün 
değil mi, şimdi burada Sayın Müezzinoğlu bu 
hususu kitaba bakarak rakam olarak yerinde si
ze arz etsinler; kitapta vardır. Çok vakit ala
cak da onun için söylüyorum. 

EROL YILMAZ AKOAL (Rize) — Peki 
efendim. 

BAŞKAN — Lütfen yerinizde bakanak iza
hat verebilirsiniz, buyurunuz /Sayın Müezzinoğ
lu, tamamdır. 

Buyurun Sayın Sarıibrahimoğlu. 

KEMAL SARIİBRAHİMOĞLU (Adana) 
—• Muhterem arkadaşlarım, Plânlama Kurulu
nun yetkileri ve davranışları üzerinde bâzı ar
kadaşlarım, mütalâalarda bulundular ve bilhas
sa değerli iki arkadaşım Sayın Celâl Sungur ve 
Veli Uyar arkadaşlarımız âdeta Hükümete rağ-
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men programlar hazırladıklarını, istiklâl içinde 
hareket ettikleınııi ısöylediler. Bazı arkadaşlar 
da, aksi kanaatte bulundular. Yozgat bira fab
rikası hakkıaıdaki mütalâalarına bir diyeneğiım 
yok. Ona karışmanı. O kendilerinin bileceği iş. 
Yalnız; Anayasanın bir hükmüne istinaden ku
rulmuş, kuruluş, 'mesnedi Anayasaya dayanan 
bir müessesenin ve o müesısese mensuplarının 
bu kürsüden İni e olmazsa «ölçülü bir şekilde ten-
kid edilmesi iktiza eder. Türkiye'de yeni bir ku-
<rulustur. Kanaati âcizaneıme göre Yüksek Mec
lisler tarafından himaye edilir, Anayasanın 
esprisine uygun şekilde faaliyet göstermesi te
linin 'edilirse memleketin geleceği için faydalı ve 
hizmetlerinden vazgeçilmez bir müessese haline 
gelebilir. 

Muhterem arkadaşlarını, bugünkü Hükümet 
ve onun sayın Başkanı, plân fikrine inanmıştır. 

Tenkidler ne olursa olsun, plâncıların, teknik 
atlanıl arın fikirlerine iltifat etmek durumunda
dır. Ama yarın iş başına gelecek bir Hüküme
tin ve onun başkanının ne şekil bir fikir, bir 
prensip sahibi olacağını ve bu baptaki kanaati
nin ne olacağını bilmiyoruz. Eğer bugünden 
himaye etmez, bugünden Plânlama Teşkilâtını 
Anayasanın esprisine uygun bir istiklâl içinde 
fikrini, beyan eden nisanların, katıldığı teşek
küller haline getirmez ve onları benliklerine ka
vuşturmaz isek, yarın bu fikre inanmamış, veya. 
az inanmış veyahut politik tesirlere mukavemeti 
az olan bir Hükümet veyahut da Başvekil ta
rafından, âdeta Hükümetin bir özel kalem, me
muru veya bürosu şekline sokulması mümkün
dür. Onun için eğer Planlama Teşkilâtı uzman
ları, arkadaşlarımın iddia ettikleri gibi istiklâl 
içinde hareket ediyorlarsa onları tebrik ederim, 
tenkid değil, tebrika lâyıktırlar. Devlet Plân
lama Teşkilâtının kurulması hakkındaki kanun 
aslında, yani benim anladığıma göre - Anaya
sanın esprisine göre biraz da ileri kayıtlar koy
muş sayılabilir; biraz da fazlaca bağlamıştır, 
denebilir. Buna rağmen Plânlama, Devlet Plân
lama Teşkilâtının davranışlarını daha da kayıt 
altına, alacak, Hükümetin emrinde, tanı ve kâ
mil mânada emrinde bir memurlar zümresi ha
line getirecek beyanlardan kaçınmak lüzumuna 
inanmaktayım. 

OKLÂL SUNGUR (Yozgat) — Biz de plân
cıyız, pilavcı değiliz. 

KKMAL SARİİBRAHİMOÖLU (Devamla) 
— Muhterem arkadaşlar, sonra Yüksek Plânla
ma Kurulunun Başkanı Başbakandır, bunu da 
bilmek lâzım. 

VtiLİ UYAK (Yozgat) — Onu da biliyoruz. 
OELÂL SUNGUR (Yozgat) — Başbakanın 

programına sahibiz. 

BAŞKAN —• Karşılıklı konuşmayın. Plân
dan, pilâvdan bahseden yok. 

KEMAL SARJÎBRAHİM()Ğ 1 AT (Devanıla) 
— Muhterem arkadaşlarını ; maksadım arkadaş
larıma tariz ve saire değil. Yalnız maksadım. 
bir müessesenin ilerde emsal olacak beyanlarla, 
kaderi üzerinde gölge düşürmemek lüzumu ve 
meseleleri hukukî mihverine oturtturmak endi
şesidir. Yoksa plâncıların ve plânın bağlı bu
lunduğu Sayın Devlet Vekilinin böyle bir mü
dafaaya, da ihtiyacı olmasa gerektir. 

CELÂL SUNGUR (Yozgat) — Vergileri de 
inşallah böyle müdafaa edersiniz. 

BAŞKAN — Sayın Sungur, müdahale etme
yin, karşılıklı konuşmayın. 

KEMAL SARllBRAHİMOGLU (Devamla) 
—• Muhterem arkadaşlarım, icabı ne ise öyle ko
nuşacağıma bu kürsü ve siz şahitsinizdir. 

Muhterem arkadaşlarım, Plânlama Kurulu
nun 1964 programını şöyle kısaca tetkik ettim. 
Bir noktayı işaret etmek isterim : Devlet Su İş
lerinin büyük su işlerine harcanması derpiş edi
len. para miktarı.... 

M. ŞÜKRÜ KOÇ (Aydın) — Ön görü I cm, 
KRMAL SARIİBRA11 İMOCîLU (Devamla) 

— öngörülen, para miktarı bana az geldi. Ben 
teknik, adanı değilim ; ama, benim bildiğini bir 
şey var. arkadaşlar; Devlet Su İşlerinin yatı
rımları, en. verimli yatırımdır. Devlet Su işle
rinin. para harcadığı, sulama imkânlarına ve su 
basmadan koruma, imkânlarına, kavuşturduğu 
bölgelerdeki mahsul, asgari yüzde yüz artmak-
tadır. Çukurova'da yüzde :>00, yüzde 500 art
maktadır. Zengin denen ve paraların aktığı zan
nedilen Çukurova'da dönüm başına bugün su
suz pamuk tarlasında en kabadayı çiftçi 1)0-40 
lira, arasında para kazanabilmektedir, arkadaş
lar. Ama bu 'M) - 40 lira para kazanan yerde 
sulama., yapılabildiği su baskınında korunduğu 
ve haşarat ile mücadele edilebildiği takdirde 
:> yüz, f) yüz lira kazanabilmektedir. Milyonla" 
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kesemizden her sene gtimektedir. Ye Çııkur-
ova'nın büyük kesimini teşkil eden ve tarihti1 

asıl (Çukurova diye adlandırılan Ceyhan havzası 
bildim, milyonlar getirebilecek, dış yardımı ara
maktan bizi kurtaracak nitelikte topraklara sa
hiptir. Maalesef biz bundan faydalanamamak
tayız. Ye tarih boyunca o koca sular güldür 
güldür topraklarımızı dağlardan alıp denize gö
türmekte, bizler de bunların felâketine sadece 
seyirci kalmaktayız. Ceyhan ve Ceyhan'ın kol
ları olan •Savrım, Kesik, Sunbas ve Kozan'ın 
Kil gen çayları üzerinde yapılacak barajdan 
Türkiye'nin millî servetini asgari 10 milyar li
ralık bir servet ilâve edecektir, arkadaşlar. 

BAŞKAN — Sayın Sarıibrahimoğlu, bir da
kikanız var, lütfen bağlayınız. 

KKMAL SAIHİBRAIIİMOCLU (Devamla) 
— .Muhterem arkadaşlarım, Ceyhan'ın Kartal
la ay a. ve Arslantaş Barajlarının 1964 te inşasına 
başlanacağı söylenmiştir. Kadirli'de Kesik Ba
rajının 196.'! te ihalesi yapılacak. Kilgeıı çayı 
barajının 1964 te ihalesinin yapılacağı Nafıa 
Bakanı ve Devlet Su İşleri Umum Müdürü ta
rafından ifade edilmiştir. 

BAŞKAN— Sayın Sarıibrahimoğlu vaktiniz 
tamamdır. Voksa oya sunacağını. Toparlayın 
lütfen. 

K KMAE SA İM İ illi A H ÎM( Ht LU (i )evam la) 
— Toparlıyorum efendim. Muhterem arkadaşla
rım, ümidederim ki; 4 yıllık ])rogramdaki aşağı 
ve orta Ceyhan havzası büyük su işleri progra
mına. bu saydığım çayların ve ırmakların pro
jeleri de dâhildir. Devlet Plânlama Teşkilâtın
dan sulama işlerine daha fazla ehemmiyet ver
mesini, bu büyük ve azametli mevzuun üzerine 
eğilmesini ve vatan topraklarını cennet haline1 

getirip, bizi yabancı sermaye aramaktan kur
tarıp efkârı unııımiyenin ve toprağı yeryüzü ol
maktan başka türlü tanımıyan birtakım idealist 
münevverlerimizin, bugün varlığını zannettik
leri servetlere Çukurova.'yi ve verimli yerleri
mizi yarın kavuşturacak olan bu su işlerin*1 

önem A'erilmesini bilhassa istirham etmekteyim, 
arkadaşlarım. Hepinizi hürmetle selâmlarını. Sa
yın. .Reise ve sizlere sabır gösterdiğiniz için te
şekkür ederim efendim. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın arkadaşlarım, yeterlik 
önergelerini okutuyorum : 

Sayın Başkanlığa 
Konu aydınlanmıştır. Konuşmaların yeterli

ğinin oya. sunulmasını arz ve teklif ederim. 
Erzurum 

Cevat Dursunoğlu 

Yüksek Başkanlığa 
Konu aydınlanmıştır, Plânlama bütçesinin 

maddelerine geçilmesini arz ve teklif eylerim. 
Ordu 

Ata Topaloğlu 

BAŞKAN" — Her iki önerge de aynı mahi
yettedir. Yeterlik önergesini oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul 
edilmiştir.' Bu şekilde Devlet Plânlama Teşki
lâtı bütçesinin tümü üzerindeki görüşmeler bit
miştir. Devlet Plânlama Teşkilâtı bütçesinin bö
lümlerine geçilmesi hususunu oyunuza sunuyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Bölümleri okutuyorum : 

(A/l) Cari harcamalar 
B. L İ M 

12.000 Personel giderleri 5 793 412 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

!.'!.()()() Yönetim giderleri 521 70!. 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Btmiyenler... Kabul edilmiştir. 

14.000 Hizmet giderleri .'J00 000 
BAŞKAN" — Kabul edenler... 
etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

15.000 Kurum giderleri 451 550 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

10.000 Çeşitli giderler 25 002 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

(A/3) Sermaye teşkili ve transfer harcamaları 
:!4.000 Malî transferler 85 771 

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

.'15.000 Sosyal transferler 10 000 
BAŞKAN" — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

:î0.000 Borç ödemeleri 2 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmivcnler... Kabul edilmiştir. 
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Bu şekilde Devlet Plânlama Teşkilâtının büt

çesi Meclisimizce kabul edilmiştir. Memleketi
mize ve milletimize hayırlı olsun. 

J — Danıştay Bütçesi : 

BAŞKAN — Danıştay Başkanlığı bütçesi 
üzerindeki müzakerelere geçiyoruz. Müzakere
lere- geçmeden evvel arkadaşlardan önemli bir 
noktayı rica edeceğim. Bu konuşmalar hakkın
da Yüce Meclisimiz daha evvel vermiş olduğu 
bir kararla 10 dakikaya münhasır olmasını ka
rarlaştırmıştı. Arkadaşlardan çok rica edece
ğim, şahısları adına konuşurlarken konuşmala
rını 10 ar dakikaya sığdırsınlar. Aksi takdirde1 

Meclisin kararına rağmen direnilmekte ve biz 
de haklı olarak Meclisin reyine başvurmak mec
buriyetinde kalmaktayız. Meclis çok zaman in
saflı davranmakta ve konuşmaların temdidine 
müsaade etmektedir. Bu sebeple müzakereler 

uzamaktadır. Arkadaşlardan konuşmalarını 10 ar 
dakikaya sığdırmalarını rica edeceğim. 

Danıştay Başkanlığı bütçesi tümü üzerinde 
Y-ni Türkiye Partisi Millet Meclisi Orııpu adı
na Sayın Adil Yaşa, buyurun. 

Y. T. P. ORIIPU ADTNA ADİD YAŞA (Si-
\H) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri, Da
nıştay Başkanlığı 10(14 malî yılı bütçesi 
6 615 210 lira cari, .°>6 bin lira transfer harca
maları olmak üzere ceman 6 milyon 651 bin 210 
lira olarak teklif edilmiştir. 14 milyarlık umumi 
ln.it çe içinde Danıştay Başkanlığının 0,5 milyon
luk. bütçesi malî ehemmiyeti itibariyle küçük bir 
mevki işgal etmektedir. Bununla beraber ku
rulduğu tarihten bugüne kadar çeşitli istihale
ler geçirmiş bulunan Danıştayım iz, gerek Hükü
met çalışmalarında ve gerekse idarenin fertler
le münasebetlerinde ifa ettiği istişari, idari ve 
kazai görevleri dolayısiyle, çalışmaları üzerinde 
ehemmiyetle durulması gereken tarihî ve şeref
le dolu bir müessesemizdir. 

Muhterem arkadaşlarım, senelerden beri he
men herkes, vatandaş ve idare münasebetleri
nin tanziminde çeşitli yönlerde müessiriyeti olan 
Danıştaym pek mahmul olduğu, vâki müracaat
lara zamanında cevap veremediği, açılan dâva
ların senelerce sonra karara bağlandığı, adale
tin en mühim vasfı süratin tahakkuku bir ta
rafa, hazan vâki gecikmeler dolavısivle verilen 
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kararların infaz kabiliyetlerini kaybettiklerini 
ve binnetiee bizzat hakkın zayi olabildiği nok
tasında ittifak etmektedir» Danıştay daireleri
nin. zaman zaman artırılması bu keyfiyetin hem 
yasama organı, hem yürütme organı tarafından 
anlaşılmış olduğunun delilini teşkil eder. Nite
kim Yüksel; Meclisiniz tarafından müzakeresi 
bitirilerek Cumhuriyet Senatosuna havale edi
len yeni Danıştay kanun tasarısı ile mevcut 
dairelere üç. yeni daire ilâve edilmek suretiyle 
hastalığın tedavisine çalışılmakla beraber yeni 
dairelerin ihdasına rağmen başlangıçta bir fe
rahlık hâsıl olsa bile kısa bir zaman sonra iş
lerin çokluğundan şikâyete devanı edileceğine 
muhakkak nazarı ile bakmak icabeder. Zira he
men herkes bilir ki, Danıştay çalışmaları ile il
gili yegâne dert dairelerin adedinden, azlık ve-
va çokluğundan ibaret değildir. Danıştaym vü-
künü suni olarak artıran bâzı mühim sebepler 
vardır ki, kanaatimizce bunlar üzerinde dur
mak kabil ise bu suni sebeplerin izalesi ile Da-
nıstava en mühim tesis gayesi olan idari içtihat 
mahkemesi vasfını kazandırmaya çalışmak 
icabeder. Bu mevzuda en önemli vazifenin ida
reye terettübettiği kanaatindeyiz. İdarenin ise 
Danıştasın «vörevini lâyıkı ile yapması, çalışma
larım kolaylaştırması ve yükünü azaltması için 
kendine ferettübedeni yaptığına kaani bulun
muyoruz. 

Muhle reni arkadaşlar, burada idarenin Da
nıştay katarları muvacehesinde fertlerin haya
tı ile cok yakından ilgili bâzı tutumlarına temas 
etmek, isteriz : İdare Danıştaym takarrür etmiş 
bir içtihadım bir umumi hukuk kaidesi kabul 
ederek benzeri hâdiselere tatbik ediyor mu? 
İtiraf etmek icabeder ki, bu mevzuda her mü-
essAsede avın derece ve kuvvette olmamakla be
raber sistemli bir mukavemet mevcuttur. Danış
ta yin takarrür eden içtihadına rağmen hatalı 
muamele ıslahı edilmiyerek bütün hak sahiple
rinden aynı kararın ayrı ayrı istihsali talcbedil-
mektedir. Bu durum hem Danıştaym işlerini ço
ğaltmakta, hem vatandaşın idareye karşı itima
dını selbetmekte ve hem de idarenin mahkeme 
masraflarına mahkûm ol m asiyi e Hazineyi muta
zarrır etmektedir. 

idarenin Danıştaym yükünü artıran bir tu
tumu da, alt kademe idari kaza mercilerinin 
idare aleyhine karar verdiği hallerde idarenin 
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Danıştaya müracaatı prensip haline getirmiş 
olmasıdır. Bilhassa vergi mevzuatında Temyiz 
Komisyonundan Hazine aleyhine sâdır olan bir 
hüküm karşısında Hazinenin Danıştaya müra
caatı Vergi Usul Kanununun 383 ncü madde
sine göre Maliye Bakanlığının müsaadesine bağ
lı iken tatbikatta bu muvafakat matbu kâğıt
larla otomatik olarak verilmektedir. İdarenin 
idari kazaya müracaatı kendisi için tabiî bir 
hak olmakla beraber tebellür eden içtihat kar
şısında bunda İsrar etmek, dolayısiyle hakkın 
suiistimaline müncer olmaktadır. Danıştay'ın 
en yüklü dairelerinin vergi ihtilâflarına bakan 
daireleri olması bu mevzudaki maruzatımızın 
doğruluğunu teyidetmektedir. 

Danıştay tarafından verilen kararların ay
nen infazında da bazan idare tarafından gecik
meler olmakta bazan da infazı imkânsız kılacak 
tevil edici yollara tevessül edilmekte ve binne-
tice yeni yeni dâvaların hudusuna sebebiyet ve
rilmektedir. Demokratik idarelerde idarenin 
hukuka bağlı olma mevzuunda vatandaşa ör
nek olmasının zaruret ve faydaları hakkında 
maruzatta bulunmayı lüzumsuz addederek, ida
renin Danıştay kararları muvacehesinde daha 
olumlu bir .tutuma girmesini temenni etmekle 
iktifa ediyoruz. 

Muhterem arkadaşlar; mahiyetleri itibarı 
ile idari kazaya verilmelerinde zaruret olmadı
ğı halde, Danıştaya mevdu bâzı işler de Danış-
taym suni olarak yükünü artıran sebepler ara
sında bulunmaktadır. Köy sınır ihtilâfları, kira 
takdir komisyonları tarafından verilen kararla
rın tetkiki, İmar Kanunu tatbikatı gibi adlî ka
zaya verilmesinde mahzur olmıyan hattâ fayda 
mülâhaza edilebilen bâzı mevzuların Danıştaym 
uhdesinden alınarak adlî kazaya verilmesinin 
imkânları üzerinde durulmasında fayda mülâ
haza ediyoruz. 

Danıştaym yükünü azaltabilecek ve hakiki 
görevini, ifasını mümkün kılabilecek bir mevzu 
da, bölge idari mahkemelerinin kurulması mev
zuudur. Geçen senelere ait bütçe müzakerele
rinde ve muhtelif vesilelerde bu mevzu üzerin
de durulduğu zaman, ilgili bakan durumun 
etüdedildiğini bildirmiş olmakla beraber, sene
lerden beri devam edegelen etüdün bitip bitme
diğini öğrenmek istiyoruz. 
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Danıştaym iyi çalışma şartlarına mâlik ol

maması da kendisinden bekleneni vermesine 
mâni olan hallerdendir. Senelerden beri her 
bütçe müzakeresinde Danıştaym çalışma şart
ları ile ilgili dertleri ve ihtiyaçları üzerinde du
rulur, ilgili bakan bunlara çare bulunacağını 
vâdeder ve fakat ertesi yıla ait bütçe müzake-
reelrinde aynı dertlerin tekrar dile geitrilmesi 
mukadder olmuştur. Danıştaya taallûk eden bu 
dertlerin başında cümlenin malûmu bulunan 
bina meselesi gelmektedir. Bilhassa yeni Danış
tay Kanunu ile yeni daireler ihdas edildiğinden 
mevcut binada çalışma imkânları daha da zor
laşacaktır. 1962 ve 1963 malî yılı bütçe müzake
releri sırasında ilgili bakanlar sarahaten Danış
taym pek yakın zamanda müsait bir binaya ka
vuşturulacağını beyan ettikleri halde 1964 büt
çesi ile de bina meselesinin ele alınmamış olma
sını üzüntü ile karşılıyoruz; keza geçen seneki 
bütçe müzakerelerinde Danıştay binasının alt 
katını işgal eden Devlet Matbaasının çıkarıla
rak bilhassa arşiv ve kütüphane için müsait bir 
yer temin edielceği vâdedildiği halde, Devlet 
Matbaasının başka yere nakli bugüne kadar 
temin edilmemiştir. 

Aziz arkadaşlarım, Anayasa Mahkemesi için 
seçilen üyelerden ve başka sebeplerle vâki inhi-
lâllerden dolayı Danıştay Birinci Reisi, bir dai
re reisi ve altı üyenin yeri halen münhal bulun
maktadır. Hükümet namzetleri bugüne kadar 
tâyin ve tesbit edilemediğinden, münhallere se
çim yapılamamaktadır. Hükümetin bu mevzuda 
neden bu derece ağır davrandığının sebeplerini 
bilemiyoruz. Münhallere seçim yapılabilmek 
için Hükümet namzetlerinin bir an evvel tesbi-
tini temenni ediyoruz. 

Geçen seneki konuşmamızda 1963 senesinde 
Fransa'da kurulan ve çok faydalar sağhyan 
dokümantasyon servisinin bizde de kurulması
nın faydaları üzerinde durmuştuk. Yeni Danış
tay Kanununda bu mevzuda hükümler konmuş 
olmasını memnunlukla karşılıyoruz. 

Muhterem arkadaşlar, Yeni Türkiye Partisi 
Meclis Grupu adma Danıştaym çalışmaları, ile 
ilgili görüşümüzü kısaca arz etmiş bulunuyoruz. 
Sözlerime son verirken Danıştaym değerli men
suplarını takdir ve şükranla anar 1964 yılı büt
çesinin memleketimiz ve milletimize hayırlı ve 
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uğurlu olmasını diler, hepinizi hürmetle selâm
larım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Millet Partisi Grupu adına Sa
yın Halil özmen, buyurun. 

M. P. GRUPU ADINA HALÎL ÖZMEN (Kır
şehir) — Muhterem arkadaşlar, Danıştay yük
sek bir mahkemedir. Yeni Anayasamız 140 ncı 
maddesinde Danıştayı şu şekilde tarif etmiştir . 
Danıştay kanunların başka idari yargı mercile
rine bırakmadığı konularda ilk derece ve genel 
olarak üst derece idare mahkemesidir. Danıştay 
idari uyuşmazlıkları ve dâvaları görmek ve çö
zümlemek, Bakanlar Kurulunca gönderilen ka
nun tasarıları hakkında düşüncelerini bildirmek 
tüzük tasarılarını ve imtiyaz şartlaşma ve sözleş
melerini incelemek ve kanunla gösterilen diğer 
işleri yapmakla görevlidir. 

Muhterem arkadaşlar, memleket ve vatandaş 
mukadderatına hâkim olan fertle Devlet arasın
daki ihtilâfları halleden bu yüksek mahkemenin 
bugün içinde rahat ve huzur ile çalışabilecek, her 
türlü medeni ihtiyaçlara cevap verecek bir bi
nası yoktur. Halen içinde bulunduğu bina kâfi 
değildir. Hele bu binanın altında bulunan Baş
bakanlık Matbaası yüksek mahkemenin huzuru
nu tamamen kaçırmıştır. Yüksek Mahkemenin 
hâkimleri sabahtan akşama kadar bu matbaanın 
gürültüsünden rahatsız olmaktadırlar. Bina kâ
fi olmadığı için personelin hayatı teminat altın
da değildir. Bâzı kalemlerin bulunduğu odalar 
sağlık kurallarından uzak bulunmaktadırlar. 
Devlet Şûrasında kâfi yerler olmadığı için dâva 
dosyaları ve evrakjar üstüste yığılmışlardır, bu 
sebepten vatandaşa zamanında cevap verilmedi
ği gibi, işler zamanında da çıkmamaktadır. Da
nıştay da 1957 ve 1958 yıllarından kalan dosya
ların olduğunu ve bunların bugün dahi halledil
mediğini söylersem doğruyu beyan etmiş olurum. 
Danıştaym altından kalkılmaz iş hacmına rağ
men kadrosunda 8 tane açık vardır.. Danıştaym 
Birinci Başkanı halen seçilmemiştir. Başkanın 
zamanında seçilmemesi büyük bir hatadır. Bu
gün herkes görevinin ne olduğunu bilmelidir. 
Yani sorumluluğunu anlamalıdır. Ondan sonra 
da kendisinden iş istemelidir. 

Fakir milletimiz bugün binbir türlü ihtiyacın 
içinde çarpınmaktadır. Böyle olduğu halde .Danış
taym yüksek hâkimlerini canından ve malından 
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keserek maaşlarını oldukça yükseltmiştir. Bundan 
sonra gelecek yıllarda iş istemek bizim en büyük 
arzumuzdur. Yalnız organizasyonda bir yeni is
tikamete gitmek de şarttır. Bâzı bölgelerde ida
ri mahkemeler teşkil etmek suretiyle belki işle
ri azaltabiliriz. O zaman Danıştay bir nevi ida
ri Temyiz Mahkemesi olabilir. Bu hususta Hükü
metimizin düşüncelerini istirham ediyoruz. Da
nıştay Kanunu Yüce Heyetinizce kabul edilmiş
tir. Bu kanunla yeniden 3 daire kurulacaktır. 
Bu üç dairenin kurulması ile kısmî bir ferahlı
ğın geleceğine inanıyoruz. Muhterem arkadaş
lar; raporda da bahsedildiği veçhile şu hususu 
da Yüksek Heyetinize arz etmekten kendimi ala
madım. Yüksek Mahkemenin 1963 yılı bütçesi
ne konulan yayım ve alım giderlerinden 90 000 
liralık tahsisattan 20 000 lirası ile 400 aded kitap 
alınmıştır. Bu kitabın bir tanesinin bedeli 50 li
radır. Bu kitaplardan 211 adedi halen Danışta
ym ambarında çürümeye terk edildiğine göre 
acaba bu kitaplar hangi maksatla ve kimi koru
mak amacı ile alınmıştır?. Yine bu hususta Hü
kümetimizin düşüncesini rica ediyorum. 

Sözlerime son verirken Danıştaym yüksek 
mensuplarını sonsuz saygı ve hürmetlerimle se
lâmlar, Millet Partisi Meclis Grupu adına hepi
nizi hürmetle selâmlarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — A. P. Millet Meclisi Parti Gru
pu adma Sayın Ata Bodur. Buyurunuz. 

A. P. GRUPU ADINA ATA BODUR (Ordu) 
— Saym Başkan, muhterem milletvekilleri, 

Kaza organlarımız arasında yer alan Yüksek 
Danıştaym 1964 yılı bütçe tasarısı üzerinde Ada
let Partisi Meclis Grupunum görüşlerini arz et
mek üzere söz almış bulunuyorum. 

Yeni Anayasamızın 144 ncü maddesinde (İda
renin hiçbir eylem ve işlemi, hiçbir halde, yargı 
mercilerinin denetimi dışında bırakılamaz) pren
sibinde ifadesini bulan özlemin esaslı bir kaideyi 
şümulü ile vaz'eylemiştir. 

Gerek bu prensibin tatbikatı ve gerekse nüfus 
artışı ile çeşitli sosyal sebepler son zamanlarda 
idari dâva ve ihtilâfların Yüce Danıştaym vazi
fe alanına giren sair işleri, görülmemiş bir dere
cede artmaktadır. Bu cümleden olarak 1957 yı
lından 1958 yılma devredilen 30 921 işe karşılık 
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1963 yılından 1964 yılma devredilen iş adedinin 
51 784 olduğunu ifade edebiliriz. 

Her yıl gelen ve çıkan işleri nazara alındığı 
takdirde son senelerde Danıştaya gelen iş ortala
masının 35 bin ve çıkan iş ortalamasının 31 bin 
civarında bulunduğu görülebilir. 

Tâbiri caizse; bu korkunç tablo karşısında dü
şünenler ve görevliler ürkmekte, alâkalı iş sahip
leri ve vatandaşlar feryat etmektedir. Hele, halen 
1957 ve 1958 yılından müdevver işlerin mevcudi
yeti karşısında, alâkalıların durumunu tefsir müm
kün olmamaktadır. Bu iş keyfiyeti, evvelâ fera
gatle çalışan Yüce Danıştay mensuplarını dilhun 
etmekte, saniyen iş sahiplerini tedirgin etmekte
dir. Çeşitli tedbirlerle dâvaların süratle sonuç
lanmasını temin etmek, Danıştay dairelerini artır
mak, istatistikî bilgilere. göre esas meseleyi çöz-
memektedir. Meseleye, işi kökünden halletmek için 
doğru bir teşhis koymak lâzımdır. 

Yeni Anayasamız sarahatle Türkiye'nin de
mokratik bir hukuk devleti olduğunu tesbit ve 
ifade etmektedir. Bu prensip polis Devlet telâk
kisini artık geride bıraktığımızı ifade eder. Hu
kuka bağlı devlet ilkesinin samimiyetle tatbik edil
diği ülkelerde idare, fertlere de vazifelilere karşı 
ancak mevzu kanunlara harfiyen riayet ederek 
muamele yapar. Fertler kadar hattâ fertlerden 
daha fazla idare, kanunlara riayetkardır, işte ida
renin karar ve muamelelerinde ki mevzuata ay
kırılık ölçüsü ve derecesi maalesef Danıştaya baş
vurma ile orantılıdır. O kadar ki, idare muamelâ
ta uygun hareket edildiği nisbette idari dâva ve 
ihtilâflar azalır. Aksi halde artar. Bizde asıl me
sele budur. Halen idaredcmaalesef bu düşünce
nin hâkimiyetini görememekte ve ne yazık ki, çe
şitli indî düşüncelerle Danıştaym bâzı kararları
nın infaz dahi edilmediği esefle müşahade edil
mektedir. 

Sayın milletvekilleri; 
Yüksek tetkik ve tasviplerinize sunulmuş olan 

1964 yılı Danıştay bütçesi 1963 yılma nazaran 
258 402 lira fazlası ile 6 651 213 liraya baliğ ol
maktadır. Yüce Danıştayın zaruri personel ve yö
netim giderlerinin karşılığı olarak istenen bu tahsi
sat fonksiyonuna nazaran Danıştay için müteva-
zi bir meblâğdır. 

3546 sayılı Devlet Şûrası Kanununun yeni 
Anayasamızın esprisine uyması hasebiyle Yüce 
Meclise sevk edilmiş yeni Danıştay Kanununun 
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ciddî bir mesai ile tetkik edilerek intacolunmuş 
ve Cumhuriyet Senatosunun tetkikine arz edil
miştir. 

Bir dereceye kadar, Danıştay iştigal sahasına 
giren işlerde sürati temin edici tedbir ve çarele
ri kapsıyan bu kanun yanında bir an önce alt ka
deme idari mahkemelerinin kurulmasında mut
lak zaruret bulunduğu inancında olduğumuzu arz 
ederiz. 

Bu yüksek idari kaza organı halen Başkanı
nın seçilmemiş olmasını esef verici bir vakıa ola
rak kaydetmek zorundayız. 

Tetkik etmek fırsatını bulduğumuz geçmiş yıl
lar bütçelerinde de her iktidar devresinde bu büt 
çe üzerinde, her yıl tekrarlanan cidden güzel, şi
kâyet, tenkid ve temennilere rasladık. Maalesef 
hemen bütün söylenıenlıerim bir boş «adadan iba
ret ola,nak kaldığını müşahede iettmekteyiiz. 

Ümidimiz ve arzumuz bu bütçe yılında haklı 
olarak ileri sürülen hususların dikkate alınacağı
dır. 

Bütçenin Yüce Danıştaya ve aziz milletimize 
hayırlı olmasını diler, Adalet Partisi Grupu adı
na Yüksek Heyetinizi hürmetle selâmlarım. 

BAŞKAN — C. K. M. P. Grupu adına Sa
yın Kadircan Kaıflı buyurunuz. , 

C. K. M. P. GRUPU ADINA KADİRCAN 
KAFLI (Konya) — Mulhterem arkadaşlar, bu 
konuşmayı Nevşelhir Milletvekili arkadaşımız 
Demirsoy hazırlamıştı. Kendisi son bir iki 
saat içinde hastalandı. Onun için bu vazifeyi 
bana bıraktı, kendisinin (hazırladığı konuşmayı 
size arz edeceğim : 

Sayın Başkan, aziz arkadaşlarım. 
1868 yılında Şûrayı Devlet adiyle kurulup, 

daha sonra Danıştay adını alan bu teşekkülün 
bütçesi ımilyarlarm içinde cidden çok az bir 
yer tutmaktadır. 

Bu sebeple fazla bir tenkid ve incelemeye 
taibi tutulması çok görülebilirse de Türk 
idari ve kazai hayatında çok önemli bir yer 
tutması itibariyle Parlâmentoda enine Ibloyuna 
konuşulmasında zaruret vardır. 

C. K. M. P. adma tenkid ve daha iyiye /gi
diş arzusundan mülhem olan ttemennileri-
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mi'zi arz ederken sadece 6 Ö51 21Ö liralık {büt
çeyi değil, çok önemli olan görevleri dikkate 
aldığımızı ifade de fayda .görürüz. 

Mulh terem, milletvekilleri; 

Yeni Devlet telâkkilerinin de Ibir ieabı 
olarak fonksiyonları nislbetinde teşkilâtı da 
genişliyen, fakat karşısında gün geçtikle kuv
vet ve kudreti artan Devlet, pek yok: idari 
tasarruflarda bulunur. Memur 've (hizmetlileri 
tâyin eder, çalıştırır azleder, patrondur, yol, 
köprü yapar, istimlâk yapar, inşaatçı, mü
teahhittir dâvâlı ve davacıdır. 'Kütün bu du
rumlarda, kişiler karşısında üstün durum
dadır. Kuvvet ve kudret ondadır. Bu kuvvet ve 
kudretine istinaden kişiler üzerinde hegomanya 
kurup onu ezmemesi çin bir idare mahkemesi 
olan Danıştay kurulmuştur. 

Anayasamız 1'14 ncü maddesinde idarenin 
hiçbir eylem ve işleminin yargı mercilerinin 
denetimi dışında bırakıl mıyacağı hükmünü 
koymakla Devletin hukuka bağlılığını kabul 
etmiş bulunmaktadır. Devletin 'hukuka bağlı
lığı hükmünün fiilî neticesi Devlete ait ey
lem ve işlemlerin mahkeme önüne çıkarılma
sıdır. Bunun da mercii Danıştaydır. 

Hükümetin tasarruflarını ipta|e, Devleti 
tazminata mahkûm etmeye yetkili olan Danış-
tayın idare karşısında boyun eğmiyeeek bir 
metanete, Ihükümeitlerin tasallutuna karşı ko-
yajbilecck celâlete ve saygı telkin eden engin 
bil'gi ve vakara ihtiyacı aşikârdır, 

Kararlarında yürürlükteki kanunlar yanın
da içtilhatların da payının önemli surette yer 
işgal etmesi, onun ehemmiyetini artıran Ibir 
özelliğidir. Yüz yıla yakın bir geçımiş,e sallıi-
bolan Türk Danıştayınm bu Ölçülere, göre, 
değerlendirilmesinde en iyi yeri alması (he
pimizin temennisidir. Geçen yıl bütçe gö
rüşmeleri sebebiyle konuşan parti sözlcüleri ve 
diğer milletvekili arkadaşlarımız dâvaların 
çokluğundan, Danıştaym her yıl biraz dalıa 
çoğalan dâva dosyaları altında âdeta bunal
mış bulunduklarından bahsetmişler ve hw 
duruma süratle bir çare bulunmasını temenni 
etmişlerdi. Bu temenniler istikametinde 3 
daire ilâvesinin yeni Teşkilât Kanunu ile iç
imini yoluna gidilmişse de bu tedbirin yalnız 
.başına derde deva olabilmekten uzak oldu-
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ğuııu görmek için fazla beklemeye lüzum kal-
mıyacaktır. Şüphesiz !bu yolda dallıa ba.;ka 
tedbirlerin tavsiyesi mümkündür. Ancak, dâ
va konusu ihtilâfların nn>.nşeinden kurtulması, 
Devlet organlarının Danıştay kararlarını ya
kından izliyerek tasarruflarını dâva açılmasına 
imkân vermiyecek şekilde yapması en önemli 
tedbirlerdendir. Memur kendisini sorumluluktan 
kurtarmak için vatandaşı mahkeme kapısına gön
dermekten kaçınmazsa, ferdin ve Devletin zarar 
görmesi yanında dâvaların çoğalması da ta
biîdir. 

Danıştay kararlarının müstakar ve tarafları 
tatmin edici olusu da elbette arzulanan bir 
keyfiyettir. Danıştay kararlarının tenkidi aklı
mızdan geçmemekle beraber, gecen yıl yapılan 
bütçe tenkidlerine cevap veren Devlet Vekili Sa
yın Raif Aybar'ın pek görmediğimiz cinsten 
entresan kararlar olarak tavsif ettiği kararla
rın, bilhassa tehiri icra kararlarının infaz 
edilmeyişinin sebepleri üzerinde durmak ve in
faz edilmeyişinden doğan neticeler üzerinde dü
şünmek, Danıştaym itibarı yönünden lüzum in
din'. 

Mer'i kanunlarla birlikte içtihatlarla karar 
verme yetkisi bulunan Danıştaym bu görevin
de inceleme, araştırmanın önemi, elbetti? çok 
(büyüktür. Bu bakımdan bilgi ve görgü, artır
mak maksadiyle dış memleketlere memur gön
dermek için konulan tahsisatın dalıa faydalı 
olması itibariyle ilmî tetkik ve inceleme için ay
rılması daha doğrudur. Yeter tahsisatla Danıştay 
geniş bir inceleme, araştırma yapmak zorunda
dır. Hayatın akışına ayak uydurmak yeni du
rumlar, sık sık değişen mevzuat karşısında eski 
kararlara bağlanıp kalmamak için bunda za
ruret yardır. Bu görüşle bütçenin yayın alım
ları ve giderleri maddesindeki 60 000 liranın ar
tırılmasını teklif etmek isterdik. Ancak, Devletin 
hatalı tasarruflarını iptal etmekle görevli bu
lunan Danıştay gibi bir müessese idarecilerinin, 
geçen sene verilen ödeneği nasıl kullandıkla
rını öğrendikten sonra kendimizde bu teklifi 
yapmak için cesaret göremedik. Kendisine kitap 
almak için verilen ödeneğin 20 000 lirasını ta
nesi 50 liradan sadece Danıştay Dergisinden 
derleme suretiyle yazılmış bir kitaptan 400 ta
nesini alarak dost aktarmakta kullanmamalı idi. 
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Muhterem arkadaşlar; 
Daniıştaym elinde 1957 ylımdan kalma, dâva 

dosyalarının bulunduğunu raportörün rapo
rundan okumak insana üzüntü vermektedir. 

Senelerce hak, adalet bekledikten sonra ona 
kavuşamadân göçüp giden insanları düşündük
çe, adaletsizliğin, geç kalmış adaletten farksız 
olduğu sözüne hak vermemek elden gelmiyor. Bu 
acı gereçğin bit defa daha söylenmesinde fayda 
vardır. Finansman ihtiyacının giderilmesi, iyi 
bir organizasyon temin ile aksaklıkların gideri
leceğine- inanan Karma Bütçe Komisyonu Ra-
portürü Sayın İrfan Baran'm temennisine katı
lırken, Danıştay bütçesinin fedakâr mensupla
rına olduğu kadar, Türk milletine hayırlı ol-
nıaîmı diler, C. K. M. P. Meclis Grupu adına 
hepinizi hürmetle selâmlarım. (Alkışlar.) 

BAŞKAN — C. H. P. Meclis Grupu adına 
Sayın Kemal Sarıibrahimoğlu. Buyurunuz. 

C. H. P. GRUPU ADINA KEMAL SARIÎB-
RAHÎMOĞLU (Adana) — Sayın milletvekilleri, 
Danıştay Anayasamızda yer alan üç yüksek yar
gı merciinden biridir. Yasama tasarruflarını 
Anayasa Mahkemesi, adlî kararları Yargıtay, ida
ri tasarrufları da Danıştay murakbe ve'kontrol 
eder. 

Danıştay memlekette kanun hâkimiyetini sağ
lamak suretiyle vatandaş hak ve hürriyeti için te
minat vasfını taşır. 

Sözümüzün başında şunu ifade etmeliyiz ki, 
teşkilât ve kadro noksanlığının sebebolduğu ak
saklıklara rağmen, Danıştayımız bu fonksiyonunu 
kurulduğu tarihten beri memnun edici bir tarzda 
ifa etmiştir, itibarlı ve şerefli bir hukuk kuru
mumuz hâline gelmiştir. 

Ancak, bir taraftan nüfusumuzun artması, di
ğer taraftan kamu hizmetlerinin genişlemesi ve 
nihayet vatandaşın eğitim ve görgü yoliyle idari 
dâva yoluna başvurmayı zamanla öğrenmesi, Da-
nıştayın işlerini çok süratle çoğaltmıştır. Bu yüz
den bütün gayretlere rağmen, adaletin ve idari is
tikrarın gerektirdiği süratte kararlar verileme
diği gibi. İdari kazanın başında bulunan bu mü
essesenin bir içtihat mahkemesi fonksiyonunu da 
gereği gibi yerine getirmesi her zaman mümkün 
olmamıştır. 

Bu tıkanıklık ve aksaklıklara bir çare olmak 
üzere bugün yürürlükte bulunan 3546 sayılı Ka

nunda yapılan tadillerle Danıştayda yeni dâva 
daireleri kurulmuş ve kanunun verdiği yetkiye 
dayanılarak bâzı idari dairelere muayyen işlerde 
yargı görevi verilmişse de tıkanıklık tamamiyle 
ortadan kaldırılamamıştır. Meselâ, halen Danış
tay dâva dairelerinde karara bağlanmamış dosya 
adedleri 3 ncü Dairede 3 875, 4 ncü Dairede 
13 926, 5 nci Dairede 11 387, 6 ;ncı Dairede 
11 658, 7 nci 'Dairede 3 400, 8 nci Dairede 2 996, 
9 ncu Dairede 2 375, Dâva Daireleri Genel Ku
rulunda 1 304 olmak üzere ceman 53 582 diır. 

Yukarıda da arz ettiğimiz gibi her yıl iş daha 
fazla gelmektedir. Kaldı ki, yeni Anayasamız 112 
ci maddesi ile, her türlü idari tasarruf ve işlem
lerin idari dâva konusu olacağını emretmiş bulun
duğuna göre, işlerin daha da artması tabiîdir. 

Yüksek Meclisçe kabul edilip Cumhuriyet Se
natosuna sunulan kanun tasarısı ile yeniden dai
reler ihdas olunmakta, yardımcı, kanunsözcüsü 
ve personel sayısı artırılmaktadır. Diğer taraf
tan usul hükümlerinde de tedbirler ilâve edilmek
tedir. Bu yeni değişikliklerin bir zaman için fay
da sağlıyacağma şüphe yoktur. Ancak yalnız bu 
tedbirlerle kalınırsa bir zaman sonra ayni tıkanık
lıklar olacaktır. Yargıtay buna bir misal teşkil 
etmektedir. 

Bu itibarla, bahsi geçen tasarıyı Meclise su
nan ve teşekküre hak kazanan Hükümetimizden 
alt idari mahkemelerin kurulmasını mümkün kı
lacak kanun tasarısının bir an önce Meclise sevk 
etmesini temenni etmekteyiz. 

Bilindiği gibi Danıştay hem ilk, hem ikinci 
derece, hem de Temyiz tetkikatı yapan yüksek 
idari kaza merciimizdir. Bölge alt mahkemeleri
nin kurulması ile bir kısım ihtilâflar bu alt mah
kemelerde bitirilebilir. 2 nci derecede veya Tem-
yizen Danıştaya gelen işlerde de tetkik kolaylığı 
olacağından işler süratlendirilmiş olacaktır. Bu 
suretle adalette sürat ihtiyacı temin edilecektir. 

Her sahada olduğu gibi Danıştaym görevle
rine giren hukukî idari ve malî mevzularda da 
neşriyatın ehemmiyeti büyüktür. Mevcut im
kânlarla Danıştay Dergisinin dahi gününde ve 
tatminkâr şekilde neşri mümkün olamamakta
dır. Bir dokümantasyon bürosunun kurulması, 
gerekli imkânların verilmesi lüzumuna işaret 
etmeden geçemiyeceğim. 
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Danıştayın çalışmalarını aksatan sebepler

den biri de mevcut binanın rahatlıkla çalışmayı 
imkânsız kılmasıdır. Bir oda içinde bir kaç 
masa ve burun buruna bir kaç görevli sıkıntılı 
ve bunaltıcı bir hava içinde ıgörev yapmaya 
uğraşıp didinmektedirler, tş verimini azaltan 
faktörlerden biri de (budur. Danıştay kanunu 
tasarısının kabulü île personel sayısı 161 artış
la 506 yi bulacağından, yakın bir gelecekte 
yeni bina ihtiyacı daha da şiddetle hissedilecek
tir. 

Bu itibarla yeni bir binaya sahip kılmanın 
imkânını temin etmek lâzımdır. Evvelemirde 
mevcut bina altındaki Devlet Matbaasının tah
liyesi ile kısmi bir ferahlık temini mümkündür. 
Kaldı ki, uzman raporlarından anlaşıldığına 
göre büyük ımakinaların gürültü ve sarsıntı 
yapmaları ve devamlı titreşimler yüzünden be
ton harçlar yıpranmaktadır. Bu sebeple de 
Devlet Matbaasının süratle tahliyesi şayanı te
mennidir. 

Sözlerimizi bitirmeden Danıştay kanun tasarı
sı Meclisten geçerken noksan bırakılmış olan 
yardımcıların Yargıtay daki emsali yardımcılar 
gibi iki vsenede Ibir terfilerini düzenliyen hük
mün Cumhuriyet Senatosunca ikmali ile, ciddi 
bir boşluğun doldurulmasını temenni etmekte
yiz. 

Danıştay Bütçesinin Devletimize ve mille
timize hayırlı ve uğurlu 'olmasını temenni 
ederiz. Hürmetlerimle. (Alkışlar.) 

BAŞKAN — Sayın arkadaşlar, Danıştay 
Bütçesi üzerinde parti grupları adına arkadaş
larımız görüşmüşlerdir. Şimdi şahısları adına 
Sayın Muslihittin Cfürer, buyurunuz. 

MUSLiHÎTTİN GÜRER (Sakarya) — Muh
terem Başkan, muhterem arkadaşlarım, huzu
runuzda Danıştay Bütçesi hakkında, görüşle
rimi izah etmeden evvel, benden evvel konuşmuş 
olan grup sözcülerinin dilek ve temennilerine 
aynen iştirak ettiğimi arz ederim. Bahusus bir 
husus üzerinde söz aldığımı ve Yüksek Heyeti
nizi gecenin bu saatinde fazla işgal etmiyeceği-
ımi bildirmekle söze başlıyacağım: 

Muhterem arkadaşlarım, malûmu ihsanınız-
dır ki, Danıştay en büyük idari yargı merci 
olmakla beraber aynı zamanda istişari bir takım 

20 . 2 .1964 0 : 3 
görevleri de vardır. Danışatay Bakanlar Kurulu 
tarafından kendisine sunulan kanun tasarıları 
hakkında ve tüzükler hakkında görüşlerini bil
dirir ve aynı zamanda şartlaşma ve sözleşme
ler hususunda da istişari balomdan kendisine 
mahsus görevleri olduğu ve bu hususta yargı 
organı olarak hakikaten (bir içtihad mahkemesi 
vaziyetinde bulunması iktiza ettiği sabittir. 

Muhterem arkadaşlarım, temennimi esas ola
rak şu hususta arz etmek isterim: Bugün Danış
tay maalesef memleketimizde iş göremez vazi
yete düşmüş bulunmaktadır. 1963 te dosya yekû
nu 50 bin küsur, halen elde derdest bulunduğu 
halde, bunu halledecek bir kapasiteye sahip değil
dir. Şu hale göre memleketin adaletinin tecellisi 
bakımından adalette en büyük husus olan sürat 
prensibinin Danıştayda işlemediğini üzülerek mü
şahede etmekteyiz. Muhakkak ki, Danıştayın fe-
ragatkâr ve hakikaten ehliyetli mensupları bun
da kabahatli değildir. Hepinizin huzurunda ken
dilerine bu kadar dosya içinde boğulmuş bir hal
de, fedakâr bir şekilde çalıştıkları için teşekkür-
etmeyi bir borç bilirim. Esas mevzu memleke
timizin bünyesinde bu dâvayı henüz halledecek 
bir duruma girmemiş bulunmasıdır. Muhterem 
arkadaşlarım, Fransa'da tatbik edilen ve oradaki 
ilk derece, yani bidayet idari mahkemelerinin ar
tık memleketimizde kurulması bir emri zaruret 
halini almıştır. Çünkü aynı Yargıtaya mümasil 
olarak bu dâva çokluğunu önliyecek ve dâvaların 
durumuna göre şayet ilk bidayet idari mahkeme
lileri Türkiye'de de muayyen bölgelerde kurulmuş 
olursa, o zaman Danıştay hakiki fonksiyonunu ifa 
edecek ve âdeta bir Temyiz Mahkemesi durumu
na gelecektir. Onun için ufak birtakım mevzu
lar, bugünkü gibi dâva çokluğunu ihtiva etmiye-
cek ve ilk bidayet mahkemelerinde idari dâvala
rın mühim bir kısmı halledilmiş olacaktır. Bina
enaleyh ısene besene üzülerek kaydetmek isterim 
ki, haklı olarak yapılan bu tenkidlerin hâlâ ele 
alınmamış bulunması, Danıştayın fonksiyonuna 
ve bunun koymuş olduğu bu mukaddesi hizmete 
vurulmuş bir darbe demiyeceğim ama mühim bir 
engel olsa gerektir. Bir an evvel ele alarak bida
yet mahkemelerinin kurulmasında çok büyük fay
dalar mülâhaza ettiğimi bu esbabı mucibe tahtın
da Yüksek Heyetinize arz etmek isterim muhte
rem arkadaşlar. Bu dâvaların çokluğu ve 5 - 6 
seneden beri hâlâ Danıştayın elinde halledileme-
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miş olan dâvaların bulunması neticesinde vatan
daşın ve idarenin ıstırabı sonsuzdur. Şu hale gö
re bu hulusu mutlaka tahakkuk ettirmek lâzım-
gelir. Aksi takdirde bugün Danıştay en büyük 
bir idari mahkeme olmak vasfından ve içtihat 
mahkemesi olmaktan çıkmış âdeta yalnız ve yal
nız bütün dâva işleriyle uğraşan bir kaza mercii 
haline gelmiştir. Şu hale göre muhterem arka
daşlarım, bu hususun bir an evvel ele alınacağı
nı ümidetmekteyim. 

Bu meyanda şu hususu arz etmekle sözlerime 
nihayet vermek istiyorum. Danıştaym dâva dai
relerinden çıkan içtihatların sistemli bir şekilde 
bastırılıp bir an evvel halkın eline, ilgililerin eli
ne geçmesinde şiddetle fayda mülâhaza etmekte
yim. Bugün Dâva Daireleri arasında, çıkmış olan 
içtihatlardan birtakım dâva dairelerinin birbi
rinden haberdar olmamaları neticesinde, bu neş
riyatın lüzumu üzerinde ehemmiyet verilmemesi 
dolayısiyle, maalesef bazan birbirini nakzeden ka
rarların çıktığı sabittir. Şu hale göre bu neşriya
tın en iyi bir şekilde düzenlenmesini temenni eder, 
hepinizi hürmetlerimle selâmlarım efendim. 

BA%ŞKAN — Danıştay Bütçesi üzerinde Dev
let Bakanı Sayın ibrahim Saffet Omay. 

DEVLET BAKANI İBRAHİM SAFFET 
OMAY (C. Senatosu Ankara Üyesi) — Efendim, 
gecenin bu saatinden sonra sizi sıkmamaya gay
ret ederek kısa kısa mâruzâtta bulunmak istiyo
rum. 

Arkadaşlarımı dikkatle dinledim. Filhakika 
yapıcı telâkki ettiğimiz konuşmalar bize faydalı 
olmuştur. 

Arkadaşlar, alt mahkemelerden bahsettiler. 
Bakanlıklar arası bir komisyon bu iş için çalış
maktadır. Ayraca Maliye Bakanlığı nezdinde 
çalışmalar vardır. Bu mahkemelerin kurulması 
elbette lâzımdır. Ancak çalışmaların zaman ala
cağını da kabul etmek lâzımgelir. 

Bina, için söylediklerini hattâ az bulurum. 
Gözlerimle gördüm,* tesbit ettim. Vaziyet sıkı
şıktır, hâkimler bunaltı içindedir. Alt katta 
birde matbaa vardır. Yandaki arsadan istifa
de düşünülüyor. Ama ilk iş olarak bu matbaa
nın tahliye edilerek binanın gürültüden kurta
rılması lâzımdır. Bunun için çalışılıyor. 

Arkadaşların bahsettikleri, dokümantasyon 
büroları da, kadrolar da yeni Teşkilât Kanunu 
ile derpiş ediliyor, müsterih olsunlar. 

Bir kitaptan bahsolundu, "" doğrudur. Böyle 
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bir kitap satınalmmıştır. Ama, evvelce kitabın 
adını söylersem mahiyeti kolayca anlaşılır: 

(Danıştay kararlarının özetleri) .içinde 4 000 
karar vardır. Son 1963 yılı bütçesinde rapor
törün arzusuna göre 20 000 T.L. sı konuldu. 
Bu kitap * satınalındı. Danıştay mensuplarının 
âdeta bir el kitabıdır. Adaletin tcvziinde yar
dım edici bir eserdir. Ancak Danıştaymıızm 
Başkanı olan arkadaşımızla görüştüm. Aslında 
lâzım olan bu kitabı bundan böyle. Devlet Şûra
sının, Devlet matbaalarından da faydalanarak 
çıkarması daha doğru olacaktır. Bunun üzerin
de duracağız. Kendileriyle de mutabakat halin
deyiz. 

infaz olunmıyan ilâmlar konusunda konuşul
du. infaz edilmiyen ilâm olmaması lâzımgeldiği 
için yeni tasarıda müeyyideler konulmuştur. Taz
minat davaları açmak imkânı tanınmıştır. 

Devlet Şûrası bütçesinin azlığından bahse-
dildi. Yeni kanunla mümkün mertebe bu da 
düzelecektir. 

Asıl üzerinde durulması lâzımgelen husus 
bence de münhaller 'meselesidir. Bendeniz 1,5 
aylık vazife sürem içinde bununla meşgul ol
dum. Baif Aybar Bey arkadaşımdan dosyala
rı aldım, talep yüzlereedir, bu yüzlerce talebi 
kıymetli mesai arkadaşlarımın da yardımla-
•riyle tasnif ettirdim, tercüm'ei halteri çıkart
tırdım, üsteleri tanzim ettirdim, bugün Hü
kümet adaylarının s^çillmıelerine amadedir. Ba
kanlar Kurulu kendisine düşeni yapacaktır. 
Oraya ısevkı ve gündem işi olup da daha fazla 
gecikmemesini temin bakımımdan bir fırsatını 
ıkolluyorum, ilk fırsatta Bakanlar Kuruluna 
götürmek istiyorum. Mürihaller bir daire baş
kanı, altı üyeliktir. Bunları inşallah en kısa 
zamanda bitirmek emelimdir. Yüce Meclisi say
gıyla ıselâmlarım. (Ortadan 'alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın (arkadaşlarım, Danıştay 
(Bütçesi üzerindeki görüşmeler bitmiştir. Bö
lümlere geçilmesini oylarınıza sunuyorum. Ka
bul edenler... Etaıiyenler... Kabul edilmiştir. 

| Bölümlere geçilmesi kabul edilmiştir. Bö-
I lümleri okutuyorum. 
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(A/l) Cari harcamalar 

B. Lira 
12.000 Personel gidenleri 6 175 7110 

BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etm iyeni er... Kabul ediflimiştir. 

13.000 Yönetim, .giderleri 4*17 500 
BAŞKAN — Kabul edenl'ör... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

16.000 Çeşitli giderler 22 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
EtmiiyenıV.r... Kabul edilmiştir. 

(A/3) Sermaye teşkili ve transfer harcamala: 
35.000 Sosyal transferler 36 OC 

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

36.000 Borç ödemeler 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyeniler... Kabul edilllmdştir. 

Bu şekilde Danıştay teşkilât bütçesi kab' 
edilmiş bulunmaktadır. Millet adına hayrı 
ve uğurlu olmasını dilerim. 

G) DEVLET İSTATÎSTÎK ENSTİTÜSÜ 
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÜTÇESİ 

BAŞKAN — Devlet îstatistilk Enstitüsü 
üzerimdeki görüşmelere başlıyoruz. 

Y. 'T. P. Grupu adına Sayım Necmettin Kü-
çüker. Buyurunuz. 

Y. T. P. GMTPU ADINA NEOMETTİN 
KÜÇÜKER (IGümüşame) — Muhterem Başka
nım, aziz aırkadaşlanm; 

Bugün ileri Devlet düzeniyle sıkı bağlantı
sı bulunan istatistik ilmi, emsal1 ilimlerde oldu
ğu gibi, -tarihî teselsül neticesinde lâyık ol
duğu mevkiini almış, bu ehemmiyet devletle
rin idari, sosyal ve bilhassa iktisadi sahalarda 
yeniden teşkilâtlanması halinde daha da art
mış bulunmaktadır. 

Bizde, ilk istatistik hareketi, Büyük Âliım 
Ebulülâ Mardin'e göre Orhan Devrinde (13126 -
1360) yapılan arazi tahriridir. Kanuni Sultan 
Süleyman Devrinde her 100 senede 1bir olmak 
üzere ilk nüfus sayımı yapılmıştır. 

Cumhuriyette; istatistik teşkilâtı 1927 de 
'kurulmuş,, 19)30 yıllında da kurulmuş, görev 
ve yetki kanunları çıkarılmış ve ilk faaliyet 
olarak nüfus, tarım ve sanayi sayımları yapıl-
mıştiir. 
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Hali hazırda yürürlükte bulunan 53 sayılı 

Kanunla İstatistik Umum Müdürlüğü kaldırı
larak; Başbakanlığa bağlı Devlet İstatistik 
Enstitüsü haline getirilmiştir. 

Memleketimizde, Batı ülkelerinde olduğu 
gibi, münhasıran. istatistik üzerine müesses 
yüksek -okul ve fakülteler maatteessüf yoktur. 
Bu itibarla enstitü kalifiye personel teminin
de bir hayli zorlukla •karşılaşmakta ve buna 
muvazi olarak da yabancı memleketlerden mu
ta hassı s eleman temini de pek kolay olmamak
ta dır. 

Devlet Plânlama Teşkilâtının faaliyetlerine 
paralel ve ona birçok mevzularda yardımcı 
olan ve memleketin elkono.mi!k ve sosyal faali
yetiyle ilgili 'diğer .'her çeşit konulara ait i'sta-
tîstikî bilgileri düzenlemek; sayım, analiz ve 
anketleri yapmakla görevli bulunan bu teşkilâ
tın kanuna uygun olarak çalışma yönünden 
bünyesinde reformlar yapması kaçınılmaz bir 
gerçektir. 

Devlet İstatistik Enstitüsü bUgüne kadar 
terakki sahasında bir hayli yol almıştır. Fakat, 
kalkınma çabası- içinde bulunan bir memleket 
için bu kâfi değildir. 

Memleketimizin varlığını, problemferini .or
taya koyacak, genel iktisadi plânın hazırlan
masında mehaz teşkil edecek ve diğer taraftan 
yetkililerin geleceğe dair tahmin ve çalışmaları
na ışık tutacak istatistikî malûmatların eski 
Usul ve metotlarla toplanması gayeye hizmet 
etmiş sayılamaz. Enstitüde hâlâ güvenilir ve 
bilimsel bir millî gelir muhasebesinin esasları 
maatteessüf tesbit edilmiş değildir. Millî gelir 
hesabının kendisine mahsus özelliği ve ehemmi-

Biızde şimdiye kadar istatistik sahasında 
halk eğitimliyle alâkadar olunmamış, bu mev-

I zuda gereken hassasiyet, gssterilmemiştir. Ba-
I husus, bugün Devlet Plânlama; Teşkilâtının ay

rılmaz bir parçası haline 'gelen Devlet İstatis
tik Enstitüsünün tanzim 'edeceği istatistiklerim 

I itibar derecesi, malûmatlarına müracaat edilen 
d I kimsenin ifadelerinin tam ve doğru olmasına 
.i vabestedir. Enstitünün her türlü vasıtadan fay. 

dalanarak, nüfusunun % 60 ından fazlası 
okur - yazar olmıyan memleketimizde bu me-

I sele üzerinde kararlı ve az'imlkâr daVranma'smı 
ümidederiz. 
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yeti vardır. Çünkü memleketin ekonomik de
ğişme temayülünü belirtir, Hükümetin getire
ceği bütçe ve takibedeceği vergi politikasının 
tesbitinde de esaslı rol oynar. 

Bulgun istatistik Enstitüsünde tutulan millî 
gelir hesapları düzenli, noksansız olmayıp; es
kimiş metotlarla çalışıldığı için, hakiki iktisa
di gücümüzü ortaya koyacak kabiliyette değil
dir. Bunun ıslahı için bir etüt grupunun kurul
ması, modern istatistik metotlarının tatbiki ile 
kullanılması yönünde çalışmalara, başlanması, 
yabancı uzmanların fikir ve raporlarm'dan, mil
letlerarası istatistik teşekküllerinin istatistik 
metodolojisinden de istifade edilerek esaslar 
tesbit edilmesi cihetine .gitmek gereklidir. 

Zaman zaman Avrupa'da toplanmakta olan 
istatistik konferanslarında 'belirtilen metot ve 
tavsiyelerden de uzak kalmmamaya dikkat 
edilmelidir. 

iMakro iktisadi tahlillere girişebilmek için 
muntazam ve çeşitli fiyat endekslerine ihtiyaç 
vaıJdır. Yüksek malûmunuz olduğu veçShile, 
umumi fiyat endeksleri enflasyon, deflasyon 
temayül ve derecelerini gösterdiği sgibi; Merkez 
Bankasının para politikasında da kılavuz rolü
nü oynar. 

Diğer taraftan geçinme endeksleri de; me
mur ve işçi ücretlerinin tesbitinde ehemmiyet
li kıstas rolünü oynamaktadırlar. Devlet İsta
tistik Enstitüsünde yapılmakta olan bu endeks
ler kapsam ve metot yönünden ihtiyaca cevap 
verememektedir. Ayniyle dış ticaret istatistik
lerinin de yeniden düzenlenmesi elzemdir. 

Enstitünün mevzuübahsetmeye değer önem
de gördüğümüz iç bünyesine de, kısaca temas 
etmek isteriz : 

Çalışına personelinin şubelere dağıtımı geli
şi güzel yapılmış, bâzı şubelerde ihtiyaçtan çok 
memur toplanmış, vazife dağıtımında da mes
lek, bilgi ve kabiliyet maalesef nazarı itibara 
alınmamıştır. Enstitünün iştigal mevzuûnun 
ehemmiyetine binaen, yüzden fazla memurun 
fakülte ve yüksek okul mezunu oluşu takdire 
şayandır. Ancak, bu müessesede 'çalışan perso
nelin çoğunun tahsil durumu ilk ve orta de
recededir. Bu personeli muayyen deJvrelerle ge

nel istatistik eğitimine tabi tutmanın isa'betli 
bir faaliyet olacağına inanıyoruz. 

Enstitünün Teşkilât Kanununun bir madde
sinde, Enstitü; istatistik tekniği ve metodoliji-
sinin geliştirilmesi, yeter ve kalifiye personel 
temini gayesiyle dâhilde ve hariçte burslu öğ-
reci okutabilir. Bundan başka yabancı devlet
lerin ve milletle nar ası teşkilâtların Hükü
metimize tanıdığı kontenjanlardan lâyıkı veç-
'hile istifade edilememektedir. Bunun da sehe-
'bi; intihabedilen. elemanın tahsil, kabiliyet de
receleri üzerinde durulmamış olmasıdır. Bu 
mevzuda kabiliyeti sezilen ve bilhassa istatis
tik, iktisat ve maliye branşlarında talhsil gör
müş elemanlara rüçhan hakkı tanımak; mües
sesenin kalifiye ve yenilik getirecek vasıfta ele
manlara ihtiyacı bakımından faydalı olur. 

öteden beri bu teşkilâtın içinde çeşitli sız
lanma ve şikâyetlere konu olan ek görev mese
lesine de temas etmek isteriz : 

Bâzı. memurlara verilen ek 'görevler mutlaka 
uygun objektif esaslara istinaden verilmemek
le, bu mevzuda şahsi takdirlerin galebe çaldığı 
ifade edilmektedir. 

Muhterem. arkadaşlarım ; Karma Bütçe Ko
misyonu raporunda, işaret edildiği veçjhile, 
1904 t.e yapılacak genel sanayi ve işyerleri sa
yımına enstitünün verdiği önemi takdirle kar
şılamaktayız. 

Di<"cr taraftan Enstitünün; T5 Şubat 1964 
tarihinde Ad a mı/d a başlamak ve sonradan di-
»•er illerimizi de içine almak üzere bütün yurt
ta bir (Aile bütçeleri anketi) uygulamaya karar 
vermesini candan desteklemekteyiz. Nitekim, 
Türkiye Büvük Millet Meclisinde, gecen yıl 
(îrev ve Lokavt kanun tasarısı görüşülürken, 
toplu sözleşmelerin yaıpılmasmda baışvurulacak 
temel endekslerin eksikliği üzerinde durulmuş 
ve bunların 'bir an önce hazırlanması önigörül-
müstü. Savlam bir işçi - işveren düzeninin te
essüsü için, bu endeksler vazgeçilmez bir mec
buriyet taışımaktadırlar. Diğer taraftan aktüel 
bir mevzu olan Devlet Personel Kanununun da 
nvgnlamada, bu endekslere ihtiyaç gösterdiği 
'bilinmektedir. Enstitü; Devlet Plânlama Teşki-
'lâtı ve Türkiye tşei Sendikaları Konfederasyo
nu üe bu mevzuda iş birliği yapmaktadır. Ay-
'•ır-a •OEATOVa dâhil ülkelerde benzer anketler 
vnnmak üzere bu anket sonuçlarını ilgi ile 'bek
lemektedirler. Birleşmiş Milletler ise, gerek 
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ekipman, gerekse personel bakımından yardım
larda bulunduğu gibi, anketin Yakın - Doğu'ya 
uygulanabilecek sonuçlarını değerlendirmek 
arzusundadır. 

Diğer bir problem de şudur : 
(Birçok müessese ve daireler ayrı ayrı ista

tistikler neşretmektedirler. 'Bu hal, yapılan iş
lerin ve alman neticelerin seyrinin takibini güç
leştirmekte ve karışıklıklara ytol açmaktadır. 

Halbuki, istatistik neşriyatının yalnız ista
tistik Enstitüsünce yapılmateı veya onun kon
trolü altında diğer Devlet müesseselerinin yap
maları yukarıda işaret edilen mahzurları berta
raf edebilir. Diğer taraftan 1953 yılından beri 
neışrin'den vazgeçilen istatistik yıllıklarının ye
niden neşredilmesini tavsiyeye şayan görmek
teyiz. 

1963 yılma nazaran hizmet güderlerinden 
640 bin liraya yakın bir tasarruf sağlıyan Ens
titünün, 1964 yılı bütçe teklifi bir önceki yıla 
kıya'sen % 5,44 gibi cüzi bir artıış göstermiş
tir. Bunu da, normal karşıladığımızı işaret et
mek isteriz. 

'Muhterem arkadaşlarım; Grupumuzun Dev
let istatistik Enstitüsü bütçesi hakkındaki gö-
ırüş ve temennilerini bu suretle kısaca arz ve 
izah. etmiş oluyorutz. Bu bütçenin memleket ve 
milletimiz için hayırlı ve tatbikatının verimli 
olmasını diler, Y.T.P. Grupu adına Yüce Mec
lisi, Bakanlık ve Enstitünün güzide mensupla
rını saygı ile selâmlarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Adalet Partisi Millet Meclisi 
Grupu adına ıSaym Sezai Sarpaşar, buyurunuz. 

A. P. GRUPU ADINA SEZAÎ SARP AŞAR 
(Kütahya) —• Muhterem Başkan, saygı değer 
milletvekilleri, 

53 sayılı Yeni görev ve kuruluş Kanunu ile, 
yeni statüsüne kavuşan Devlet istatistik Ensti
tüsünün 1964 bütçe tasarısı hakkında A. P. Mil
let Meclisi Grupunun görüşlerini arz etmek üze
re huzurunuzda bulunuyorum. 

ilk olarak, enstitünün ilk bütçe tatbik yılın
da yani 1.963 malî yılı içinde yeni görev ve ku
ruluş Kanununun esprisine uygun bir tarzda 
cidden önemli hizmetler ifa etmiş olduğunu mem
nuniyetle müşahede etmiş olduğumuzu arz et
mek isteriz. Filhakika Enstitü bu yıl içerisinde 
genel tarım ve köy mesken sayımını, Devlet Per- | 
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sonel sayımını ve 700 000 müesseseyi kapsıyan 
sanayi ve işyerleri temel anketlerini tamamla
mıştır. 

Enstitü bu büyük memleket hizmetlerini lâ-
yıkiyle ifa edebilmek için ihtiyacı olan kalifiye 
eleman yetiştirilmesi gayesine matuf, eğitim ça
lışmaları cidden memnuniyet vericidir. Bu çalış
maların önümüzdeki yıllarda da artan bir tem
poyla devam etmesini temenni ederiz. Bilhassa 
AID den temim edilen dış yardımla açılması 
takarrür eden istatistik Eğitim Enstitüsünün fa
aliyete derhal geçirilmesine gayret edilmelidir. 

Enstitüdeki halen boş olan kadroların doldu
rulmasında, az vasıflı elemanlarla doldurmuş ol
mamak endişesiyle titiz davranılmasım tasvi-» 
betmeklcberaber hizmetlerin aksamasına meydan 
vermiyecek bir hal tarzının bulunarak tatbikini 
ve bu kadroların bir an evvel liyakatli eleman
larla doldurulmasını temenni etmekteyiz. 

Açılması takarrür eden Eğitim Enstitüsünde 
yalnız bu kurum için lâzım olan elemanları de
ğil, diğer DoVlet daireleri, kamu kurumları ve 
özel müesseselerin büyük ihtiyaç duyduğu yeter
li istatistikçilerin yetiştirilmesi imkânları mut
laka sağlanmalıdır. 

Enstitü içerisinde açılacak olan kurslarla, ens
titü çalışmalarına faydalı olabilecek yardımcı 
Devlet memurları yetiştirilmesinde de bilhassa 
hayvan sağlık memurları ve nüfus memurların
dan istifade edilmelidir. 

1963 yılı içerisinde ana makina cihazlarını 
temin ederek matbaasını tesis .etmiş bulunan Ens
titü bugüne kadar çok geciktirilerek neşredile-
bilen yıllık ve aylık bültenlerin, dış ticaret ay
lıklarının günü gününe neşredilebilecek hale bir 
an evvel getirebilmelidir. Bunun için de basım 
işi için halen noksan bir husus varsa, derhal gi
derilmelidir, zira 1964 yılında henüz 1959 yıllı
ğının elde bulunabildiği bir memlekette, istatis
tik çalışmaları tam olarak var kabul edilemez. 
Enstitü matbaasının istenilen seviyede ihtiyaç
ları karşılıyabilmesi için 1964 yılı içinde huru
fat, döküm, kâğıt kesme, iplik dikiş makinaları 
gibi ana matbaa cihazlarının mutlaka temin edil
mesi lâzımdır. 

Enstitünün kuruluş Kanunundan faydalanı
larak, ihtiyaç duyulan bölge teşkilâtının kuru
luşlarına başlanması, bu cümleden olarak 1963 
yılında istanbul, izmir, Samsun ve Adana'da 
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açtığı bürolara ilâveten, 1964 yılında da daha 
altı ilimizde yeni bürolar açma kararı mucibi 
memnuniyettir. Ancak bu yurdiçi bürolarının 
açılmasında öncelik tanıma objektif esaslar için
de yapılmalı, sanayi, ziraat ve ticari sahada çok 
gelişmiş vilâyetler ayrı ayrı tercih sebebi olma
lıdır. 

Sayım ve anketlerden önceki propaganda ye
teri kadar yapılmamaktadır. Bu hususta radyo
dan istifade çok önemlidir. Bilhassa sayıma ve 
ankete takaddüm eden günlerde bu yayımlar sık
laştırılmak, vatandaşların nemo lâzımcılığı ve
ya endişeleri mutlaka giderilmelidir. Bu propa
gandalarda esnaf, dernek, federasyon veya kon
federasyonları, ziraat odaları, ticaret ve sanayi 
odaları birlikleriyle işbirliği yapılmalıdır. 

Devlet İstatistik Enstitüsünün 1964 yılı büt
çe teklifi tüm olarak geçen yıla nazaran 
1 911 196 lira fazlalık arz etmektedir. Bu artı
şın 969 660 lirası yatırım ve 941 536 lirası da 
cari harcamalardan ileri gelmektedir. Gelişen bir 
bütçe olması hasebiyle 1964 teklifinde cari har
camaların 1963 yılma nazaran yüzde 5,44 gibi 
cüzi bir artışla gelmesi tarafımızdan bir fazlalık 
olarak mütalâa edilmemektedir. 

Enstitünün evvelce 7 ayrı binada çalışırken 
şimdi kendi binasına yerleşip özel bir matbaaya 
ye teknik imkânlara sahibolarak 1963 yılma na
zaran hizmet giderlerinden 639 972 lira tasarruf 
sağlamış olması da memnuniyet verici bir hu
sustur. 

Bu enstitü hakkında merkezî Hükümet Teş
kilâtı kuruluş ve görevleri hakkında merkezî Hü
kümet Teşkilâtı Araştırma Projesi Yönetim Ku
rulunun raporunda belirtilen hususlara aynen 
biz de iştirak ederek diyoruz ki : 

Enstitünün kuruluş Kanununa görevler açı
sından bakılınca her türlü istatistiklerin yapıl
masında bir merkezilik kurulmuştur. Bu- mer
kezileştirme ancak şu .esaslara dayandırıldığı 
takdirde faydalı olacaktır. 

1. İstatistik hizmetlerinde genel olarak bil
gilerin toplanması değerlendirilmesi ve yayınlan
masından ibaret olan üç safhasında da enstitü 
ile bakanlıklar ve daireler arasında istatistik 
hizmetlerinin paylaşılması bakımından temel kıs
tasların tesbiti ve kararların alınması Devlet 
istatistik Enstitüsünün görevi olmalıdır. Başka 
bir deyimle hangi istatistiklerin genel, hangileri
nin özel bir mahiyet taşıdığı, hangilerinin Dev-
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let İstatistik Enstitüsü tarafından toplanması, 
değerlendirilmesi ve yayınlanması gerekeceği il
gili dairelerin ve Devlet Plânlama Teşkilâtının 
mütalâası alınarak Devlet İstatistik Enstitüsün
ce tesbit edilmelidir. 

2. İstatistik hizmetlerinin aşırı derecede 
merkezileştirilmesinden kaçınılmalı, ' dairelerin 
kendi ihtiyaçları için istatistik birimleri kur
malarına Devlet İstatistik Enstitüsünün karariy-
le müsaade olunmalıdır. Ancak enstitü dairelerin 
kendi- teşkilâtları içinden veya dışından alacak
ları bilgilerde esas olması gereken temel metod-
ları belirtmelidir. 

3. Daireler kendi amaçları için topladıkları 
bilgileri gerekince yaymlıyabilmelidirler. Ancak 
genel mahiyet taşıdıkları önceden belirtilmiş olan 
istatistiklerin yayınlanması Devlet İstatistik 
Enstitüsünün müsaadesine bağlı olmalıdır. 

Muhterem Milletvekilleri, 
Devlet daireleri içerisinde örnek bir çalışma 

gayretti içerisinde bulunan Devlet İstatistik Ens
titüsünün 1964 bütçe yılı içerisinde de daha bü
yük bir azim ve gayretle çalışarak muvaffak ol
masını temenni eder, A. P. Millet Meclisi Gru-
pu adına Yüce Meclisin muhterem üyelerini, 
Sayın Devlet Bakanını ve değerli Devlet İsta
tistik Enstitüsü mensuplarını saygı ile selâm
larım. (Alkı§Lar) 

BAŞKAN — Cumhuriyet Halk Partisi Mil
let Meclisi Grupu adıma Sayın Adnan Şenyurt, 
buyurunuz. 

C. H. P. GRUPU ADINA ADNAN ŞEN-
YOTT (Erzurum) — Muhterem milletvekille
ri 13 . 6 . 1962 tarih ve 53 sayılı Teşkilât Kanu
nu ile millî bünyemizde mühim bir yer işgal et
miş bulunan İstatistik Enstitüsünün bütçesi mü
nasebetiyle Enstitünün bugünkü durumu kadar 
geleceği bakımından da vaktin müsaadesi nis-
betinde görüşlerimizi arz ve beyan etmek üzere 
C. H. P. Grupu adına söz almış bulunuyorum. 

Muhterem arkadaşlar, bu müessese hakkın
daki maruzatımızı ifade ederken bugün olduğu 
gibi memleketin âtisi için de gayet faydalı ve 
lüzumlu bir kuruluş olan İstatistik Enstitüsü
nün ehemmiyetini de ona gösterilmesi lâzımge-
len ilgi bakımından peşinen tebarüz ettirmeyi 
ayrıca lüzumlu görmekteyiz. Bu sebeple şu hu
susu ifade etmek isteriz ki, halli arzu edilen 
hangi mesele ve hangi dâva olursa olsun bütün 
bunlardan müspet ve katî bir netice alabilmek hiç 
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şüphe yok ki, ancak o mesele hakkında isabetli 
bir teşhis bırakmakla mümkün olur. Milletler 
hayatında ise karşı karşıya bulunulan çeşitli dâ
va ve meselelerde bu teşhis vazifesi ve yol gös
tericisi fonksiyonu kati bilgilere dayanan istatis
tik ilmine tahmil edildiği içindir ki, biz C. II. P. 
si olarak bir çok hususlarda hal ve istikbalin ga
rantisinde, keza inkişafında bu müesseseyi mü
essir bir unsur kabul etmekte ve buna muvazi 
olarak da bu teşekküle lâyıkı veçhile ilgi göste
rilmesi kanaatini taşımakta ve aynı zamanda 
bunu temenni etmekteyiz. Tereddütsüz ifade 
olunabilir ki, bugün Türkiye'nin haili icabe-
den bir çok dâvaları mevcut ise buna istatis
tik ilmine yakın zamanlara kadar kâfi derere-
de ilgi gösterilmemiş olmasının rolü ve payı 
büyük olmuştur. İşte bu hakikatin anlaşılması 
ve yüksek Meclisçe takdir ve teslim edilmiş ol
masının bir neticesidir ki 13 . 6 . 1962 tarihin
de kabul edilmiş bulunan Teşkilât Kanunu ile 
süratle artan ihtiyaçları karşılamak imkânına 
sahibolamıyan İstatistik Oenıel Müdürlüğünün 
enstitü haline getirilerek ona bâzı imkânların 
da tanınmış olması dolayısiyle enstitü bir ta
raftan hızla kendi bünyesini ıslah ve tevsi ça
baları gösterirken, bir taraftan da çok faydalı 
çalışmalara girişmiş bulunmaktadır. Kaldı ki 
bütün 'bu gerçeklerim yanında plânlı bir devlet 
idaresinin en tabiî bir sonucu olarak memleke
timizde de her konuda tam ve güvenilir istatis
tik bilgilerine 'duyulan ihtiyaç günümüzde son. 
derece büyük bir önem kazanmıştır. Hususiyle 
memleketin ekonomik ve sosyal kalkınmasını 
gerçek anlamda süratle yerine getirebilmek için, 
alınacak 'kararların isabeti, uygulanacak plân ve 
programların yakından izlenmesi ve elde edilen 
sonuçlardan başarı derecesinin isabetle tâyini, her 
şeyden önce kanun, koyucu ve devlet yönetici
sinin muhtacolduğu sıhhatli istatistiklerin mev-
cudolmasma bağlıdır, işte bu gerçeğin takdir ve 
•tesiri ile olmalıdır ki, Devlet İstatistik Enstitü
sü 1962 yılından bu yana birçok sahalarda mem
nuniyet verici bir mesafe katetmiş bulunmakta
dır. Bu cümleden olarak Enstitünün ilk bütçe 
uygulama yılı olan 1963 senesinde önemli hiz
metler ifa ettiği müşahede edilmiş ve bütün bu 
hizmetler yarınki çalışmalar bakımından da bir 
teminat olarak görülmüştür. jBu hizmetlerden 
bilhassa genel tarım ve köy mesken sayımı dev
let personel sayımı ile 700 000 müesseseyi kavrı-
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yan sanayi ve iş yerleri temel anketi ile kal
kınma, hamlemizde büyük bir unsur olan tarım
sal bünyemize '\«ktm şartlarına, sanayi yapımıza 
ve devlet personeline ait -mezkûr sayımlar ve 
anketlerle toplanan güvenilir bilgilenin 1964 yı
lında. istifadeye sunulacağı memnuniyetle öğre
nilmiştir. Ayrıca elem anlarını yetiştirmek ama
cı ile kusa ve uzun vadeli iki programa ehem
miyet atfeden enstitü bu programlar gereğince 
1963 yılında AID Teşkilâtı' Birleşmiş Millet
ler ve Fransız Hükümetinden temin edilen burs
larla 13 elemanını staj ve ihtisas yapmak üzere 
Amerika ve Avrupa'ya- göndermesi, ayrıca üç 
elemanını da dairemin imkânları ile diğer üç 
elemanını da Millî Eğitim Bakanlığı kanalı ile 
tahsil ve staj yapmak üzere Amerika, Fransa ve 
ingltere'ye göndermeyi tahakkuk ettirmiş olma
sı müessesenin çalışmış bu yılki gelecek yıllar
daki faaliyeti bakımından ümit verici bir key
fiyettir. Buna muvazi olarak masrafları AID 
ve 'Birlesımıiş Milletler teşkil âtı tarafından 
karşılanmak üzere 1962 yılın da iki yabancı uz
manın çalışmalarından istifadeyi temin eden 
Enstitü bıı kere faaliyetlerini daha verimli bir 
İnal e getirme arzusu ile 1963 yılında teşkilâtın 
uzmanla takviyesi cihetine gitmiş ve 1964 yılın
da aynı şekilde masrafları mezkûr teşkilâtlar 
la rafın dan ödenmesi kaydı ile 3 uzmanın daha 
getirilmesi birçok bakımlardan olduğu kadar 
bütçeye bir yük tahmil edilmeksizin ifası bakı
mından da memnuniyet vericidir. Keza Teşkilât 
Kanunu ile kendilerine tevdi edilmiş bulunan 
hizmetlerin en iyi bir şekilde yerine getirilmesi 
bakımından istatistiklerin sıhhatini temin için 
bilgi alınan kayınaklaırm işin mahiyet ve önemi
ni ve bilhassa tarafsızlığını anlamaları zarure
tine inanan enstitünün, bu maksadı sağlamak 
bakımından bir yandan istatistik propagandası
na ehemmiyet verirken, bir taraftan da 1963 yı
lından önemli yerlerde açmış bulunduğu 4 ma
hallî büroya ilâveten, 1964 yılında 6 mahallî 
büronun açılması için vermiş olduğu kararı hiz
metin daha iyi ifası bakımından yerinde bir ted
bir olarak kaimi etmekte- ve bu yoldaki gayret
lerinin şartlar ve i m kân lar nisbetinde daha da 
genişletil meşini temenni etmekteyiz. 

.Sayın Milletvekilleri şüphe yok ki istatistik 
enstitüsünün üzerinde dikkatle durması icabeden 
hususlardan birisi de, bu bilgilerden istifade 
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sağlıyan şahıs veya müesseselerin .süratle bun
lardan faydalanmalarının teminidir. iste bu ger
çeğe muvazi olarak Devlet istatistik Enstitü
sünün büyük .-masraf ve zaman kaydı ile özel 
matbaalara bastırdığı neşriyatını bu kerre 1963 
yılında faaliyete geçirmiş bulunduğu matbaa te
sisleriyle işin icabına uygun bir şekilde sağlan
mış olmasını ve bunun süratle yerine getirilme
sini her veehile yerinde bir gayret ve ciddi bir 
mesainin neticesi olarak gördüğümüzü burada 
bilhassa arz ve tebarüz ettirmek isteriz. Muhte
rem arkadaşlar, halen Eenstltünün şehrin muh
telif yerlerinde kira ile tutmuş olduğu 7 ayrı 
binayı terk etmek suretiyle kısmen tamamlan
mış olan kendi binasında faaliyete geçmiş bulun
ması hizmetin daha faideli bir şekilde yürütül
mesi karar, tasarruf bakımından da yerinde bir 
çabanın neticesi olmuştur. Enstitü bütün bu ça
lışmaların da Birleşmiş Milletler teşkilâtını ve 
diğer uluslararası müesseselere ehemmiyet ver
miş ve bu arada kütüphanenin (istifadeli " bir 
hale getirilmesi hususunda da dış devletlerle 
gerekli irtibat temin etmiştir. Bu cümleden ola
rak ilgili teşkilâtla müşterek çalışmalarda bulu
nan enstitünün tarım ve aile bütçeleri konula
rında memleketimizde iki seminer yapmış oldu
ğu ve diğer memleketlerde yapılan seminerlere 
de iştirak ettiği hizmetin daha verimli bir hale 
getirilmesi bakımından memnuniyetle öğrenil
miştir. 

Muhterem Millet vekil teri, Devlet İstatistik 
Enstitüsü bütçesi geçen yıla nazaran yatırım ve 
transfer harcamaları dahil 1 933 619 liralık bir 
artış göstermektedir ki, bu daha ziyade artan 
ihtiyaçları karşılıyabilmek için 'alınması teklif 
edilen elektro beyin makinesi bedeli ve sair lü
zumlu araçlar bakımındandır. Bunun yanında 
artış kaydeden cari masraflar ,gelişen hizmetin 
tabiî bir .neticesi olarak kabul -edildiği gibi ens
titü taraflından tasarruf kaidelerine riayet ve 
böyle bir zihniyet ile hareket çabası ayrıca mü
şahede edilmiştir. 

Mâruzâtımızın başlangıcında memleketin hal 
ve âtisinde ne kadar mühim bir müessese oldu
ğunu ifade etmeye çalıştığımız Devlet istatistik 
'Enstitüsü bütçesi hakkındaki görüşlerimize ni
hayet verirken O. H. I*, (trupu olarak birkaç, te
menni ile sözlerimize1 son vermek istiyoruz. Şöy-
leki : 
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Yukarıdan beri arz ve izah ettiğimiz sebep

ler muvacehesinde bu müessesenin memleket 'kal
kınmasında büyük bir payı olduğuna inanıyor 
ve bundan dolayı da vazifelerinin, faydalarının 
ve hizmetteki tarafsızlığının gıerek radyo ve ge
rekse sair neşriyat ve başka suretlerle vatandaşa 
daha iyi anlatılmasını lüzumlu görüyor ve şim
diye kadar bu yolda gösterilmiş faaliyetlere ye
nilerinin eklemlmesi suretiyle bu işin daha şü
mullü bir şekilde ve bir an evvel .tahakkukunu 
temenni ediyoruz. 

Keza C. II. P. olarak bütün sahalarda tasar
ruf politikasının lüzum ve zaruretine inanıyor 
ve bunun gerçekleştirilmesi ve tedbirlerinin itti
haz edilebilmesi için enstitünün imkân, nıetod 
ve ciddî etütleri ile yardımcı olmasını talep ve 
temenni ediyoruz. 

Bu hususların ve enstitü teşkilât kanunu 
ile tevdi edilmiş diğer hizmetlerin yanında bu
lunan adalet istatistikleri neşri hususunda da 
gerekli şekilde Adalet Bakanlığı ile her türlü 
irtibatı temin edilerek adlî hâdiselerin, asayişi 
ihlâl eden hareketlerin, sebep ve saiklerinin 
meydana çıkarılmasını ve bu yolda alınması lâ
zım gelen tedbirlere yardımcı olmak üzere gerek
li bilgilerin derlenmesini temelini ediyoruz. 

Mâıi'uzatımı Devlet istatistik Enstitüsü 'büt
çesinin memleketimiz için hayırlı olması dileği 
ile nihayeti endiriyor, 'O. H. P. Grupu adına Yüce 
Meclise saygılarımı sunuyorum. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Devlet istatistik Enstitüsü büt
çesinin tümü üzerinde parti grupları adına baş
ka söz istiyen var mı? Grupları adına başka 
söz istiyen olmadığına göre, şahısları adına ko
nuşacaklara sıra. gelmiştir. Sayın Ali Rıza 
Uzuner zatıâliniz şahsınız adına söz istiyorsu
nuz. Buyurun. 

ALÎ RIZA UZUNER (Trabzon) — Çok 
muhterem arkadaşlarım, bir iki konuya değin
mek maksat ve gayesiyle zamanınızı işgal ede
ceğim, özür dilerim. 

Ook geç kalmakla beraber 53 sayılı Kanunla 
çalışma düzenine giren Devlet istatistik Ensti
tüsünün plânlı kalkınma devresinde kendisinden 
beklenen hizmetleri ifada yeni bir çalışma dev
resine girilmesini büyük bir memnuniyetle kar
şılamaktayım. istatistik! donelerin araştırma. 
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etüt ve plânlamadaki önemi aşikârdır. Devlet 
Plânlama Dairesinin faaliyetleri, her türlü 
kalkınma hizmetlerimizin ifasında, istatistikî 
donelerin sıhhatli olarak ve bilhassa arzu edilen 
zamanda ihsan büyük bir önem taşımaktadır. 
Bu konu, bilhassa geri kalmış ve kalkınmaya 
muhtaç memleketler için daha büyük bir önem 
taşır. Bizim memleketimizde kanaatime göre 
bu hususta bir takdim tehir olmuştur. İstatis
tik Enstitüsünün faaliyeti, Devlet Plânlama 
Teşkilâtının faaliyetinden daha sonra verimli 
bir devreye girmiş bulunmaktadır. Nitekim bir
çok çalışmaların neticesi henüz neşredilmemiş ve 
ilgili müesseselerin tetkikine sunulmamış bulun
maktadır. Bu yönden bu enstitünün kısa bir za
manda gerçek çalışma hüviyetini iktisabederek, 
ilgili müesseselere -başda Devlet Plânlama Teş
kilâtı olmak üzere - gerekli doneleri vermek üze
re teçhiz edilmesi en halisane temennimizdir. 

Bir diğer konu da, istatistik eğitim ve yetiş
tirme merkezinin faaliyete geçirilmesini de mem
nuniyetle kaydetmekteyiz. Ancak bu müessese
nin faaliyeti hakkında Sayın Devlet Bakanımız 
kısa bir açıklamada bulunurlarsa memnun kala
cağız. Birçok memleketlerde bu enstitüler müs
takil hüviyetli enstitülerdir, istatistik bir ilim 
şubesi olarak doğmuştur, hattâ ona bağlı olan 
ve dünya araştırmalarında büyük bir önem taşı
yan matematik istatistik gibi enstitüler mevcut 
bulunmaktadır. Bunlar daha ziyade üniversite
lim kontrol ve murakabesi altında, İstatistik 
Genel müdürlükleri ile ahenkli çalışma halinde
dir] er. Bizim birçok bakanlıklarımızda istatis
tik şubeleri mevcuttur. Ve ben şahsan bir iki
sini ziyaret imkânı bulduğumda, bunların çok 
değişik metotlarla, - muhakkak ki mevzularma 
göre metotları değişik olacaktır - fakat plansız
lık ve düzensizlik içinde olduklarını üzüntü ile 
müşahade ettim. Bakanlıklardaki istatistik şu
beleri faaliyetlerinin uzmanlar tarafından - ki 
memleketimizde bu uzmanlar, İstatistik Genel 
Müdürlüğünde çalışmaktadırlar - yeniden tertip 
ve tanzim edilmeleri ve ahenkli bir çalışma prog-
ramiyle İstatistik Enstitüsünün bugün üzerine 
aldığı bâzı görevlerin ilgili daireler tarafından 
yürütülmesi, bu şekilde daha kısa zamanda, da
ha verimli ve daha ucuz istatistiklerin sağlan
ması ve bilhassa zamanında ilim adamlarına, 
etüt yapanlara, plâncılara sunulması gerekmek
tedir, 
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özet olarak, şunu arz edeyim: Maalesef yur

dumuzda, ünivcrsitele'rimizde dahi, bilhassa 
ilmî araştırmalarda çok büyük önem taşıyan ma
tematik, istatistik dersi dahi mevcut değil ar
kadaşlarım. Bugün her türlü müspet ilimlerde-
ki, çalışmalar matematik, istatistik metotlarının 
bilinmesiyle yürütülebilmektedir. Bu hususun 
sağlanması sadedinde İstatistik Genel Müdürlü
ğünün ve bu genel müdürlüğün işlerini tedvirle 
görevli Sayın Devlet Bakanımızın teşebbüste bu
lunmasını istirham edeceğim. 

Vaktinizi aldığım için özür dilerim. Teşekkür 
ederim. 

BAŞKAN — Sayın Fethi Çelikbaş buyuru
nuz. 

FETHİ ÇELİKBAŞ (Burdur) — Muhterem 
arkadaşlarım, bâzı kısa temennilerde bulunmak 
istiyorum: Plânlı ekonomide istatistiğin ehem
miyeti eskisine nisbetle çok büyük ölçüde art
mıştır. Filhakika, yapılacak bütün çalışmalar 
sıhhatli rakamlar elde etmeye bağlıdır. Bu ba
kımdan Devlet İstatistik Enstitüsü bugüne ka
dar olduğundan çok daha ileri safhada hem sıh
hatli, hem süratli bilgi toplamanın mekanizma
sını ilgili dairelerle teşriki mesai ederek, mer
kezde, taşrada bu dairelerin alt kademedeki teş-
kilâtiyle iş birliği yaparak süratle neticelendir
mek imkânlarını aramalı ve bulmalıdır. 

İkinci olarak memletimizin üyesi bulunduğu 
birçok enternasyonal teşekküller vardır ki, bun
lar birtakım neşriyat yaparlar. Memleketimize 
ait istatistik bilgileri bu neşriyatta ya hiç yok
tur, veya fevkalâde geç intikal eder. Bu boşlu
ğu süratle doldurmalıdır. Meselâ; Beynelmilel 
Para Fonunun neşriyatı vardır, Avrupa İktisa
di İş Birliği ve Gelişme Teşkilâtının neşriyatı 
vardır, FAO nun neşriyatı vardır. Bütün bu 
çeşit neşriyatda bizim memleketimize aidolan is
tatistik bilgiler hazan hiç yoktur, hazan çok geç 
gider. Bu, üyesi bulunduğumuz teşekküllerde 
Türkiye'nin umumi ahvali hakkında menfi bir 
kanaatin hâsıl olmasına yol açar. Bunu süratle 
telâfi etmelidir. Bir iki noktada gayret göster
mek suretiyle bu yapılmıştır. Bu da gösterir 
ki, İstatistik Genel Müdürlüğü bu çeşit mües
seselere bilgi vermek bakımından, memleketi
mizde mesul muhatap teşekküllerle işbirliği yap
mak suretiyle bu boşluğu süratle ikmal edebilir. 

Personel meselesi hakikaten İstatistik Ensti
tüsünün en mühim bir mevzuudur. Bu mevzuda 
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kurs açması yerindedir. Fakat gerek yabancı 
mütehassıslardan teknik yardım kan al iyi e mem
leketimize mütahassıs celbetmck, gerekse biz
den oralara çeşitli yollardan istifade edip yetiş
tirme maksadiyle eleman göndermek yol iyi e 
süratle kadrosunu takviye etmelidir. 

Memleketimizde Devlet istatistik Enstitü
sünün vazifesinin zorluğunu gayet yakinen bi
lirim. Sıhhatli bir bilgi toplamak için köye git
tiğinde vatandaşa söylenecek şeylerin bilâhara 
vergiye mesnet teşkil edeceği haberi ulaştırılır. 
Artık sıhhatli bilgi almak imkânı dairenin ve 
resmî makamların elinden uzaklaşır. Bn iti
barla milletvekilleri vatandaşların karşısında 
muhatabolan öğretmenler veya memur vatandaş
lar her vesile ile, vatandaşlara istatistik Ensti
tüsünün doğrudan doğruya veya dolayısiyle bil-

. gi elde etmek istediğinde yardımcı olmalarının, 
kendi menfaatlerine uygun olacağını telkin et
melidir. Sıhhatli bilgi alabilmenin tek çaresi 
evvelâ inandırmaktır. Bunu yapamazsak elde 
edilecek bilgiler hep takribi olacaktır. 

Enstitü şu mevzularda da bir çalışmaya baş
lamalıdır: Perakende fiyatlara ait endikatörler, 
toptan fiyatlara ait crkâmı müşireyi süratle çı
karmanın yolunu aramalıdır. Bugün kısmen 
başka bir metotla kondilâsyon, rakamları Tica
ret Vekâleti yapar, istanbul Ticaret ve Sanayi 
Odası yapar. Karşılaştırırsınız, bunlar hepsi 
de muayyen ölçüde doğruluğu ifade eder. Ama 
mukayese edeceğiniz andan itibaren, bu mevzu
nun yabancısı olanlara rakamlara inandırama-
nıa bakımından birtakım hükümler istidlaline se-
bebolabilir. Bunu merkezi bir otoritede top
lamak için bizim Devlet istatistik Enstitüsü sü
ratle el koymalıdır. Bir mevzuda metre yüz 
santim değilse 80 cm. itibar eder, her tarafta 
80 cm. bir metredir diye rakam ortaya çıkarır
sanız hata hepsinde eşittir. Mukayesede isabet 
vardır. Ama bir yerde metre 100 cm, bir yerde 
80 cm. itibar olunur, ölçüler ona göre rakam ge
tirirse mukayeseye imkân yoktur. Bu bakımdan 
istatistik ünitesinde behemehal mukayeseye im
kân verecek bir sıhhate memleket kavuşmalıdır; 
birbirinizin dilinden anlıyabilmek için. Ben son 
zamanlarda millî gelir rakamlarının nasıl top
landığına dair bir bilgi almak istedim, itiraf 
edeyim ki, ehemmiyetli gayretler gösteriyorlar. 
Ama bütün bu gayretler henüz bu çalışma tarzı
nın memleketimiz şartları içinde dahi elde ede-
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bileceğimiz sıhhatte rakamların elde edilmesine 
müsaidol maktan uzaktır. Vazifesi ağırdır. Ha
fifletmek için elbirliği ile gayret etmemiz gere
kir. Gerek beynelmilel taahhütlerimiz, gerek 
memleket içinde sıhhatli hesapları plânla yapa
bilmek ve buna göre-memleketin ekonomik ve ma
lî gidişinin istikametini tâyin edebilmek bakı
mından son derece süratli, sıhhatli bilgiler top
lamak, değerlendirmek, bunları çabuk yaymak 
bakımından yeni bir düzen içinde bulunmamıza 
ihtiyaç vardır. Geç toplanan rakamların amelî 
bir faydası yoktur. Dört günde alınabilecek bir 
rakamı bir ayda alacak olursak rakamlara göre 
memleket ekonomisini idare durumunda olanlar 
26 gün sonra tedbir alacaklardır ki, bunun fay
dası fevkalâde azdır. Süratle yaymak bakımın 
dan da çalışmasında isabet görürüm. Elektro
nik cihazlarla bu konu son derece kolaylaştırıl
mıştır. Vaktiyle bir ayda elde edilen rakamlar 
toplanıp neticesi bir ayda çıkabilen rakamlar bir
çok büyük firmalarda görmüşümdür, aym bi
rinci günü öğleden sonra saat ikide önümüze ge
liyor demişlerdir. 

Bu bakımdan öteden beri kuruluşunda meka-
nizasyona ehemmiyet veren bu teşekkülün son 
makinalardan da istifade etmek suretiyle sürat
le yayma bahsinde de resmî makamlara, iş mah
fillerine, v. s. ye yardımcı olacak çabukluğu 
göstermesini temenni ediyoruz. Teşekkür ede
rim. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Asım Eren söz mü isti
yorsunuz? 

ASTM EREN (Niğde) — Evet efendim. 
BAŞKAN — Sayın Sungur önce siz buyu

run efendim. 

CELÂL SUNGUR (Yozgat) — Muhterem 
arkadaşlarım, benim mâruzâtım iki dakika içe
risine inhisar edecektir. Bu bir temennidir. 
Seçimlerin neticelerinin istatistiklerinin hazır
lanması mevzuunda muhterem Bakandan benim 
temennim şudur. Büyük hizmetleri görülen 
Devlet istatistik Enstitüsü bu hazırlığını yapar
ken, bir müşkülâtla karşılaşmıştır. Seçimlerin 
nihai neticelerini tam olarak vermek kudretinde 
oldukları halde dökümlerini birleştirme, tuta
naklarından almak mecburiyetinde kalıp, Yük
sek Seçim Kurulundan alamadıklarından dolayı 
büyük bir sıkıntı içindedirler. Bu bakımdan 
Sayın Bakan bunun tedbirini almalıdır. Ve se-
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çim istatistiklerinin daha sahih, teferruatının 
daha sağlam rakamlara dayanabilmesi bakımın
dan Yüksek Seçim Kurulundan alınması cihetin
de gayret göstermelidirler, benim temennim 
budur. 

Saniyen plânlı kalkınma devresine girdiği
miz bir devrede Devlet Plânlama Teşkilâtının 
birçok neşriyatının dokümanlarını hazırlayıp 
(sessiz, vakur bir tarzda) Devlet Plânlama Teş
kilâtının var olmasında, ve dokûmante olma
sında büyük hizmet ve emeği geçen bu kıymetli 
müesseseyi hürmetle yâdetmeyi bir vazife bili
rim. Hürmetlerimle. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Eren, buyurunuz. 
ASIM EREN (Niğde) — Efendim, bende

niz üç nokta üzerinde mâruzâtta bulunacağım: 
Evvelemirde Sayın Çelikbaş ve ondan evvel 

konuşan iki kıymetli hatip arkadaşımızın ihti
saslaşma meselesinde, enstitü mensuplarının 
kuvvetli bir eğitim ve ihtisaslaşmaya tabi tutul
ması hakkındaki sözlerine aynen katılıyorum. 

Şimdi birinci olarak arz edeceğim mesele, 
ddkûmantasyon meselesinde arşivine, evvelce 
Enstitü kanunu burada görüşülürken verdiği
miz önemi ne dereceye kadar uyguladıklarını 
bilmiyorum. Bu hususta Sayın Bakandan bil
gi rica edeceğim. Beııdenizce böyle bir müesse
se, rakamları saklamak ve onları kıymetlendir
mekten ibaret olan vazifesinde en mühim mes-
nedolarak arşivinden faydalanacaktır. Bu arşivin 
modern esaslarla kurulması ve işlemesi ise gayet 
tabiîdir. Bundan dolayı enstitünün her şeyden 
evvel bu varlığına önem vermesini tekrar hatır
latmak isterim. 

Pek muhterem arkadaşlarım, bendeniz ens
titünün çok noksan olan tarafını yurt içi teşki
lâtında ve faaliyetlerinde görmekteyim. Hattâ 
Enstitü Kanunu burada kabul edilirken, en mü
him noksan olarak onu görmüştüm. Filhakika 
kanunun maddeleri tetkik buyurulursa, burada 
yurt içine ait hiçbir doğru dürüst geçici görev 
yollukları ve sürekli görev yollukları yoktur. 
Sadece dış memleketlere ait yolluklar konmuş
tur. Yabancı uzmanların yollukları konmuştur 
Ve yurt,içinde faaliyette bulunması gereken in
sanlara ait hiçbir işaret yoktur. Bendeniz şu 
kanaatteyim, merkezde oturarak merkezi daire
lerden istiyerek toplanacak olan doneler, hiçbir 
zaman medarı ihticacolamaz. Çünkü evvelce 
Enstitüler Kanunu görüşülürken de, arz ettim; 
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bizde istatistik terbiyesi, ilmî terbiye içinde 
henüz olgunlaşmış bir terbiye dahi değildir. Bu
nu vatandaşa hattâ Hükümet mekanizmasında 
görevli inşalara henüz tamamiyle sindirmiş, an
latmış değiliz. Bu itibarla bendeniz merkezden 
muhite değil, muhitten merkeze doğru bu ens
titünün faal olması gerektiği kanaatindeyim. 
Bundan dolayıdır ki mutlaka taşra teşkilâtı 
- şimdilik minyatür de olsa, bir tasarruf mü
lâhazası ile pek fazla geniş de tutulmasa - mut
laka yine lâzımdır, kanaatindeyim. Bundan 
dolayıdır ki, eğitim merkezi ile sadece kurslarla 
yetinerek o temasları bu maksada kâfi görmekte 
bendeniz isabet göremem. 

Kalkı ki, memleketimizin Plânlama Dairesi
nin ve bugünkü tenkidi erinde konuştuğumuz gi
bi memleketin her yerinde uzmanlarımızın adım 
adım millî bünyeyi ve realiteyi bizzat müşaha-
de etmesi, bizzat kavraması zaruridir. 

Muhterem arkadaşlarım, üçüncü nokta şu
dur: Bugün, dikkat buyurulursa nüfus, biraz 
da sanayi sayımlarına münhasır bir faaliyete 
kendisini saplamış ve bağlamıştır. Muhterem 
enstitü bu memlekette bütün ilerlemelere de. 
bütün hamle yapacak olan kurumlara ve Dev
let müesseselerine lâzım gel en doneyi vermek 
mecburiyetindedir. Âdeta bir makinanın muh
telif deliklerine akıtılması gereken yağ ne ise 
İstatistik Enstitüsünün hamle yapacak olan her 
Devlet kurumuna hattâ özel sektöre kendi bün
yesinde kıymetlendirdiği varlıkları, topla'yınta 
kıymetlendirdiği her türlü doneleri zamanında 
Sayın Çelikbaş'm buyurdukları gibi - geç kal
madan vermek mecburiyetindedir. Halbuki bu
gün enstitü arşivi ile de, tevcih ettiği faaliyet 
yönleriyle de mahdut iki, üç istikamette çalış
maktadır. Bu geleneğe ve bu yeterliğe saplan
mış olan bir enstitüden hamle beklenemez. Hal
buki biz bu enstitüyü, diyebilir ki Cumhuriye
tin bu kalkınma çağında hamle yapmak mecbu
riyetinde olan bütün Devlet kurumları içinde, 
en fazla istikametlerde çalışması gereken bir ku
rum olarak mütalâa etmekteyiz, öyle etmeliyiz. 
Kendini övle bilmelidir, ona göre hazırlanmalı
dır. Buna yetecek nitelikte insanlarla dolun 
tasmalıdır. Enstitü alâladc bir Devlet dairesi 
'»•ibi. bir iki konuva. kendisini saplamış hın-la-
mıs olarak ealısm.nm^İT'br. Yoksa hielvr favda 
vermez. Meselâ biz Millî düveniik Kurulurmn 
istediği bütün rakamları dahi enstitüden bekle-
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riz. Plânlama Dairesinin bütün rakamlarını 
kendisinden bekleriz. Plânlama Dairesi, vali
lerin gönderdiği rakamlarla, cetvellerle yetinir
se, onlara dayanarak Devletin kalkınma plâ
nım, hamlesini tertiplemeye kalkarsa, enstitü
nün hikmeti vücudu kalmaz. 

Bütün varlıkları, kıymetleri bir yerde top-
lıyarak, kıymetlendirerek, tasfiye ederek, dü
zelterek, hatasız şekilde tevhidederek oradan 
yaymak bir Devlet için zarurettir; bilhassa ra
kamlar meselesinde, realitelerin rakamlarını 
yaymak meselesinde. O halde Plânlama ayrı ça
lışsın, her bakanlık kendi istatistik dairesinde 
kendi memurlarının kaprislerine, bilgisine gö
re bir metot tuttursun çalışsm, İstatistik Dai
resi de oturduğu yerde bir sanayi sayımıyla, bir 
nüfus sayımıyla meşgul olsun. Hayır arkadaş
lar, bizim beklediğimiz bu değildir. Bundan do
layıdır ki bu istikamette enstitünün kendisini 
çok hamleci bir vasıfta görmesini hattâ bugün
den sonra yırtınarak, parçalanarak, yapıcı 
insanlarla dolup taşmasını, eğer o nitelikte in
sanlar yoksa, Sayın Bakanın o nitelikte insan
lara bu enstitüyü tevdi etmesini bilhassa istir
ham ederim. 

Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Devlet İstatistik Enstitüsü üze
rinde Sayın Devlet Bakanı İbrahim Saffet Omay. 
Buyurunuz efendim. 

DEVLET BAKANI İBRAHİM SAFFET 
OMAY (C. Senatosu Ankara Üyesi) — Muhte
rem arkadaşlar, bu bütçede kıymetli arkadaşım 
Vefik Pirinççioğlu'na vekâleten huzurunuzda 
bulunuyorum. Hatip arkadaşlarımız umumi
yetle İstatistik Enstitüsünün verimli çalışmala
rından dolayı ayrıca takdirlerini ifade buyur
dular. Böyle yapıcı ve teşvik edici konuşmala
rından dolayı şükranlarımızı arz etmek isterim. 
Şimdi kısa kısa üzerinde durulan konulara te
mas edeceğim : 

Millî muhasebe meselesi1; millî muhasebe, 
umumiyetle millî gelir ve millî giderin bir mu
hasebe sistemi içinde tesbit edilme yoludur. 
Bunun hazırlıkları devam etmektedir. Her şey
den evvel bu iş için istihlâk giderlerinin tesbi-
tine lüzum vardır. Enstitü bu malksatla önü
müzdeki 1 Mart'tan itibaren dört büyük şehri
mizde Adana, İstanbul, İzmir ve Ankara illerin
de aile harcamaları anketlerine bağlıyacaktır. 
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Böylece istenilen malûmat derlendikten sonra da 
millî muhasebe sağlanacaktır. Bu anketler saye
sinde işçi ücretlerinin tesbiti ve fiyat endeksle
rinin sıhhatli olarak tâyini de mümkün ola'bile-
cektir. 

Personel dağılışı; anketler ve sayımlar do-
layısiyle memur ihtiyacı zaman zaman artar ve
ya eksilir. Buna muvazi olarak da personel işi 
ayarlanır. Bu hal işin kendi tabiatı iktizasın
dandır. 

Dışarıya gönderilen memurlar konusu var
dır : 2 senede 27 istitistikçi memur yetiştiril
miştir. Halen Amerika'da 3, İngiltere'de 1, 
Fransa'da 1 memur vardır. Bu senede 12 ele
man gönderilecektir. Bursla dışarıya gönderilen 
elemanlar enstitüdeki 3 daire başkanından teşek
kül eden bir komisyon marifetiyle tesbit edilerek 
gönderilir. Bunların lisan bilmesi, yüksek tah
silli olması ve enstitüde hizmet görmüş olması 
şartı aranır. Muhtelif daireler, filhakika bazan 
istatistik neşrederler, ama bunlar enstitüden 
yardım ve muvafakat alınmak suretiyle neşredil
mektedir. Bu suretle de rakam disiplininin temi
ni için hassasiyet gösteriliyor, demektir. Ens
titü neşriyatının geç çıkması, şimdiye kadar mat
baa ile ilgili idi. Bu sene kendi matbaasını faali
yete geçirmiş bulunmaktadır. Geçmiş neşriyatı 
süratle istifadeye arz etmektedir. Badema da 
bir gecikme bahis mevzuu olmıyacaktır. 

Matematik istatistik eğitimi meselesi; bu mak
satla enstitü içinde Amerikan AID yardımı ile 
bir istatistik eğitim merkezi kurulmak üze
redir. Bu merkezde üniversite mezunları yıllık 
istatistik ve matematik eğitimine tabi tutulacak
lar ve mezunlar iki yıl içinde doktora maksadiyle 
Avrupa ve Amerika'ya gönderüecektdr. Ve bu 
enstitüye her daireden hattâ özel sektörden de 
eleman alınacak ve yetiştirilecektir. Böylece mem
lekette kalifiye istatistikçiler yetiştirilmiş ola
caktır. 

Başta milletlerarası teşekküller olmak üzere 
bütün dünya negriyatı günü gününe takib edil
mektedir. Bu konuda Enstitü Türkiye'nin en 
büyük araştırma kütüphanesine sahip bulunu
yor. Bana verilen malûmata göre, bu sene de 
ayrıca bir elektironik beyin satmalmacaktır. 

Seçim neticeleri zabıtlarının birleştirme tu
tanaklarının enstütümüze filhakika sıhhatli ola
rak verilmesi çok arzuya şayandır ve hattâ bir 
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ihtiyaçtır. Bunu alakalılardan istemek hakkı
mızdır. 

Arkadaşlarım 'bütün .malûmatın belli esaslar 
dairesinde toplanması ve özel bir kütüphanede 
toplanması temennisinde bulunmuşlardır. Bu 
maksatla bir Enformasyon ve Arşiv Bürosu 
kurulmuştur. 

iç seyahatlere ait giderler enstitünün tetkik 
ve araştırma giderleri içindedir. Çünkü, tbunlar 
anket ve sayımlar için kullanılır. Enstitü yalın/ 
nüfusla ilgili bilgi toplıyan bir idare olmaktan 
çoktan çıkmış ve uzaklaşmıştır. Bugün her konsu-
da devamlı istatistikler tanzim etmekte ve bu
nu ihtiyaca göre ilgililerin istifadesine arz ede-
gelmektedir. Ezcümle, faraza, arazi, nüfus, tu-
riziin, sağlık, Millî Eğitim, Adalet, Tarım, dış 
ticaret, sanayi, inşaat, tekel faaliyeti, işçi Si
gortaları faaliyeti, fiyat endeksleri, gelir ve 
malî istatistikler, Karayolları, nakil vasıtaları, 
Demir ve Denizyolları, Havayolları, PTT fa
aliyetleri, millî gelir hesapları ve Denizcilik 
Bankası faaliyetleri bu cümledendir. 

Hürmetlerimle. (Alkışlar.) 

BAŞKAN — Devlet istatistik Enstitüsü Büt
çesinin tümü üzerindeki görüşmeler bitmiştir. 
Bölümlere geçilmesini oyunuza sunuyorum. Ka
bul edenler.... Etmiyenler... Bölümlere geçilmesi 
kabul edilmiştir. 

Bölümleri okutuyorum. 

(A/l) Cari giderler 
B. Lira 

12.000 Personel giderleri 12 
BAŞKAN — ' Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

K5.000 Yönetim giderleri 
BALKAN - - Kabul 'eden
ler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

14.000 Hizmet giderleri 
BAŞKAN - - Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

1.(1.000 Çeşitli giderler 
BAŞKAN — Kabui eden
ler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 
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(A/2) Yatırım harcamaları 

B. Lira 
2:5.000 -Makimi teçhizat ve taşıt 

alımları ve onarımı 1 38!) 000 
BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul 
edilmişi ir. 

(A/3) Sermaye teşkili ve tarnsfer harcamaları 

IJ4.Ü00 Malî tarn«Lerler 17 500 
BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

;55.000 Sosyal transferler 88 880 
BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

o'i.000 Borç ödemeleri 1 
BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Bu şekilde Devlet İstatistik Enstitüsü Büt
çesi Millet Meclisince kabul edilmiştir. Memle
ket ve milletimiz için hayırlı olsun. 

//) DIYANET İŞLERI HAVKANUG/ 
ltÜTÇEtiî 

BAŞKAl\l -•-- Diyanet İşleri Başkanlığı Büt
çesinin tümü üzerindeki görüşmelere 'geçeceği/. 
Diyanet işleri Bütçesi üzerinde 5 parti grnpıı 
adına da arkadaşlarımız '.söz istemişlerdir. Ay
rıca bu meyanda şahısları adına, söz istemiş .18 
arkadaşımız bulu um aktadır. Program gereğince 
bugün için devam mecburiyeti vardır. Ancak 
bâzı arkadaşlarım/z vaktin geçmesi .sebebiyle 
bunu. yarma bırakmak istiyorlar. («Devam, de-
vam»sesleri) 

bKKDA (JÜI7EY (Ordu) — Dün saat 2 yi-
kadar, 2,-'!0 a kadar burada idik, ondan sonra 
gittik Sayın Başkanım. 

BAŞKAN — Şimdi müsaade ederseniz belki 
'tamamen bitirilenle/; çünkü 18 arkadaşımı/, süz 
istemişlerdir, lıerbiri 10 ar dakika konuşsalar 
180 dakika c-dei'. !>âzı parti grupları adına ko
nulmalar yapılır, muayyen bir zamana kadar 
devam edelim. Olmazsa yarıda da keseriz. Erte
si gün dc\ anı ederiz. (Solda, «önerge var, öner-
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gv Sayın Başkan» sesleri) önergeleri okutayım 
efendim. 

Sayın Başkanlığa 
Diyanet işleri Başkanlığı Bütçesinin Vakıf

larla da yakın ilgisi bulunması ve aynı Devlet 
vekiline bağlı olması dolayısiyle aynı günde 
görüşülmesinde fayda vardır. Keza bugünkü 
programı dünkü ile beraber yetiştirildiğinden 
görüşmelerin İstatistik Enstitüsü Genel Müdür
lüğü Bütçesinden sonra nihayete erdirilmesini 
arz ve talebederiım. 

Bolu 
Turgut Çulha 

Başkanlığa 
Vaktin gecikmesi sebebiyle Diyanet İşleri 

Bütçesinin ehemmiyetine binaen müzakeresinin 
yarın saat 10,00 a bırakılmasını arz ve teklif 
ederini. 

Adana 
Mehmet Geçioğlu 

BAŞKAN — Sayın arkadaşlar, yalnız bu 
arada tesir •etmiş gibi olmıyalını ama programı 
da göz (»nünde bulundurmanızı rica ederim. 

Önergeyi oyunuza sunuyorum. Önerge şa
yet kabul edilirse müzakereleri yarına bıraka

cağız. Kabul edilmezse -muayyen hir zamana 
kadar devam edeceğiz. Artık Riyasetin takdiri
ne göre onu muayyen bir yerde kesmek bizim 
yetkimize aidolacaktır. Çünkü sabaha kadar de
vam etmemize imkân da yoktur. Önergeyi oyu
nuza sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenlor... 
Kabul edilmemiştir. Görüşmelere devanı ediyo
ruz. Diyanet İşleri Başkanlığı bütçesinin mü
zakeresine başlıyoruz. 

Y. T. P .Millet Meclisi Grupu adına Sayın 
Nihat Diler buyurunuz. 

V. T. P. GRUPU ADINA NİHAT DİLEK 
(Erzurum) :— Muhterem Başkan, ııiuhterom 
arkadaşlar, mensubu bulunduğum, Y. T. P. Mec
lis Grupu adına Diyanet İşleri bütçesine ıııü-
taallik görüşlerimizi açiklıyacağım. 

Mevzua girmeden önce din müessesesinin 
ehemmiyetini ifade için dinleri tarih boyun-' 
ca beşeriyeti eki tesirlerini, dinimizin cemiye-
tinrizdeki tesirini teshit edeceğim, tenkid ve 
temennilerimi arz edeceğim. 

Dinler, beşeriyetin kuruluşundan bu yana, 
cemiyetlerin hayatlarında, fertlerin akıl, irade, 
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his yönlerinden ilim ışığının kavuşup aydınla
tamadığı hayat meselelerini kendi zaviyelerin
den izah ederek; insanları birbirlerinin şerlerin
den mâsun, hayat mücadelesinde birebirinin 
yardımcısı olmak suretiyle, yanyana yaşama
larını, dünya ve ahirette huzur ve saadete ka
vuşmalarına dair emir ve nehiler ihtiva etmişler, 
etmektedirler. 

Zecri müeyyideleriyle hukuk vicdanları üze
rindeki tesirleriyle ahlâk gibi rol oynamışlar, 
ahlâk ve hukuka kaynak olmuşlardır. 

Her ne kadar lâyik ahlâkçılar, tefekküre da
yanan ahlâki prensipler vaz'etmişlerse de, bu 
prensipler dinlerin vaz'ettiği umumi, külli sis
temli prensiplerin yanında dar ve kifayetsiz 
kalmıştır. Tefekkürle teshit edilen şahsi mükem
meliyet gayrin, saadeti formülü, dinlerin esas
larında meknuzdur. 

Binaenaleyh, ahlâkın temeli dine dayanmak
tadır; Ahlâki hareketlerin kıstası da, her tür
lü ivaz ve garezden müstağni hasbi olmasından
dır. 

Muhterem arkadaşlar; 
Medeniyet yalnız teknik terakki değildir. 

Teknik terakkide ileri gitmiş cemiyetler, mâ
nevi kıymetler itibariyle yükselmedikleri su
retle bu terakki birbirlerinin felâketinde kııl-
laıım.ş birer vasıta olmuştur. 

Bir .Fransız, müellifi; (Beşeriyet, fertlerin 
birbirlerine karşı olan münasebetlerinde hata
lı harekel ettikleri zaman zulüm ve vahşete 
sahne olmuştur. Yoksa müspet ilimlerde yanlış 
ve hatalı hareketler cemiyetleri felâketlere du
tlar etmemiştir. Meselâ; astronomide Keplerden 
evvel Kopernik'in fikirlerine inanan beşeriyet
te yanlış anlaşılmadan mütevellit tahaııımülfer-
sa bir durum meydana gelmemiştir, (insanların 
biribirlerine karşı olan vicdan ve şuurları şa
lini olmadığı zaman engizisyon mezalimi olur) 
demiştir. 

Bir ilini adanılınız din 'müessesesinin lüzu
munu şöyle ifade etmektedir. (Din gaybe iman
dır. İçinde yaşadığımız maddi ve mahsus ale
min dışında birtakım hakikatlerin var oldu
ğunu kabul etmek ve içten ibir bağlanışla bu. 
hakikatlere inanmaktır. En basit ınânasiyle din 
dıştan görünüsiyle imandır. İlim hem iyiliğe, 
hem kötülüğe yarar, Tabancanın istimal hede-
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cudokıasına imkân yoktur. ıOnun için muvaze
neli düşünce ile mânaya ve maddeye lâyık olduk
ları değerlerin verilmesi her insanın veidanm-
da kaynağı din ve ahlâk olan ilâhi kanunların 
yaşaması şart ve zaruridir demektedir. 

Muhterem arka d aşlar; 
Buraya kadar dinlerin tarih boyunca içti

mai (bir müessese ve realite olduğunu teyide 
çalıştım. Şimdi de müntesibi olmakla iftihar ve 
huşu duyduğum, tslâmiyetin cemiyetimizdeki 

«* rolünü izah edeceğim. 

Bilindiği üzere, semavi dinlerin içinde islâ
miyet en tabiî 'en akli, en anükemmıel, beşeri
yete Allah tarafından nazil olan, en son bir 
dindir. Bu itibarla, en mümtaz bir yer işgal et
miştir. 

Şöyleki: Kâinatın eşrefi, insanın kabul ede
rek, akla mühim bir yer vermiştir. Ayrıca, Haz-
reti Peygamber Hadisi şeriflerinde, «Çalışmak 
ibadettendir. îlim Çin'de de olsa tahsil edin. 
Âlimin uykusu ibadettendir. Âlimin kalemin
den dökülen mürekkep, şehitlerin kanından da
ha mukaddestir» demek suretiyle çalışmaya, 
ilme, âlime ne kadar önem verdiğini ifade et
mişlerdir. Ayrıca, doğru söylemenin, ahde ve
fanın, emanete sadakatin, sabrın, cesaretin, te-
vazuun, ilmin, cömertliğin kendine istemedi
ğini, başkasına istememenin islâmiyetin esasla
rından olduğunu bildirerek, insanlığın en son 
hedefini tesbit etmişlerdir. Namuslu yaşamak, 
kimseye zarar vermemek, herkese lâyık olanı 
verdirmek hususunda dıariımî azdım ve irade sarf 
etmeik suretiyle ^ezcümle «Küme vurduınsa işte 
sırtım, kimden aldımsa, işte kesem,» demek su
retiyle bütün dünyada adaletin, ahlâkın fazile
tin timsali olmuşlardır. 

Gerçekten bir cemiyetin fertleri islâm ahlâ
kının esaslarını öğrenip öğrenmekle kalmıya-
rak, bu ahlâk ile bezenir, iffet, istikamet ada
letten ayrılmamak hususunda islâmi talimatı 
yerine getirirlerse bu cemiyet mânevi kıymet
lerle yükseleceği gibi, maddi refaha da ulaşır. 

Canlı tarihimize göz gezdirdiğimiz zaman, 
bütün insanlığın hayranlığını celbeden Selâhad-
din'i Eyyubi'ler, Fâtihler, Ebu, ıSuud'lar, Zen-
billi Ali Efendiler, Mimar Sinanlar muzafferi-
yetlerini islâm dimimin ulvi heyecanına borçludur
lar. İdeallerini bu yüksek prensiplerden almış-
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lardır. Hal böyle iken, her güzel, her doğru, 
her iyi şeyi istismar edenler, mukaddes dinimi
zi de istismar etmişler, ahlâk ve faziletler man
zumesi olan dinimizi, hurafatm girdabına sap
lamışlar lir. Bu yüzden cemiyetimizin mâruz 
kaldığı gerilemeyi, birçok kimseler istismarcı
ların hareketlerinde değil, dinin prensiplerin
de aramışlardı!. 

Halbuki, millet olarak dinin ahlâki ve terbi-
yevi rolünü inkâr ettiğimiz gün gerilemenin o za-
zan başlıyacağma ve asıl tehlikenin o zaman ge
leceğine kaaniim. 

Dinimiz, ezeli düşmanlarımıza karşı, bizi dim
dik ayakta tutmuş, menfur ideolojilerinin mem-
lemeketimize girmesine siperi saika rolünü oyna
mış ve oynamakta da devam edecektir. Bu se
beple, İslâm Dinini irtica vasıtası olarak ileri 
sürenler aynı zamanda kominizmin de din yoliy-
le memleketimize- gerebileceğim iddia etmektedir
ler. 

Bizce, kominizm din yoliyle memleketimize gi
remez. Ancak dinimizin ahlâkî ve tenbiyevi rolü 
inkâr edilir, terakkiye mânidir, demiş vicdanlar
dan din duygusu ve şuuru silinirse, cemiyetimizin 
her bir ferdi de Allah'a değil, mevki ve menfa
atlere tapan birer insan vaziyetine gelir ise, o 
zaman komünizm memleketinizde yayılmak isti
dadını bulur. 

Muhterem arkadaşlar; bugün içinde bulundu
ğumuz buhranların sebeplerini yalnız iktisadi du
rumun bozukluğunla atfedenler olabilir. Fakat 
bendeniz tarihimizde bugünkünden daha fazla ik
tisadi durumumuz bozuk olduğu halde, cemiyeti
mizde bugünkü kadar huzursuzluk ve buhran ol
madığına, bu sebeple bugünkü buhranın ahlâka 
dayandığın, ahlâk zafiyetinin de, din duygusu
nun zafiyetinden ileri geldiğine kaaniim. Zira, 
korkunun ve menfaatin hâkim olduğu zihinler 
Allah yerine maddeye taparlar. 

Tâbiri caiz ise bu çeşit insanların zekâları şey
tanî yolda çalışır. Memleket için yapamıyacak-
ları kötülükler yoktur. Memleket olarak demok
rasi rejimini seçtik. Bu rejim bugünkü şartlar 
altında milletimizin hayat ve istiklâlinin haysi
yet ve şerefinin hak ve hürriyetinin teminatı olan 
bir rejimdir. Bu rejim içinde mükellefiyetler ve 
salâhiyetler vardır. Ahlâk duygusundan, din 
duygusundan azade olanlar, bahşedilen hürriyet 
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ve salâhiyetleri daima az bulurlar. Kendilerine I 
tahmil edilen mükellefiyetlerden kaçınırlar. Bu 
suretle de cemiyetin bünyesini kemirirler. Ve ce- | 
miyeti huzursuzluğa sevk ederler. Cemiyet ha
linde yasamanın biv neticesi olarak feti erin ilimci
lerden istifadesi farklı olacaktır. Daima istihsal 
edilen ekonomik kıymetler, ihtiyaçları % 100 
karşılamıyacaktır. Yani, cemiyet halinde yaşa
mak bahis mevzuu olduğa takdirde fa'kirlik ve 
zenginlik olacaktır. Bir sınıflaşma olacaktı»'. En 
ileri seviyeye ulaşmış cemiyetlerde dahi duyulan 
ihtiyaçları istihsal ettiği ekonomik kıymetler tat
min etmiyecektir. Bu hal bir laksıiyon bir pos
tulat kadar ispattan vareste açık hakikatlerdir. 

Un ileri cemiyetlerin içinde dahi, var olmuş, 
var olacak, var olmakta devam edecek ihtiyaç, in
siyakların tazyikini frcnliyen, cemiyeti normal 
nizam ve emniyet içimde tekâmüle sevk eden, 
din. duygusu, din duygusuna dayanan ahlâktır. 

Muhterem arkadaşlar; işte dinin vazifesi .bu
dur. Kendilerini münevver, ilerici din duygusu 
ile meşbu olanları da, gerici telâkki edenler, di
nin bu foksiyonunu inkâr etmektedirler. 

Dinimizin gericilik vasıtası olduğunu iddia 
edenler, hangi fikir sistemleri ile ortaya çıkıp 
karanlık ruhları aydınlatmışlardır. Veya. bu id-. 
diayı ileri sürenlerden hangisi ilmin mutalarına 
göre bir fabrika, bir baraj, bir köprü, bir elek
trik şebekesi meydana getirmişler bunları da Bü
yük Türk milletinin emrine tahsis etmişler; ve
yahut bir ımakina i cad etmişler? (Meydana getir
dikleri hayırlı eserlere gerici dedikleri bu insan
lar taraf imlam. tecavüz edilerek eserleri tahribe-
dilmiiştir. 

Bu itinamı yapanı lan n hiçbirinin ;bir cevap 
vereceğini zannetmiyorum. Çünkü, maalesef bu 
zatların cemiyetimizde en bariz hususiyotlori, ko
lay yoldan servet ve şeref temin etmek için her 
türlü çareye başvurmak, bu gıayrlmıeşrıu hare
ketlerini engelliyen her maniayı da kötülemek
tir. 

Dini bir gericilik vasıtası kabul eden ve ken
disine de münevver diyen zatlardan soruyorum; 
islâmi emirlerden ve neftilerden şu üç vasıf ken
dilerinde var mıdır? 

1. Ne söylemişlerde doğru söylemişler mi? 
Doğru söylemekte devam ediyorlar m? 
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2. Vazettikleri şeyi hayatları pahasına dıa 

olsa yerine getirmişler midir? 

3. Kendilerine tevdi edilen emanete sada
kat göstermişleri midir? 

Eğer bu husulara haiz iseler, kendilerini 
tebrik ederim. Bu hususların hilâfına hareket 
edenlere îslâm Dinince münafık derler. Bu id
dia sahipleri bu hususiyetlere haiz olsaydılar, 
cemiyetimiz bu buhranlara sürüklenmezdi. 

Aziz iaııkadaşliatr; lailelıtlâk dinim terbiyevi ve ^» 
ahlâki rolünü linkâr ©den zatlarım yanımda sosya
lizm nikahı altında komünizm propogandası 
yapanlar da, îslâm Dinini gericilikle tavsif et
mektedirler. Fakirlere karşı merhamet ve şefkâl 
duyduklarını söylerler. Halbuki, -komünistlerde 
tapılan şey maddedir. Ahlâk, aile her türlü mu
kaddesat dolayısiyle şefkat ve merhamet diye bir 
şey onlar için yoktur. Onların fakirlere şei'kâl 
ve merhamet duymaları tamamen sahtedir. Mak
satları cemiyetimizi her türlü ahlâk ve mukadde
sat duygularından uzaklaştırmak, fakir olanları 
da, zenginlerin seviyesine ulaştırmak suretiyle de
ğil, zenginleri de fakirlerin seviyesine düşürmek 
için. fakirleri zenginlerin aleyhine tahrik etmek
tir. Bu suretle cemiyetimizi kanlı ihtilâle sürük
lemek, komünizm idaresini hâkim kılmak ve 
memleketimizi efendilerine peşkeş çekmek, cemi
yetimizi sürü ve esir haline sokmak, midelerini, 
behimî arzularını rahatça tatmin ederek, semiz 
domuzlar gibi yaşamak niyet ve zihniyetindedir
ler. Çünkü, bayatlaşmış; ilmî kıymeti kalma
mış, materiyalist fikirlerin sanki ilk müellifleri 
kendileri imiş gibi, tatbik kabiliyeti olmıyan ta
raflarını zikretmeden heyecenla harıl harıl pro-
pogandasını yapmaktadırlar. îstinadettikleri sos
yal adalet mefhumu içinde kardeşi kardeşe dü
şüren bir sosyal adalet ve keza îstinadettikleri 
sosyal emniyet fikri içinde komünist diktatörlü
ğünü görmekteyim. 

BAŞKAN — Sayın diler, bir dakika, malû-
muâliniz yazılı konuşmalar 20 dakikayı geçemez. 
Bu mevzuda Heyeti Umumiyenin oynuna başvur
mak icabediyor. Biraz tecavüz etti. 20 dakikayı 
doldurduk. Daha ne kadar var? 

NÎHAT Diler (Devamla) — tki buçuk sayfa 
kadar var, efendim. (Devam, devam sesleri) 
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BAŞKAN — Sayın Diler'ıin yazılı nutkunun 

devamı hususunu oyunuza sunuyorum. Kabul 
edenler... Eriniydiler... Kabul edilmiştir. Buyu
runuz, Sayın Diler. 

NİHAT DİLEK (Devamla) - -Aziz arkadaş
lar; hakiki mânasında sosyal adalet ve sosyal em
niyet ancak İslâm ruhu ile meşbu olan insanla
rın cemiyetinde olabilir. Komünistlerin can al
tıkları'efendileri Sovyet Rusya'da acaba sosyal 
adalet ve sosyal emniyet var mıdır? Bunu da yi
ne harıl harıl bu propogandayı sosyalizm nikahı 
altında yapanlar cevap veremiyecektir. 

»Sunu iftiharla ifade ederim ki, her ne suretle 
olursa olsun lslâmiyeti, Türk milletinin vicda
nından ne kadar silmeye çalışrılarsa çalışsınlar en 
zayıf anlarında dahi, İslâmiyet cemiyetimiz için
de »komünizm mikrobunu öldürecektir. Komü
nistlerin kemli lehlerine memleketimiz hakkın!;: 
tasavvur ettikleri hayal, dünya baki kahbkçn 
tahakkuk edem ivecek t ir. 

Muhterem arkadaşlar; buraya kadar dinimizin 
cemiyetim izdeki rolünü izaha çalıştım. 

Bütün dünya devletlerinde demokrasi rejimini 
kabul edenler din ve vicdan hürriyetini İnsan 
Hakları Beyannamesinin ışığı altında bütün ke-
maılıiyle, anayasalarında teminat altına almış
lardır. Bizde de, Anayasamızın 19 ucu maddesi 
bu hürriyetleri teminat altına almıştır. Y. T. P. 
dimin ahlâki ve terbiye vi rolüne inanarak prog
ramında bu hususta yer vermiştir. Bir kısmı 
kimseler buna rağmen Devletin din işleriyle uğ
raşmasını lâiklik prensibine, Anayasanın 10 nen 
maddesine aykırı bulmuşlardır. Bu düşünce doğ
ru değildir. Zira hürriyet yalnız düşünmek de
ğildir. Düşündüğünü serbestçe sözle, yazı ile ifa
de etmek ve teşkil âti an inaktır. Anayasamız da 
sistematik tefsire tabi tutulduğu suret t e hürri
yeti bu şekilde derpiş etmiştir. Din istismarına 
mâni olmak için de, Devlet bu hürriyete müda
hale etmektedir. Yoksa, lâiklikten din aleyhtar
lığı anlaşılmamak icabeder. 

tsveçre Medeni Kanununda din terbiyesini 
ebeveyinleri yapamadıkları surette velayet ve 
vesayetlerinin nez'i için hâkime salâhiyet verilmiş
tir. Biz de bu Medeni Kanunu tercüme etmişiz, 
aynı hüküm bizde de vardır. Bu suretle sözü 
din adamlarına getiriyorum. Doktorun sıhhat 
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üzerinde, hâkimin adalet üzerinde, tesiri ne ise, 
din adamlarımızın da ahlâk ve fazilet üzerindeki 
tesirleri aynı nisbette, hattâ diyebilirim kb da
ha da fazladır. Bu mühim hizmeti tam bir em
niyet altına almak, millî bir vecibe haline gel
miştir. Büyük çileler çeken, zaman, zaman dinsiz
lerin hareketlerine mâruz kalan, din adamlarımı
zın vaziyetleri yürekler acısıdır. Geçen yıl bu 
hizmetin lâyikı veçhile yapılması için, Teşkilât 
Kanuraunıın çıkarılması vadedilmişti. Maalesef 
bugüne kadar tasarı hazırlanıp Meclise sevk edil
memiştir. Daha evvel hazırlanan tasarılar da müf
tüleri, vaizleri, müezzinleri haklı endişelere sevk 
etmiştir. Endişelerini şu şekilde bel iri inektedir
ler. 

1. Maaş durumları Barom Kanunu ile tâyin 
edildiğine göre müftü, vaiz ve ıinüezziınierıin ara
sında diğer Devlet memurları ile bir tefrik yap
mamak sureliyle hepsinin bareme dâhi! edilmesi, 
makatn ödeneğinin bütün müftü ve vaizlere teş
mili. 

2. Vazife görmekte olan bütün istekli müftü 
ve vaizlerin görgü ve bilgilerini geliştirmek için 
yurt içinde ve yurt dışında imkânlar sağlanma
sını. 

3. Görgü ve bilgilerini artırmak için kursa 
tabi tutulan diğer Devlet memurları gibi ikamet 
yevmiyesi ve yol masraflarının verilmesi. 

4. Halen vazifeli bulunan ve yaşları 45 i geç-
miyen müftü ve vaizlerin 5 yıl zarfında diploma 
ibraz etmeleri, aksi halde görevlerinden alınarak 
belirsiz görevlere nakledileceğine dair hukukun 
müktesep hak prensibini ihlâl eden düşüncelere 
kanunda yer verilmemesini, 

5. Maaşlarda 700 liraya kadar olan tahdidin 
kaldırılması, müftü ve vaiz olabilmek için aslolan 

"dinî bilgi ve dinî bilgisiyle amel edip bildiğini 
halka telkin etmek olduğuna göre bu husustaki 
ehliyetin her hangi bir okuldan ibraz edilecek 
diploma ile değil, bir müşavere kurulu huzurun
da tefsir hadisi kelâm ve fıkıh gibi âlimlerde ya
pılacak imtihanlardaki muvaffakiyete göre tevsik 
etmek lâzımdır. 

6. Halen aday olup mevcut Teşkilât Kanunu-
*na göre lasaletleriiiıin tasdikinde bir mahzuru ol-
mıyan müftü ve vaizlerin asaletinin tasdikine gi
dilmelidir. Kadrosuzluk yüzünden terfi edemiyen-
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lerin terfileri sağlanmalıdır. Bunun yanında 
îmam - Hatip okulları mezunlarının da talepleri 
vardır. 

Din problemini tesbit ve halletmek için Millî 
Eğitim Bakanlığı tarafından teşkil edilmiş Ko
misyonun 8 maddelik raporu da imam - Hatip 
okulları mezunlarınca endişe ile karşılanmıştır. 

Ezcümle, raporun 3 ncü maddesinde 5 000 den 
aşağı nüfuslu köy ve kasabalarda îmam - Hatip 
okulu mezunlarına vazife verilmiyeceği fikrinin 
bulunduğu ifade edilmektedir. Hal böyle ise, di
nin cemiyetimize hakikaten yapıcı ahlaki ve ter-
biyevi rolünü temin edecek müspet bilgi ve ikrıin 
ışığı ile, ruhları aydınlanmış îmam - Hatip okul
ları mezunlarına vazife tanınmazsa bu vazifenin 
ehliyetsiz kimseler tarafından ifa edilmesine mün
cer olacak bundan memleket zarar görecektir. 

Biz bu taleplere iştirak etmekteyiz. İlâveten; 

1. İmam ve müezzinlerin bugünkü odacılar
dan daha aşağı maaş almak suretiyle bulundukla
rı durum yükselmek için barem dâhiline alınma
sını, 

2. Teşkilât Kanunu meriyete girdikten son
ra vazifeye alınacaklarda tahsil şartının aranma
sının dercedilmesini, 

Şimdiye kadar vazife gören din adamları hal
kın kontrolü altında bildikleriyle amel ederek 
birçok menfi ve yıkıcı propaganda ve cereyanla
ra göğüs gererek hattâ onların hakaretlerine mâ
ruz kalarak ve hiç kimsenin beğenemiyeceği mad
di imkânlarla yetinerek imtihanlarını vermişler
dir. Bu itibarla bunlardan diploma istemek yap
tıkları bu vazifeleri hem inkâr etmek hem de 
hukukun müktesep hak prensibini ihlâl etmek 
olur. Bütün bunlara ilâveten Millî !Eğitiım Ba
kanlığı ile görüşülerek ilmi ile amel eden profe
sörleri ve öğretmenleri fakülte ve okullarda din 
dersini vermekle vazifeli kılmak, 

3 imam - Hatip okulları mezunlarının ÎHLhi-
yet Fakültesine girmelerinin temini, 

4. Köyde hem öğretmenlik, hem de imıamlık 
vazifesini yapmak için Imaım - Hatip okulları me
zunlarından istifade edilmesi, 

5. Islâmiyetin esaslarım Kuranı, hadîs, icmıaa 
ümmet ve kıyası fukuhanm ışığı altında halkın 
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anlıyacağı bir seviyeye tesbiti için bir din şura* 
sının kurulmasını temenni etmekteyiz. 

Bu sistemli çalışma ile iktisadi sahada yapa
cağımız hamleler bizi muvaffak kılar, topluluğu
muzun her bir ferdi de din ahlâkının meydana 
getirdiği ruh ve disiplin ve maneviyat şuuru ile 
vazife aşkı bunların vicdanlarında yerleşir. Her
kes kendine düşeni yapar, en kısa zamanda huzur 
ve saadet güneşi memleketimizin ufkunda doğar. 
Cemiyet olarak maddeten ve manen mesut ve 
bahtiyar oluruz. 

Dilek ve temennilerimiz bundan ibarettir. Be
ni dinlemek lûtfunda bulunduğunuzdan dolayı 
Partimiz Grupu adına hepinizi hürmet ve sevgi 
ile selâmlarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Millet Partisi Grupu adına Sa
yın ismail Hakkı Akdoğan, buyurunuz. 

M. P. GRUPU ADINA ÎSMAÎL HAKKI 
AKDOĞAN (Yozgat) — Çok muhterem arkadaş
lar, Diyanet işleri Bütçesinin Türk Milleti için 
hayırlı ve uğurlu olmasını temenni eder, hepinizi 
hürmetle selâmlarım. 

Bütçe müzakereleri dolayısiyle, her yıl oldu
ğu gibi bu sene de gruplar ve sayın milletvekil
leri görüş ve temennilerini bu kürsüden yüksek 
Heyetinize arz edeceklerdir. Ancak her bütçede 
bir parça olmakla beraber Diyanet işleri bütçe
sinde en katî şekli alaın bir (kanaatimizi peşinen 
arz etmek isteriz. Burada yapılan her türlü tenfeid 
kulak ardına atılmakta olduğunu ve Devlet adına 
yapılan konuşmaların, yapılan vaitlerin hiçbir 
surette tahakkuk etmediğini görmüş bulunmakta
yız. Temennimiz odur ki, bundan sonra yapılan 
tenkidler nazarı itibara alınsın ve Devlet adına 
yapılan vaitler tahakkuk ©tsim. 

Muhterem arkadaşlar, Anayasamızın ikinci 
maddesinde Türk milletinin lâik bir Cumhuriyet 
olduğu esası sarahaten kabul edilmiş; 19 ncu mad
dede ise vicdan ve din hürriyeti teminat altına 
alınmış bulunmaktadır. Bu bakımdan lâiklik pren
sibinin gerçek mânasiyle anlaşılmasında bir zaru
ret vardır. Bâzı çevrelerin anladığı gibi, lâiklik 
kelimesinin dinsizlik mânasına gelmediğini, lâik
lik kelimesinin çok kere bu kürsüden ifade edil
diği gibi, din işleriyle devlet işinin birbirinden 
ayrılması ve birbirine müdahale etmemesi mâna-
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sıiıa geldiğini ve bunun tahakkukiyle uzun yıl
lar hasretini çektiğimiz günleri görmüş olmanın 
bahtiyarlığı içindeyiz. 

Muhterem arkadaşlar, Anayasamıızım 154 ncü 
maddesi, «Genel idare içinde yer alan Diyanet 
ıtşleri Başkanlığı özel kanunlarla gösterilen 
görevleri yerine getirir.» hükmünü taşımaikta>-
dır. 'Bu hüküm muvacehesinde Diyanet İsle
riyle meşgul olmak Devlete verilmiş vazifeler 
cümlesinden 'bulunmaktadır. Müslüman cemaati 
Türkiye'de mevcut gayrimüslim cemaat gibi 
teşkilâtlanmak imkânımı bugüne kadar elde 
edemediğine göre ve Anayasamızın .154 ncü 
maddesine göre, bu vazife Diyanet işleri Baş
kanlığına tevdi edilmiş bulunduğuma göre, 
Diyanet İşleri Teşkilâtınım vazifesini bihakkin 
yapması ve üzerine düşen vazifemin ifasında 
Devlet erkânınım, her türlü yetkilerinin ken
disine müzahir olmasını, Yüksek Meclisin de 
elimden gelen imkânı ve bütçelerinde yapıla
cak: yardımı gözönüne alarak Diyanet İşleri 
Teşkilâtımın 30 milyon Müslüman Türkün arzu
suna uygum şekilde hareket etmesini temenni 
etmekteyiz. 

Hepinizce malûm olduğu üzere Diyanet İş
lerinin Teşkilât Kanununum, Meclislerim muh
telif müzakerelerinde ve bütçe müzakerelerin
de çok kısa bir zamanda getirileceği yetkili 
makamlar tarafından vadedilmıiştir. Hâlâ bu 
kanunun Meclise gelmemiş bulunmasındain 
grup olarak büyük bir üzüntü duymaktayız. 
Teşkilât Kamumu mutlaıka gelmelidir. 

Muhterem arkadaşlar, birçok çevrelerde ve 
bâzı basında zaman zaman dinde reform keli
meleri işitilmektedir. Dinî kaidelerin bir re
forma ihtiyacı bulunmadığı ve reform yapıla-
mıyacağı kanaatindeyiz. Ancak dinde reform 
değil teşkilâtta reform, dinî eğitimde reform 

yapılması lâzımıdır. Ve bu reform yapıldığı tak
dirde din adamları gereken seviyeye ulaşacak 
ve yetikştirilecek ehliyetli ve kifayetli din 
adamları sayesinde, bu memıleket iktisadem ve 
kültürel dinî bilgilerle mücehhez bir hale ge
lecektir. Bu noktaya gelmişken', bir üzüntü-
mıüzü belirtmek isteriz : Din 'adamları aleyhin
de birçok neşriyat görülmektedir. Ve şurada 
burada dinî akidesi zayıf, her nasılsa bu ca
mianın içerisine girmiş bir kimsenin yapmış 
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olduğu bir kötü hareketi, bütün din adamla
rını muhatap alır şekilde yayınlanmakta ve 
bu zümre kötülenmek istenilmektedir. Muh
terem arkadaşlarım, her sunıf, meslek ve gru-
pun içerisinde şu veya bu ölçüde kötü adam, 
imanmıyam adam bulunabilir. Bunu bir camia
ya maletmek, hiçbir suretle doğru olmraz. Bi
lâkis bu bir din camiası olursa, buna ,karşı her 
hangi bir kem gözle bakmak, tenkidleri bu 
camianın tamamına yöneltmek insafsızlık olur, 
haksıalılk olur. 

Muhterem arkadaşlarım, Teşkilât Kanunu 
yapıldığı zaman, uzum zamamıdan beri hasreti
ni çektiğimiz Diyanet İşleri Teşkilâtının bir 
mebze olsun refaha kavuşacağı kanısındayız. 
Halen bu müessese yürekler acısı durumdadır. 
Bunlardan bir kısmı müftülükler... ıMüftüiülk-
ler, vekâletin vilâyette temsilcisi bulunduğunla 
ve bir dairenin âmiri olduğuna göre, her tem
silci gibi kendisimin de bulunduğu vilâyette 
bir makamı bulunması, bir hademesinin bulun
ması, ,bir daktilosunun bulunması, lüzumlu 
dolap ve demirbaşasmıai' bulunması lâzım ve za
ruridir. Ne yazık ki, bugün müftülükler bu 
imkânlardan tamamen mahrum edilmekte, bir-
çoklarımım odacısı dahi bulunmamaJktadır. Bâzı 
hamiyetperver vatandaşların kendilerine tah
sis ettiği yerlerde oturanlar, evlerinin' bir oda
sında müftülük vazifesini icra edenler vardır. 

İmam ve hatiplerin de durumları aynıdır. 
Bu .zümrenin Ih aide mel ıhıajyırat namı ille anılan Ibu 
camianın almış olduğu ücretler de hepinizin ma
lûmu olduğu üzere yavan ekmek yemeye dahi 
Ikâfi değildir. Onlarım, elkserilsinin aldığı maaş 
200 ile 400 lira arasında görülmektedir ki, bu
gün, dün tenkidini yapmış bulunduğumuz Mil
let Meclisinde çalışan odacılar 600 lira kadar bir 
ücret ellerine geçerken, bir din adamına, bizi 
maddeten ve manen yükseltmek amacı ile çalı
şan ve kendilerine büyük ihtiyacımız olan kim
selere verilen 200 lira ile 400 lira arasında bir 
meblâğın çok az olduğu hepinizce malûmdur. 

Muhterem arkadaşlarım, köy imamlarının du
rumları daha acınacak durumdadır. Kadrolu 
imam ve hatiplerin çok mahdut miktarda olma
sı muvacehesinde birçok köylerde ve hattâ tama
mında da dense jüridir, - istisnaları hariç - sal
ma usulü ile ücretleri toplanmakta ve bunlar köy 
halkına dinî bilgiler vermeye gayret etmektedir-
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ier. Bir imamın veya hatibin vazifesini ifası için 
köyden buğday veya para toplamak suretiyle üc
retinin verilmesinin doğru olmadığı kanaatinde
yiz. Gönlümüz bütün köylerde ve kasabalardaki 
imam ve hatiplerin kadrolu hale getirilmesini 
vo bunların maaşlarının hiç olmazsa asgari ge
çimlerini sağlıyacak bir seviyeye yükseltilmesini 
arzu etmektedir. 

Muhterem arkadaşlarım, söz buraya gelmiş 
iken hepinizce de malûm olduğu üzere Anayasa
nın 45 nci maddesini bir kere okumayı arzu edi
yorum : 

«Madde 45 — Devlet, çalışanlar un, yaptıkla
rı işe uygun ve insanlık haysiyetine yaraşır bir 
yaşayış seviyesi sağlamalarına elverişli adaletli 
bir ücret olde etmeleri için gerekli tedbirleri 
alır.» 

Anayasanın sarih olan bir emridir. 154 ncü 
madde muvacehesinde Devletin bir müessese ola
rak kal)ııl ettiği Diyanet işlerinde çalışan insan
ların ücretlerinin Anayasanın 45 nci maddesinin 
emrettiği hususlar içinde yükseltilmesi hem mil
letvekili olarak vazifemizdir, hem de bu milletin 
kısmı âzamisini temsil eden bir camianın arzusu
dur. Bu bakımdan Hükümetin ve ilgililerin Ana
yasanın 45 nci maddesini nazarı itibara alarak 
hademei hayratın ücretlerini bu maddenin em
rettiği seviyeye- çıkarmasını temenni etmekteyiz. 

Çok muhterem arkadaşlarım, din adamlarının 
prestijine de âzami dikkat ve itina gösterilmeli
dir. Diyanet İşleri Reisinin bugünkü cemiyette
ki durumu, biz istemiyoruz, o bir Devlet Reisi du
rumunda olan Papanın seviyesine çıkarılsın, hiç 
olmazsa, Patrik olarak İstanbul \la muazzam ilti
fat gören Athenegoras'ın seviyesine Diyanet İş
leri. Reisinin durumu yükseltilmelidir. 

O ok muhterem arkadaşlarım bu taleplerimizi 
yaparken, bugünkü bütçenin bunları karşılamaya
cağı yolundaki bir görüşün de ileri sürüleceği 
mülâhazasiyle karşı karşıya bulunduğumuzu zan
nediyoruz. Evet bugünkü yatırım ihtiyacında bu
lanan ve mahdut gelirli bir Devletin bütçesinde 
40 000 i aşan köy ve kasabasında kadrolu imam, 
müezzin vo hatip buluhdurulması ve bunların 
ücretlerinin bir anda, bir, iki, üç yılda ödenmesi 
gibi bir durum elbette çok zordur. Ama bunla
rın çarelerini aramak da bize düşen bir vazife
dir. Yabancı Devletlere seyahat eden arkadaşla
rımızın bâzılarının anlattıklarına göre Almanya'-
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da bütün vatandaşlardan kilise vergisi namı al
tında bir vergi almıyormuş. Bugün Türkiye'de 
tamamının diyebileceğimiz bir nispette İslâm ce
maatinin bu yolda istiyeceğimiz vergileri seve 
seve vereceğine kaani bulunmaktayız. Bu bakım
dan Devlet bunu karşılamak için böyle bir yola 
gitmekte fayda mülâhaza ettiği takdirde grup 
olarak bu yolda kendisine her türlü gayret ve 
desteğimizi ekliyeceğimizi arz ederiz. 

Ayrıca geçen yıl Vakıflar bütçesinin tenkidi 
esnasında arz etmiş olduğumuz üzere, Diyanet 
işlerinin esıki devirlerde gelirlerimin membaı Va
kıf müesseseleri olduğu halde, zamanımızda va
kıflar yapılmamaktadır. Bunun sebelbi yapılan 
vakıfların gayelerine uygun olarak kullanılma-
masmdan ileri gelmektedir. 

Şayet Vakıflar Genel Müdürlüğü ile Diyanet 
İşleri Genel Müdürlüğü bir bütçe içersinde top
landığı takdirde, Vakıfların gelirlerinin Divane! 
İşle rine sarf olunacağı yalımda, vatandaşa ka'tî 
kanaat verildiği takdirde vatandaşlarımızın bu 
hiziinelle-rin ifasında birçok vakıflar yapacağı ve 
ona gelirler sağlanmaya gayret edeceği kanaa
tindeyiz. 

Muhterem arkadaşlar, eğitim sahasında da 
birkaç söz söylemek istiyoruz: Türkiye'de İmam 
Hatif) okulları, İslâm enstitüleri, İlahiyat fa

külteleri gibi okullarda müstıaikillen dinî eğitim 
yapıldığı gibi ilk ve ortaokullard'a da dinî tedri
sat yapılmaktadır. Çok şükür. Ancak gerek bu 
okullarda okuyan öğrencilerin, gerekse öğretim 
kadrosunda bulunan öğretmenlerin durumları 
hakkında kısaca malûmat vermek isterim. Evvelâ 
öğretmenler mevzuunda. Muhterem arkadaşlarım, 
din tedrisatı yapan okullarda öğretmen olan 
kimselerin en azından dinî itikatlarının bulu-
ması ve bu itikatlarla amel etmesi lâzımdır. Bun
dan çok evvek cereyan eden bir hâdise hatırlar
dım: öğretmenin birisi okulda talebelerine Al
lah m varlığı veya, yokluğu üzerinde konuşma 
yapar, çocukları Allah'ın yokluğuna ikna, etmek 
için bir misal verir. Çocuklar der, «Allah Allah» 
diye bağırın. Çocuklar bağırır. «Gelen oldu mu?» 
der. Hayır. Bir de ben saklanayım, beni çağırın 
der. Kürsünün altına hoca saklanır, öğretme
nim, öğretmenim diye bağırır çocuklar, hoca çı
kar. Bakın der, ben varım, geldim; Allah yok, 
gelmedi, Biz bu devirlerin artık yeni Anayasanın 
ışığı altında tarihe karıştığını zannediyorduk. 
Böyle bir hâdisenin artık vukubulaımıyacağını 
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tahmin ediyorduk. Ne yazık ki, doğruluğu üze
rinde katî bir kanaatimiz bulunmamakla bera
ber etrafta kuvvetle söylenen ve bizde doğru ol
duğu yolunda şüpheler uyandıran bir hâdiseyi 
yüksek huzurunuzda arz etmek ve sayın Bakan
dan bu hususta malûmat almak istiyoruz. Söy-
l'etndiğıine göre Konya'da İslâm Enstitüsünde bir 
öğretmen 'talebeleriyle 'konuşunken Allah'yı yok
luğu 'hakkında onlara beyanlarda bulunmuş ve 
telkinlerde bulunmuştur. Böyle bir vakıa mevcut 
mudur, olmuş mudur? Olmuşsa, bu öğretmen 
hakkında ne yapılmıştır? Lütfen bize izahat ver
melerini talebedıiyoruz. 

• Muhterem arkadaşla»', ilkokullarda ve orta
okullarda da din eğitimi yapan öğretmenlerin 
kendilerinin dinî bilgileri öğrenmek ihtiyacında 
olduğu, zammın zaman müşahede edilmektedir. Bu 
gibi okullara öğretmen tâyin edilirken hiç olmaz
sa, müslümanlığm asgari bilgilerine haiz olan 
kimselerin tâyin edilmesinde büyük bir isabet 
olacağı kanaatindeyiz. 

öğrencilerinJ durumuna gelince; muhterem 
arkadaşlar tahsil, birşey öğrenmek, öğrenildiği 
zaman elde edilen eğer bir ilmî bilgi ise, bu ilmî 
bilgiler, teknik bilgiler, cemiyetin kalkınması için 
kullanılır. Eğer bu mâna âleminde bir bilgi ise, 
diğer kimselere öğretilir. O yolda teşvik edilir ve 
bilgilerinden faydalanılır. Bunun için bu okul
lardan çıkacak kimselerin evvelâ itikat lar inin 
mevcııdolması şarttır. Bugün okullarda, faraza 
İmam - Hatip okullarından - ilk sene müstesna 
diyelim - ikinci üçüncü sınıfa gelmiş, sınıf geç
miş bir sene sonra bir kasabaya imam veya hatip 
olarak tâyin edilecek bir kimsenin mektepte, ders
lerinden çıktıktan sonra Ramazan günlerinde 
oruç yediği, namaz kılmadığı görülmektedir. 
Muhterem arkadaşlarım, lâik ıbir devlette okul
larda talebelerin şu veya bu şekildeki dinî kaide
lere riayet edip etmemesi meselesi bahis konusu 
olmaz. Ama dinî okullarda, ilerde dinî tedrisat 
yapacak kimselerin, inaman kimseler olması lâzmı-
geldiği, göz önüne alınırsa, bunların bu, okullar
dan not almaları lâzımgeldiği, (tezahür eder. Bu 
bakımdan dinî okullardaki öğrencilerin itikatlı 
olmaları ve bu itikatlarını yerine getirmelerinden 
de not almaları lâzım ve zaruridir. 

Muhterem arkadaşlarım; gene bu îmanı - Ha
tip okullarından çıkan talebelerin yüksek okulla-
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ra devam imkânı, bilhassa kendi branşlarında 

"İslâm enstitülerine ve İlahiyat fakültelerine *ter-
eihan devam imkân]arı sağlanmalı ve bu okullar
dan çıkan kimseler ilerde istikballerini daha sağ
lam görmeli, memlekete, millete daha faydalı 
bir hale getirilmelidir. 

Muhterem arkadaşlar, din adamlarımıza hak
sız çatmalar olduğu hepinizce malûmdur. Bu ola
bilir. Devlet belki bunu kontrol etmek imkânına 
da haiz değildir. Fakat vazifelilerin ve bilhassa 
Dinayet İşleri Reisinin zaman zaman bunların 
karşısına çıkması ve zaman zaman, gerek basında, 
gerek radyoda bunlara yapılan lârizlorin kaırşı-
smda bulunması lâzım ve zaruri olduğu kanaatin
deyiz. Söz buraya gelmişken bugün elime geçen 
bir tutanak dergisinden d e l i n d i ğ i m bir malû
matı Yüksek Meclise arz etmek isterim. Değer
li bir arkadaşımızın vermiş olduğu bir soru 
üzerine Sayın Bakan tarafından kendisine ve
rilen cevapta halk kütüphanelerinden ve çocuk 
kütüphanelerinden topla'tı'lan kitapların isimle
ri yapılı bulunmaktadır. Bu toplatılan kitaplar 
ara'sın'da; Kuranı Kerim, Düşünmek Sanatı, İs
lâm Tarihi, Osmanlı Sarayı Kıyaifetleri Hazreti 
Muhammed ıMustafa, Kuran Tarihi Hakkında 
Ana Bilgiler, Dinler Tarihi, Peygamberler Ana
neleri, İslama Giriş, Türk Diliyle ibadet, Os
manlı Sultanlar Tarihi, İslâm d a Sosyal Adalet " 
isimli kitapların bulunduğu, kütüphanelerden 
kaldırıldığı resmen bildirilmektedir. Bu bildiri
nin gerekçesinde çocuk kütüphanelerinden top
lattırılan bu kitapların çocukların yaşları ve 
seviyeleri bakımından toplatıldığı da bildiril
mektedir. 

Muhterem, arkadaşlarım, kütüphanede du
ran kitaptan oraların müdavimi 'olan kimseler 
şayet çocuk ve bunlardan bir şey anlam azlara a, 
esasen o kitabı alıp okumazlar, derslerini dalhi 
okumuyorlar. Ama bu kitabı alıp okumak isti-
yen ve onunla, amel etmek istiyen kimseler şa
yet mevcut ise, onları bundan mahrum etmeye 
hiç de hakkımız olmadığı kanaatindeyiz. Buna. 
mukabil konumuzla direkt olarak ilgili olma
makla beraber, aynı bildiride şu kitapların da 
to'plaıttınldığı yazılmaktadır. Türkkiş'te Düş : 

man, Farmasonluk, Türkçe Kuran Okunamaz, 
Atatürk Türk Ülküsü, Su Uyur Düşman Uyu
maz, Türkiye'de Komünist Hareketleri Demok-
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rasd Yolunda, Türklük Sevgisi, 'Gençlerle Bıaş-
başa, Din ve Lâiklik... («Bunlara ne lüzum var» 
sesi) Muhterem arkadaşlar, bâzı arkadaşlar... 

fBAŞKAN — Devam edin efendim, takdiri 
Riyasete aittir. 

İSMAİL HAKKI AKDOĞAN (Devamla) — 
Bu kitapların ekserisi, komünist aleyhtarı ya
yınlar. Biz, ç'ok yakinimizde bulunan ve bizim 
ebedî ve ezeli karşımızda olan Rusya'nın komü
nist propagandasından kurtulmak çarelerinin 
baışında, dinî inanışları ka'bul etmekteyiz. Bir 
taraftan dinî inanışları kuvvetlendirici kitap
lar toplanırken, diğer taraftan da komünist 
aleyhtarı kitapların toplanması, bizi derin de
rin düşünmeye sevk etmektediır. 

Çok muhterem arkadaşlar, yine bu mevzu
da Diyanet işlerinden başka bir mevzuda bir 
tamim yapılmıış. Doğrusuya - ki doğru oldu
ğunu Bütçe Encümeni mlüzak'erelrinde yapılan 
bir konuşmadan öğrenmiş bulunuyoruz - mina
relerden yükselen ezan seslerinin kısılmam bir 
tamimle istenmiş. Bir taralftan azınlığa tanınan 
dinî hürriyetler yanında çan seslerini saatler
ce dinlerken, ezan seslerinin kısılması yolunda
ki yapılan tamimi esefle karşılamaktayız. 

Çok ımuhteırem arkadaşlar, Türkiye'ımizin 
kalkınmasında din adamlarının başlıca vazife-
alacak ve yardımcı olacak kimseler olduğuna 
kaani bulunmaktayız. îyi yetişmiş, kültürlü, bil
gili, dinî bilgilerini müspet ilimle mücehhez 
bir hale getiren din adamlarının köylere kadar 
yayılarak ^oralarda vazifelendirilmesi, köy hal
kının iktisaden ve kültürel kalkınmasında yar
dımcı olacağına, büyük faydalar sağlryacağma 
kaariiiz. 

Çok hürmet ettiğim Sayın Profesör Fethi Çe-
likbaş'm, Bütçe Komisyonunda yaptığı bir ko
nuşmadan öğrendiğime göre; Almanya'da, Da
nimarka'da, Holânda'da ve Belçika^da kalkın
malar bu sayede olmuştur. Orada din adamları 
köylere kadar ıgitmi'şler, yalnız dinî bilgi ver
mekle ve telkinle kalmamışlar, memleketin ik
tisaden kalkınması için köylüleri müspet ilim
lerle mücehhez bir hale .getirmişlerdir. Bizde de 
yetiştirilecek din adamlarının bu yolda kulla
nılmasında büyük faydalar olacağı kanaatin-
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deyim. Çünkü esasen dinî kaideler, bâzılarının 
iddia ettiği gibi, miskinliğe, temhelliğe, gerili
ğe götürmez; bilâkis dinî kaidelere riayet edil
diği takdirde çalışkanlık, temizlik, sağlık, ilme 
bağlılık her zaman tezahür eder. 

Çok muhterem arkadaşlar; görüşlerim izi bu 
şekilde arz ettikten sonra, netice olarak şu hu
susu Yüksek Heyetinize arz etmek isteriz : 

İnsanların ferdî vicdanı ile Halikı arasın
daki münasebetleri tâyin ve değişmez ulvi kai
deleri tanzim eden (din) in, her şeyden önce, 
yüksek bir ahlâk müessesesi ve üstün bir fazi
let ımembaı olduğu hakkındaki samimî ve sar
sılmaz imanımızı, Diyanet İşleri Başkanlığı Büt
çesi sırasında, bu çatı altında bir kere daha 
ifade etmekten kıvanç duymaktayız. 

Şu sebeplerledir ki, dini yadırgıyan ve hor 
gören bâzı çevrelerin felsefi düşüncelerin mas
tar ve mesnedi ne olursa olsun, beşerin hilkatin
de meknuz olan din telâkkisi, tarihin her dev
rinde ve dünyanın her yerinde, insan oğlunun 
'bütün benliğine hâkim ve onun vicdanında ve 
ferdî hayatında olduğu gibi, insan ıcemiyetleri-
nin müşterek hayatında dahi, derece derece ve 
fakat mutlaka terakki ve tealilerine başlıca 
âmil olmuştur. Onu, nurdan bir meşale gibi ebe
diyen vicdanında ve derununda yanar görenler, 
içtimai, iktisadi ve hattâ sıhhi durumları ne 
'olursa olsun, kendilerini daima bir ferahlık ve 
bahtiyarlık atmosferinin kucağında bulmuşlar
dır. Cemiyet için zararsız ve daha doğrusu fay
dalı ve cemiyet içinde şerefli insan tipleri ola
rak yaşamışlar ve yaışıyaoaklardır. Temeline ah
lâki, mânevi kıymetleri ve faziletli harç yapmı-
yan cemiyetler kültür seviyelerini yükseltseler 
bile, kalkınamazlar ve er geç yıkılmaya mah
kûmdurlar. 

Bu ifademizden, fertlerin ve toplumun, me
deniyet âleminde maddeten inkişaflarının diğer 
ç'ok mühim mesnetlerinden olan müspet ilim, 
sanat ve teknik gibi âmil ve müessirlerin in
kâr ve ihmaline cevaz verebilecek felsefi bir 
ıgürüşe sahip bulunduğumuz anlaşılmamalıdır. 
Bu, bâtıl bir sehabolur. Böyle sakat, cılız ve 
hattâ yıkıcı bir görüşe, dinlerin en âlâsı ve 
mükemmeli olan İslâm Dininin mukaddes emir 
ve esasları mâni olduğu gibi, bunlara yürekten 
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ve samimiyetle bağlı olan bizler de, asla iltifat 
etmiyoruz. 

Dinin dayandığı en kutsal temelin (Hüsnü 
ahlâk) ve din ile hüsnü ahlâkın birbirinden ay
rılmaz iki mühim unsur olduğunu veciz ve en 
katî bir ifade ile beyan etmiş olan (Hazreti 
Mubammed) ilmin lüzum ve ehemmiyetini tel
kin ve tamimden asla fariğ olmamıştır. 

«îlim, Çin'de de olsa tahsil ediniz.» «timi 
beşikten mezara kadar talhsil ediniz!» mânasın
da ve müfidolan din buyruklarının, müspet 
ilimleri kaplamadığını hangi şuur sahibi insan 
iddia edebilir? «Yiyiniz, içiniz velâkin israf et
meyiniz.» Düsturu, modern iktisat ilminin ve 
zihniyetinin, riayet 've 'hürmete şayan esasla
rından birinin veciz bir ifadesinden başka bir 
şey midir? 

'Bütün bunlar gösteriyor ki, islâm Dini, yük
sek ahlâk ve fazilet prensiplerine istinat ve ul
vi amaçlar istihdaf etmektedir. Bundan dolayı 
da ilelebet payidar olacaktır. Hürmetlerimle. 
((Alkışlar) 

BAŞKAN — Adalet Partisi Meclis Grupu 
adına »Sayın Muslihittin Gürer, buyurunuz. 

A. P. GRUPU ADINA MTJSLÎHİTTİN GÜ
RER (Sakarya) — Muhterem Başkan, sayın 
m illet ve killeri, 

Toplum .düzeninin mânevi yönden teçhizat
larınla sim teşkil eden, yüksek tetkiıkatıınıza su
nulmuş 'bulunan, 1%4 yılı Diyanet işleri Baş
kanlığı Bütçesinin görüşülmesi müna.sebetiyle 
A. P. Grupu adıma söz almış bulunuyorum. 

Plânlı devreye girdiğimizi iddia ettiğimiz 
bir devirde, cemiyetimizin yalnız .maddi yön
den kalkınmasını bağlıyacak hususlarla uğraş
mak, bir cemiyetin yüceliğe, saadete, refaha 
erişmesi için kâfi bir sebep değildir. Maalesef 
plânda cemiyetimizin maddi yönü ile hiç. ilgi
lenilmemiş, din işlerinin düzenlenmesi, din 
adamlarının ehil yetiştirilmesi ve tatmin edil
mesi için esaslı bir unsur olan mânevi yönden 
de kalkınması babında hiçbir husus zikredilttne-
miş olması, m'e>mle!ketimiz:in gerçekleri -karşı
sında yürekler acısı bir tablo arz etmektedir. 

Mânevi hasletleri olmayan ve mânevi bir 
kuvvete dayammıyan bir millet asla payidar 
olamaz. Maneviyatı ölmüş-, -ahlâkı izmihlale 
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uğramış bir ımill'e-tin yaşaması gayrimümkün-
dür. Dinsizlik, ahlâksızlığı itntaceder. 

Muhterem arkadaşlar, 
islâm dini, yalnız bir -kavmin-, bir milletin 

dini olmayıp, bütün insanların dinidir, son 
dindir, akı! ve bilgi dinidir, aıhlâk dinidir, 
barış ve düzen dinidir, inandıklarını yaşarma di
nidir. 

Müslümanlık, önceki hak dinlere, sonra
dan insan eliyle -sokulan yanlışlıkları düzelt
miş, doğruyu eğriden ayırmıştır, insanlığı sa
pıklık çukurların dan kurtararak, insan dima
ğının düşüne mi ye c-eği kadar aıhlâlk yüceliğine 
ulaştmmıştur. 

Cenabı Hak Kuranı Azimi Şanda, «Allah 
adaletle, ihsan ve iyilikle emreder... Adalet edi
niz, iyi işlere yardım ediniz.» buyurmuştur, is
lâm dini, daima ilmin muhibbi, cehaletin düş
manı olmuştur. 

Sevgili Peygamberimiz, «Ben ancak: ahlâki 
faziletleri tamamlamak: için gönderildim.» bu
yurmuştur. Eğer bugün birtakım güçlüklere, 
sıfan-tılara, dert ve belâlara uğruyorsak, (bu
nun esas sebebi yaşayış ve gidişatımızı ahlâki 
prensiplere uyduranıa-m-ız-dandır. 

'Cemiyetimizde idare edenler ve -edilenlerde 
mıh yapısı mükemmel olmayınca mesuliyet hissi 
kalmaz. Herkes ilk önce vicdanına karşı mesul 
olmalıdır. Refaha kavuşmamız, ilerlememiz, 
maddi ve mânevi bu ruh yapısına bağlıdır. 

Gecen yılkı tenıkid ve temennilerimizde -sa
rahaten belirttiğimiz gibi Adalet Partisinin 
lâiklik görüşünü bir daha tesbitte faıyda mülâ
haza etmekteyiz «A. P. programının 6 ncı mad
desi -aynen şöyle dernektedir : Lâikliği din 
aleyhtarlığı şeklinde anlaımıyoruz Devletin lâik 
•olması, dinle alâkasını 'kesmek demek değildir. 
Her vatandaş mensnbolduğu din ve mezhebin 
ibadet şekillerini icrada sıerbesttir.» 

Bizde islâmiyet yönünden din ve Devlet iş
leri ve münasebetlerinin normaıl bir sınırı ol
mamıştır. Maales'ef gerek lâik anlayış yönün
den ve gerekse tatbikat olarak, ımeikanizıma da
ima din ve maneviyatımız aleyhine işliyen bir 
çark vaziyetini almıştır. 

Muhterem arkadaşlar, 
Mânuzatımıızı tenlkid ve temenniler olaralk 

bu ışık altında iki noktada toplayacağız. 
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1964 yılı Diyanet İşleri Başkanlığa Bütçesi 

geçen yıla nazaran bir milyon 79l3 bin 220 lira 
fazladır. Bu kadar fazlalığın esasen büyük kıs
ım da geçen sene ÜOO aded serbest bırakılan 
imam - Hatip kadrosuna; karşı 'konan ödenek
ten neşet etmektedir. 14 ınilyaınlıik gider bütç.e-
ısi içinde 26 - 27 milyonu teşkil eden (Müslüman 
kütleyi ve bu Müslüman kilitlenin mânevi yön
den teçhiz a tiamd ırmak için lâzumgclen ödeneği 
her sene olduğu gibi maalesef bu sene de •ala
mam iş bulun m aktadı r. 

Bunun neticesinde an taşılın alkt ad ir ki, ha
deme i hayratın, kadro ihtiyacı, iaşe ve ibatele
rini teminden uzak olan ücretleri üzerinde de, 
bu 'bütçe maalesef bir şey gctir'meıniştir. Bu 
•sebeple bütün hadeıııei hayratın İm güç şartlar 
altında hiç. ollnuızisa. asgari geçim seviyesine 
ul aştırılma sı artık bir emri. zaruret halini al
mıştır. Aksi takdirde teşkilâtın bugünkü du
rumu ile din işlerimizi kemaliyle ifa edemiye-
ceği tabiîdir. 

Bu vesileyle şu hususu üzüntü ile arz etmek 
isteriz k i ; her sene ele alındığı söylenen ve 
teşkilâtı, İm perişanlık ve sefaletten, kurtara
cak olan Diyanet İşleri Teşıkilâıt Kamununum 
hâlâ hazırlanıp Yüksek Meclisinize sevk cdii-
nremiş bulummaısı, bütçesinde olduğu gibi ken
disine verilen 'ehemmiyetin derecesini göster
in iye kâfi bir sebeptir. 

Bu teşkilâtın yeterli din adamlarına olan ih
tiyacı için olsun, bu arada dinlerin en mütekâ
bili hayat ve ruh dini olan yüce islâmiyeti bütün 
kütleye, maletmek için yeni yayınlar yapılması ve 
bunlara kâfi derecede ödenek konulması icabe-
derken bu hususlar bir gerçek olduğu halde, ko
nulan ödenekler çok kifayetsiz bulunmaktadır. 

Din vo din müesseseleri vo kaynakları sosyal 
kalkınma yönünden en büyük faktörlerden biri 
olduğu muhakkaktır. Bu husus Hükümeti yakînen 
ilgilendirdiği halde, bu bütçelerle görüyoruz ki, 
buna lâyık olduğu önem verilmemekte ve biz bu 
hususu şayanı dikkat bulmaktayız. 

Muhterem Milletvekilleri, 
Temennilerimize geçmeden evvel şu hususu 

arz (itmek isteriz ki; her sene biraz inkişaf bulu
ruz diye haklı olduğuna ekseriyetinizin inandığı 
ve müşterek derdimiz olan temennileri hep söy
lemekteyiz. Fakat bütçe geçtikten, sonra maale-
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sef gelecek sene yapılacak bütçenin umumi gö
rüşmelerine kadar bu temennilerden hemen he
men hiçbirisinin yerine getirilmediği ve Hükü
met tarafından verilen cevaplarda temennileri
mizin ekserisinin doğru olduğu kabul edildiği 
halde bu hususu üzülerek müşahede etmekteyiz. 

İşte biz gene bu noktadan hareket ederek A. 
P. olarak dilek ve temennilerimizi maruzatımıza 
mütenazır olarak arz edeceğiz : 

Teşkilâtın bir an önce günün ihtiyacını kar-
şılıyacak bir kanuna kavuşturulması ve gene ge
nel idare bünyesi içerisinde müstakil ve muhtar 
bir hale konulması lâzımdır. 

Bugün ortaokulların ikinci sınıfına kadar 
okutulan ve sembolik bir değer taşıyan din ders
lerinin lise son sınıfına kadar teşmil edilmesi, 
gençliğin mııhtacolduğu moral - eğitim yönün
den dinin ve dinî tedrisatın İlahiyat Fakültesi, 
İmam - Hatip Okulu mezunlarına verdirilmişi 
maksudolan gayeye daha uygun olacağı kanaa
tindeyiz. 

Gezici vaiz kadrolarının çoğaltılması, aydın 
sınıfı çok olan merkezlerden ziyade yurdun en 
ücra köşelerine kadar gidilip ulvi dinimizi ger
çek yönü. ile hurafelerden kurtararak tanıtmaya 
çalışmalarını, bilhassa tavsiyeye şayan görmek
teyiz. 

İmam - Hatip Okulu mezunlarının taşra teş
kilâtına tâyinlerinin mahallî tevcih komisyonla
rından alınıp merkeze bırakılmasını ayrıca işa
ret etmek isteriz. 

Diyanet İşleri Başkanlığı teşkilâtında, mesle
kî görevlerde» çalıştırılacakların yüksek tahsil gör
meleri arzu edilen bir keyfiyettir. Bunun için bu 
teşkilâtta çalışan İmam - Hatip Okulu mezunla
rına yüksek tahsil, yapmaları imkânları verilme
si çareleri araştırılmalıdır. 

îmanı - Hatip Okullarından mezun olup da, 
daha, yüksek tahsil yapmak istemiyen yeya bu
na, imkân bulamıyanların istihdamlarını sağla
mak üzere (L) ce-t velinde mevkuf tutulduğu gö
rülen 50 aded 300 lira aylıklı İmam - Hatip kad
rosunun serbest bırakılmasını ve ayrıca 250 aded 
:?00 lira ücretli imam, hatip, müezzin, kayyım 
kadrosunun (S) cetveline eklenmesini zaruri gör
mekteyiz. 

Millî Eğitim Bakanının Başkanlığında topla
nan, «Din eğitimi, problemlerini incelemekle gÖ-
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revli komisyon», tarafından alınan kararların 
birçoğu maalesef memleket gerçekleri ile bağdaş
mamaktadır. Meselâ mühim bir tanesi; Komis
yonca alınan kararların 2 nei maddesine göre nü
fusu 5 000 den aşağı olan yerlerde imam - Ha
tip Okulu mezunlarına vazife verilmemekte ve 
hizmet sadece nüfusu 5 000 den yukarı olan yer-
lero hasredilmektedir. 

Halbuki bu yerlerin adedi, istatistiklere gö
re 300 kadardır. Memleketimizde 55 bin mektep 
görmemiş, cahil din adamı bulunduğundan, tah
silli din adamlarının bulunmayışından şikâyet 
edildiği halde, tahsilli din adamlarının, nüfusu 
5 000 den aşağı yerlere gitmesıimi önlemek, dinî 
sahada cehalete meydan vermek değildir de, ne
nedir? 

Muhterem arkadaşlar, 

Radyolardaıki dinî, ahlâka neşriyatın artırıl
ması aktüel sınıf mücadelesini önleyici, servet 
düşmanlığını bertaraf edici, muzır neşriyattan, 
Komünizmden ve yıkıcı sosyalizm alkımından 
koruyucu olmasına dikkat edilmesi sağlanmalı
dır. Ve yine bu hususlarda ıbilûmuıin vaiz ve 
hatiplere tamimlerde bulunulması teinin edilme
lidir. 

Yine radyoda kurulan bir jürinin tetkikin
den geçtikten sonra İlahiyat Fakültesi ve Yük
sek islâm Enstitüsü öğrencilerine radyoda konuş
mak hakkı sağlanmalıdır. Aynı zamanda öğren
cilere dinî konferanslar serisi açtırılmasma fır-
ısait veriıl!mıeil!|d!i,i'. Mütercim airkaidalşlıaınim, 

AıItılk, kusanı gücü ilhriaç eiclıeıı ımıeınılelketller 
'an'alsına girjdiğütaiiziden harice güden iişiçilleiriımiizÜ, 
dışarda muzır cereyanlardan bilhassa Komünizm 
akımından kurtararak, dinî ve mânevi rabıtala
rını artırmak, ahlâki yönden geliştirmek için bun
lara radyo ile neşriyat temin edilmeli ve kafile
lerle beraber gittikleri yerler için dinî adamlar 
tefrik edilip gönderilmesi temini lâzımgeldiği ka
naatindeyiz. 

Kuranı Kerim radyoda ehliyetli ve çeşitli 
hafızlara okutturulmak, radyolardaki okutturu
lan mevlûtler daha iyi. organize edilmelidir. Ku
ran kursları 'ehil ellerde çoğaltılmalıdır. 

îsl âm dininin içtimai ve ahlâki yönlerini an
latan esasların broşürler halinde bastırılıp dağı
tılması ve mânevi kalkınma için gerekli tedbir
lerin alınmasını sair hususlarla halka anlatılıp 
öğretilmesini temenniye şayan bulmaktayız. 
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Muhterem milletvekilleri, 
Türkiye'mizde 637 müftülük vardır. Bunların 

yarısından fazlasında odacı kadrosu bulunma
maktadır. Bu hale göre din adamı müftülüğü 
temizliyecek, defter koltuğunda imza için daire 
daire koşacaktır. Bu hal, bu keyfiyet nerede gö
rülmüştür? Bütçede kâfi derecede kira bedeli 
bulunmamaktadır. Çok yerde müftülük aynı za
manda din adamının kendi evidir. Mefruşatı ise 
postudur ve rahlesidir. 

Müftülüklerin mefruşatı yürekler acısıdır. 
Dışardan gelen yabancılar, dinimize verilen kıy
metin, hizmetin mâna ve şümulünü anlarlar. Bu-
na konan ödeneğin de maalesef miktarı meydan
dadır. 

Bu görevlere asgari îmam - Hatip Okulu me
zunlarının tâyinleri artık bir emri zaruret ha
lini almıştır. 

Bu teşkilâtta senelerce çalışmış, ömrünü vak
fetmiş ve bugün 70 - 80 yaşma gelmiş olan din 
adamlarının büyük bir kısmı emeklilikten istifa
de edemez durumdadır. 

Böyle bir müktesep hakları olduğu halde ge
rek bugün ımer'i olan Hayrat Hademesi Tüzüğü
nün tanzimi ve gerek 5434 sayılı T. C. Emekli 

i Sandığı Kanununa bu haklarına muadil bir hü-
I küm sevk edilmediği görülmektedir ki, bu husus 
| müktesep hakların mahfuziyeti prensibine aykırı 
j düşmektedir. Bir an evvel bu hususların temin 

edilmesini ve bu şekilde bulunan binlerce din 
adamının mağduriyetten kurtarılmasını temenni 
ederiz. 

Ahlâk buhranı içerisinde bulunduğumuz bir 
devirde, sosyal düzenimize müessir ve çok önem
li olduğunda ittifak edeceğimizi umduğumuz ko
nular olduğu için, arz ettiğimiz hususların artık 
hiç olmazsa sene besene tahakkukunu görmek 
isteriz. 

Bu haklı ve gerçek temenni ve tenkidlerimiz 
karşısında bunun maddi kaynakları nasıl temin 
edilebilir diye bir sual hatıra gelebilir. Bu yolu 
da muhterem Hükümete ve kendilerine göstere
rek takdirlerinize arz ederiz. 

Vakıf camilerine ait gelirlerin onarım dışı 
kalan kısmının vakfiyelerine riayet kaydı ile Di
yanet îşleri bütçesine terk edilip, bunlar üzerin
de bu Başkanlığa tasarruf yetkisi tanınmalıdır. 

Sözlerimize nihayet verirken Diyanet işleri 
Başkanlığı bütçesinin Milletimize ve memleketi-
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mize hayırlı olmasını diler, inşaallah gelecek yıl 
bu temennilerimizin bir kısmının tahakkukunu 
görmekle bahtiyar olur, Yüce Heyetinizi A. P. 
Grupu adına hürmetlerimle selâmlarım. (Alkış
lar) 

BAŞKAN — Sayın arkadaşlarım, tahammü
lünüzü fazla suiistimal ediyoruz. Ancak müsa
ade ederseniz 2 grup kalmıştır, bu gruplar adı
na yapılacak konuşmalardan da dinlemek taka
tiniz varsa dinliydim, sonra tatil edeceğim. 

Buyurun C. K. M. P. Meclis Grupu adına 
Sayın Telli. 

O. K. M. P. GRUPU ADİNA TAHSÎN TEL
Lİ (Erzurum) — Mahiyeti insanlara gizli ve 
fakat kudretinin her yerde cari olduğu, vicdan
ların derinliklerinden fışkıran iman ile sabit zatı 
mutlak'ın emir ve nehiylerini duyurmak ve 
telkinler ve îşlâm Cemaatinin dinî ihtiyaçları
nı cevaplandırmakla vazifeli Diyanet işleri Baş
kanlığı Bütçesi dolayısiyle C. K. M. P Grupu-
nun görüş ve temennilerini belirtmek üzere söz 
almış bulunuyorum. 

Muhterem milletvekilleri; 
Maneviyata değer vermiyen milletler, maddi 

bakımdan bir kalkınma sağlasalar dahi, ruhla
rını huzur ve sükûna kavuşturamazlar. Maddi 
kalkınma, ruhlarda huzur sağlıyamadığı tak
dirde, gayesine varmış sayılamaz. Bu itibarla 
milletlerin maddi kalkınmasiyle* bera'ber ve ibu-
na muvazi olarak mânevi bakımdan da kalkın
masına kati lüzum ve zaruret olduğu aşikârdır. 

İnsanları kemale götüren yol din'dir. Bu 
kemale erişi islâm cemaati bakımından sağlıya-
bilmek Kuran hükümlerini ve Hazreti Muham-
medin emir ve harekât tarzını bilmekle müm
kündür. Bunları öğretmek Diyanet İşleri Baş
kanlığı teşkilâtının görevi içindedir. 

Kuranı Kerim insanın bütün hayat safha
larına hitabeder. Kuran'da herkes kendini alâ
kadar eden hususları bulur. Ruhunu tatmin 
eder 

İslâmiyet körükörüne inanmayı istemez. 
Dinin gayesi ahlâktır, fazilettir. Onun için 

Kuran dürüst ve temiz ahlâklı, olgun birer 
kimse olarak dünya hayatını geçirmeyi, ruhun 
yükselmesine çalışarak ebedî saadeti sağlamayı 
öğretir. 
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tkııin değerini belirtir. Hasretini çektiği

miz sosyal adaletin tecellisi için ana prensipleri 
ve yolları gösterir. Herkesin ancak çalışması
nın karşılığını alacağını, çalışmakla kıymet 
kazanacağı açıklar. 

İslâm prensiplerine uygun yaşayışla muzır 
cereyanların tesiri giderilir. İnsan, komünizm, 
siyonizm ve masonluk gibi zararlı fikirlerin te
sirine kapılmaz. Dünyaya gelişin sırrına erer. 

İleri fikir sahibi olduklarını zannedenlerden 
Ibâzılarmın, millet hayâtında bir mania olarak 
tavsif ettikleri din, millî birliğimizin temel taş
larından 'biridir. Her türlü hurafeden sıyrılmış 
özü olan Kuran'a inmiş müslümanlık, bizleri 
kurtuluşumuza yönelten ruh ve iman kuvveti 
olarak devam edecektir. 

Maddenin süfliliğinden bizi kurtarıp millet 
yoluna, Allah yoluna sevk edecek, ruhlarımızı 
mabetlerimizde yıkıyarak iman ve çalışma gü« 
cü verecek din olacaktır. 

- Muhterem arkadaşlarım; 
Milletimiz, ancak islâm medeniyeti içinde 

uyanmış, benliğini muhafaza etmiştir. Diğer 
dinleri kabul eden Türkler 'benliklerini kaybet
mişlerdir. 

Garp Rönesans ile Kuran hükümlerine uy
gun olarak fikir hürriyetini kabul ettikten son
radır ki, süratle terakki adımları atmaya baş
lamıştır. 

Teokratik Devlet telâkkisinin hâkim olduğu 
devrelerde ve ondan sonra islâm dünyasını 
içten ve dıştan yıkmaya çalışan kuvvetler, ma
alesef islâm dünyasının kalkınmasına fırsat ver
mediler. Dıştan dört asır haçlıların hançerle
mesine mâruz kaldık. İçte ise fikir ve mektep 
yıkılmış, Osmanlı İmparatorluğunun son za
manlarında siyonizm cereyanı, C. H. P ve <onu 
takibeden devrelerde komünizm ve masonluk 
cereyanları inkişafımızı önlemiştir. Garp röne-
sansınm iflâsını ilân ettiği bir skolâstik zihniyet 
memleketimize sokulmuş, dinî hayat dinamizmi 
ve onunla yaşattığı ruhu kaybederek bâzı ka
tılaşmış kaideler halinde ruhun yaşayışını dur
durmuştur. 

Dini aslından öğrenmek ve hurefanm tesi
riyle müslümanlık bazılarınca yanlış anlaşıl
mıştır. Kuram Kerimin mânası üzerinde dü§ü-
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nülmemiş, ezbere okunulması yaygın bir hal 
almıştır. Osmanlı İmparatorluğunun son devir
lerini idrak eden merhum Mehmet Akif bir bey
tinde durumu veciz olarak şöyle ifade ediyor. 

«İnmemiştir hele Kuran bunu hakkı ile bilin, 
Ne mezarlıkta okunmak, ne de fal açmak 

için» 
Hulâsa Osmanlı İmparatorluğunun son de

virlerinde de İslâmiyet aslından uzak bir halde
dir. Mesulleri bugünkü gibi mütefekkirler, 
edipler, ilimsiz hocalar ve ulemadır. 

Asrın ihtiyacını karşılıyacak eserler mevcut 
değildir. Dinin ve milletin yükselmesi için doğ
rudan doğruya Kuran'dan ilhamı almak lâzım
dır. Nitekim yine Mehmet Akif, 

«Doğrudan doğruya Kuran'dan alıp ilhamı, 
Asrın idrakine söyletmeyiniz Islâmı,» 
tezini savunuyor. 
Osmanlı İmparatorluğunun son devri yukar

da anlattığımız vaziyette idi. Buna rağmen bir 
Çanakkale Zaferi; bir İstiklâl Savaşı imanın 
şahlamşiyle muzafferiyetle neticelenmiştir. 

Cumhuriyetimizin ilâniyle Diyanet İşlerimi
ze bir veçhe verilmesini ve bir rönesans hare
ketinin başlamasını samimiyetle arzu ederdik. 
Fonksiyonlarını kaybetmiş bâzı müesseselerin 
kaldırılmasına rağmen, bunların yerine gerçek 
mânada dinî bilgi verecek müesseselerin kurul-
mayışı üzüntümüzü muciboldu. C. H. P. dev
rinde lâiklik umdesi Anayasada da yer alınca, 
Türk toplumunun sistemli olarak komünizme sü
rüklenmesi için İslâm düşmanlığı'bütün çıplak-
îiğiyle kendisini gösterdi. Masum Müslüman 
Türk yavruları ve halk, İslâm dinine ait eser
leri okuma imkânını kaybetti. Nevşehir Mil
letvekili Ramazan Demirsoy'un Millî Eğitim Ba
kanlığına tevcih ettiği yazılı soruya karşı verilen 
cevap korkunç zihniyetin açık delilidir. Nite
kim verilen cevapta çocuk kütüpanelerinde şu 
eserlerin de bulundurulması faydalı görülme
miştir. 

Kuranı Kerim, İslâm tarihi, Dinler tarihi, 
Hazreti Muhammet Mustafa, Kuran tarihi hak
kında ana bilgiler, Peygamber anneleri, İslama 
giriş, Islâmda sosyal Adalet, yarınki Türkiye, 
Maarif dâvamız gibi. Yine halk kütüphaneleri ve 
halk iare servislerinde şu eserlerin bulundu
rulması menedilmiştir. Türkçe Kuran okunamaz 
dinimize göre, Nikâh, din ve lâiklik, İslâmiyet ve 
komünizm edebî risalet.. (Son okuduğum eser Di-
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yanet İşleri başkanı Hasan Hüsnü Erdem'e ait 
onun tarafından tercüme edilmiştir.) 

Liselerde ve ortaokullarda okutulan tarih 
derslerinde İslâm tarihine önem verilmezken, otuz 
sene muharebelerine uzunca yer verilmesi müslü-
man Türk çocuğunun kütüphanesinde saydığı
mız eserlere müsaade edilmezken, kominizmi tel
kin edebilecek her türlü esere, Tevrat ve İncilin 
bulunmasına müsaade ediş, hiç şüphesiz İslâm 
düşmanlığı zihniyetini gösteren en açık deliller
dir.. Şunu arz etmek isterim ki, bunu her hangi 
bir partiye maletmek istemiyorum. Bu, o devir
de ve bugünde faaliyet gösteren bu gibi zihni
yet sahibi insanlara ait.. Aynı zamanda halkın 
dinî ihtiyaçlarına cevap verecek din adamlarının 
yetişmelerini sağlıyacak okullar da mevcudolmar 
dığı içindir ki, din işlerimiz daha kifayetsiz el
lerde kaldı. Herkes dilediği dilde ve dilediği şe
kilde ibadet etme hakkına sahibolduğu halde, 
ezanın ve tekbirlerin türkçe okutulmasına müs-
lüman cemaat zorlandı. Vicdanlara baskı yapıl
dı. Çok partili devre başlayınca yaptıklarından 
korkan C.H.P. Oeza Kanunumuza yerleştirdiği 
163 üncü madde hükmüyle kalemleri ve dilleri 
susturmak yoluna tevessül etti; fakat vicdanları 
susturamadı. Bunun ve buna mümasil tutumun 
cezasını 14 Mayıs 1950 tarihinde halk verdi. Fa
kat ibret alan olmadı. 

1950 yılında Milletin reyi ile iktidara gelen 
zümre de, haksız ithamlarla Millet Pertisini ve 
Milliyetçiler derneğini kapatmak ve masonların 
serbestçe faaliyet göstermelerine müsaade etmek 
suretiyle iç yüzlerini ortaya koydular. 

İkinci koalisyon devrinde Meryem ana suyu
nun iyileştirme hassasının hurafe olduğunu, Di
yanet İşleri teşkilâtının belirtmesi üzerine, Tu
rizm ve Tanıtma Bakanının müracaatiyle Diya
net İşleri Başkanlığının bağlı bulunduğu, Devlet 
Bakanlığı vasıtasiyle bu gibi yazı yazılmaması 
Ihulsu'su zorla temin edildi. 

(Bahsi geçen bir kısım eserlerin yayım tari
hine göre 1960 tan sonraki devrede yasak edil
mesi aynı zihniyetin devam ettiğini göstermek
tedir. 

Arkadaşlarım; 
1950 yılma kadar iktidarda bulunanların 

zihniyeti mâbetsiz şehirlerin doğmasını sağladı. 
1950 yılından sonra da hançerelerinden çıkan 
sesler kazanea vesile ittihaz edildi. Toplumun 
alılâkmda bozukluk müşahede olundu. Vicdani 

— 299 — 



M. Meclisi B : 57 
kanaatlerinden dolayı bir kısım insanlar geri
cilikle itham edildi, millî birlik bozuldu. İtham
lara hâlâ devam edilmektedir. İnançsız kimse
lerin, bâzı matbuat vasıtasiyle vicdan hürriyet
lerine tasallutları korkunç bir hal aldı. Dünün 
imanlı taassubu, yerini, şimdi inançsız kimsele
rin taassubu almış bulunmaktadır. İyi din ada
mı yetiştirilin emesi toplumu dinî bilgiler bakı
mından hatalı yola sürükliyen bilgisiz din 
adamlarının elinde bıraktı. Komünist fikriyat 
sahipleri, cemiyeti, evvelâ din adamlarının iti
barını azaltmak suretiyle sarsmak hususunda 
ittifaka vardılar. Bilhassa köylerde eğitim yo-
lîyle vicdanî kanaatlere tecavüz edilmekten 
geri durulm amaktadır. Hulâsa gidiş çok kötü 
bir hal almış bulunmaktadır. Bunu fikren dur
duracak kuruluşların başında teşkilâ'tiyle, ki
fayetli elemanların top]anacağı Diyanet İşleri 
Bşkanlığı olacaktır. 

'Aziz milletvekilleri; 

Şu anda huzurunuzda bulunan Diyanet İşleri 
(Başkanlığı bütçesiyle muzır cereyanları en iyi 
ışekilde önliyebilecek, ruhlara sükûn telkin ede
cek bu kuruluşun fecî hali bütün çıplaklığı ile 
meydana konulmuş bulunmaktadır. Kendisin
den çok şeyler beklediğimiz bu müessesenin iyi 
bir kuruluş kanununa kavuşturulması başlıca 
emellerimizden birisi olmalıdır. 

(Bu teşkilâtın kadroları perişan haldedir. 
634 müftüden 2 si 1 100, 2 si 950, 400 ü 800, 
10 u 700, 25 i 600, 36 sı 500, 81 i 450, 200 ü 400, 
274 ü 350 liralık kadrolarda çalıştırılmakta
dırlar. 

Yine 302 vaiz için 4 aded 700, 16 aded 600, 
4 aded 500, 1 aded 450, 14 aded 400, 34 aded 
350, 239 aded 300 ve imam - hatiplerin 200 ü 
400, 300 ü 350, 500 ü 300 liralık kadrolarda is
tihdam edilmektedirler. Bu ücretler karşılığın
da istenilen evsafta din adamını bulmak im
kânsızdır. Marifet iltifata tabidir. Eğer sami'mî 
olarak bu kuruluşa kıymet veriyorsak her şey
den evvel cazip kadrolu bir kuruluş haline ge
tirmek lâzımdır. 

Yine bu kuruluşun 4 kişilik kadroya salhip 
bir Müşavere Heyeti mevcuttur. Bu kadar az 
bir kadro ile ilmî bir heyetin kendisinden iş 
beklemek katalıdır. 
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10 313 hayrat hademesinden 9 913 ü kanu

ni haklarının altında ücret almaktadırlar. Bun
lardan bir kısmı 13 yıldan beri zam görmemiş
tir. Bu durumu ıslah etmiyen Hükümetin sami
miyetine asla güvenimiz yoktur. 

«Muhterem arkadaşlarım; 

Yeni :ibadetlhaneleri ihtiyaç halinde açmak 
görevinin de Diyanet İşleri Başkanlığına aidol-
raası tabiîdir. Kamu menfaati >olan işlerin ifası 
Devletin görevi içindedir. Bu itibarla nüfusu
nun büyük çoğunluğu müslüman olan halkın, 
dinî ihtiyaçlarına cevap verecek ibadethanele
rin yapılması, din adamlarının da Devlet müs
tahdemleri statüsüne- tabi tutulması kanısında
yız. Diyanet İşleri Başkanlığı bütçesinde, iht'i-
yaöolan yerlerde yeniden inşa edilecek ibadet
haneler için tahsisat ayrılmamış olması ve hattâ 
halk tarafından yaptırılıp hizmete açılan iba
dethanelere imam ve müezzin tâyinini sağlıya-
cak kadrolar bulunmayışı ve mensubinin ücret 
durumunun ıslah edilmemiş olmasını üzüntü ile 
karşılamaktayız. 

Diyanet. İşleri Başkanlık teşkilâtı, toplumu
nun dinî ihtiyaçlarını karşılamakla görevli bu
lunması hasebiyle, toplu insan bulunan yerler
de öğrencilerin, askerlerin 've memurların ko
layca ibadet edebilmelerini sağlıyaıcak imkân
ları hazırlanmalıdır. Hatalı zihniyetle Müslü
man Türk toplumu ibadet imkânlarından mah
rum bırakılm.almalıdır. İhtiyacın aşikâr bulun
duğu karargâh, memur ve öğrenci muhitlerinde 
ve üniversitelerin inşaat sahası içerisinde vakit 
geçirmeden evsafına uygun ibadethanelerin ku
rulmasına ve inşasına imkân bahşedilmelidir. 

İlmî mü'ktesebatı geniş, telkin kuvvetini haiz 
din adamlarının bir an önce gerekli teşkilât 
kadrolarında yer almaları sağlanmalıdır. 

iBirçok makam arabaları eğlence için dahi 
'kullanıldığı göz önüne alınarak halkın kendile
rine hürmet beslediği din adamlarına makam 
arabaları tahsis edilme imkânları sağlanmalı
dır. 

Vicdan hürriyetine vâki tecavüzler nereden 
gelirse gelsin önlenmelidir. 

Hassaten Türk Ceza Kanununun' dini tahkir 
ve tezyifi suıç teşkil etmesine ve son zamanlar
da bu mahiyette açıkça neşriyat yapılmasına 
rağmen C. savcılarının bizzat kanunu tatbik et-
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memeleri, üzerinde durulacak ehemmiyetli bir 
noktadır. 

•Muhterem arkadaşlarım; 
[Bir an önce Yüce Meclise sunulmuş Diyanet 

îşleri Başkanlığı kuruluşuna dair kanun tek
liflerini görüşerek bu müesseseye lâyık olduğu 
veçhe verilmelidir. Hükümetin getireceği tasa
rıyı beklemek bu müesseseyi bu yasama dönemi 
içerisinde düzenlememek olduğunu hatırdan çı
karmamak lâzımdır. 

OJK.M.P. bu bütçe, bu teşkilât ve bu mev
zuatla Diyanet îşleri Başkanlığının kendisinden 
beklenen fonksiyonu kemaliyle ifa edeceğine 
•kaani değildir. Bu itibarla zaman geçirmeden 
gerekli tedbirlerin alınmasını bilhassa Yüce 
Meclisten bekliyoruz. 

közlerime son verirken imkânsızlıklarla kıv
ranan Diyanet îşleri teşkilâtı mensubinine sabır 
ve sebatla vazifelerini dikkatle ifasını bekler, 
hepinizi Grupum adına hürmetle selâmlarım. 
(Alkışlar) 

BAŞKAN — Cumhuriyet Halk Partisi Mil
let Meclisi Grupu adına Sayın Yusuf Ulusoy, 
buyurun. (Alkışlar) 

C. H. P. GRUPU ADINA YUSUF ULUSOY 
(Sakarya) — Sayın milletvekilleri, 1964 malî 
yılı Divanet îşleri Reislimi bütçesinin Yüce Mec
liste görüşülmesi münasebetiyle C. H. P. Millet 
Meclisi Grupunun bu idarenin genel durumu 
hakkındaki görüşlerini arz etmeme müsaade
lerinizi rica ederim. 

Arapça bir kelime olan ve lügat mânası «ida
re etmek, sahibolmak, iyilik etmek, kavramak, 
hizmet ve kulluk etmek, yol, hüküm, ferman, 
yücelik ve üstünlük, hal ve huy» mânalarına 
gelen din, erginlik çağma gelen akıllıları, istek
leriyle hakka ve hayra kavuşturan, bu suretle 
onlara dünya ve ahiret saadetini sağlıyan ilâhî 
bir kanundur. 

Felsefesi itibariyle de, ferdin ne için yaşa
dığı, nereden gelip nereye gittiği sorusuna ce
vap vermeye çalışan dinimiz topluma en geniş 
hürriyeti, ahlâkı ve adaleti getiren, ilme ve ça
lışmaya en yüksek değeri veren, cehaleti düş
man bilen, toplum işlerine önem veren, ihtiras
lara sınır çizen, kolaylığı, itidali, temizliği, hu
zur ve sükûnu emreden, yardımlaşmayı, huku-
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ka hürmet etmeyi, içte ve dışta güzellik ariyan, 
hurefaya ve taassuba asla yer vermiyen, aklı ön 
plânda tutan, vatan sevgisini ulvileştiren, onun 
müdafaası uğrunda ölenleri şahadet mertebesi
ne yücelten bir dindir. 

Saym milletvekilleri, 
Medeniyet tarihinin tetkiki bize göstermiş

tir ki, din fikri, insanlarla beraber doğmuştur. 
Din hissi esasen beşeriyetin yaradılışında mev
cuttur. Beşeriyet var oldukça din de var olacak
tır. Hattâ idrakimizin, müspet ilim ve düşüncele
rimizin yükselmesiyle orantılı olarak din fikri 
daha ziyade kuvvet bulacaktır. 

Herbert Spenser'in dediği gibi, «îlmin terak
kisi daha açık bir surette ispat ediyor ki, haki
katini anlamadığımız ve anlıyamıyacağımız bir 
vücudu mutlak vardır; evvelini ve sonunu ta
savvur edemediğimiz bu ebedî kudret, her yer
de tecelli ediyor ve her şey ondan zuhura ge
liyor.» 

Din müessesesi ne kadar yüksek temellere 
dayanırsa, lüzumu da o nisbette artar. Ünlü Al
man Filozofu Şefebharver'in ifade ettiği gibi, 
hayat hırs ve arzudan ibarettir. İnsanoğlu, içgü
düsü itibariyle hırslarının ve arzularının esiri
dir. Bu yaradılışta olan insanlar arasında içti
mai hayatın teşekkülü karşılıklı emniyet ve dost
luğun kurulabilmesi için ferdin, ferdî arzuları
na, nefsani ihtiraslarına hâkim olması lâzımdır. 

İçgüdüsü itibariyle ihtiraslarına bir sınır 
çizemiyen insanlar, esiri oldukları bu ihtirasla
rını mâkul ve mantıkî bir şekle sokacak bir za
bıtaya muhtaçtırlar. Bu zabıta ancak dindir. 
Kutsallığı itibariyle din, beşeriyet üzerinde kuv
vetli bir hâkimdir. Bu hâkim vicdanlarda en te
sirli bir faktör olduğundan insanı gizli ve açık 
her türlü fenalıklardan alıkoyacaktır. 

Sayın milletvekilleri; 
Bugün medeni âlemin dine ehemmiyet ver

mesinin asıl sebebi bu hakikatin anlaşılmış ol
masındandır. Eğer bu inanç ve müşahede olma
saydı, medeniyetin zirvesine yükselmiş olan 
Amerika'da sayıları yüzlerin çok üstünde 
olan din okullarının ve fakültelerinin ve mil
yonları bulan öğrencilerinin olmaması icabeder-
di. 

Saym milletvekilleri; 
Dinimiz ilme en yüksek değeri vermiştir. 
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Peygamberimizin ilk telâkki ettiği âyetlerden 
birisi; «Alâk» sûresinin ilk âyeti olan, «Yara
tan Tanrının aclı ile oku» âyetidir. Aynı sure
nin dördüncü âyeti «Kalemden» bahseder. Çün
kü, Allah'ın birliği akidesini neşredecek en kuv
vetli vasıtalardan biri kalemdir. Fakat bu ka
lemin kıymeti bundan ibaret değildir. 

Bu âyet kalemin insanlığı yükseltmek ve 
kurtarmak hususunda da en kuvvetli âmil ola
cağını gösteriyor. Bu suretle «Oku ve yaz» emri 
islâmiyetin insanlığa ilk hitabı olmuştur. Bun
dan dolayısiyle müslümanlarm yükselme dev
rinde ilim ve irfan en kuvvetli himayeyi gör
müştür. Bu himaye, başka bir dinin tarihinde 
tesadüf edilmiyecek derecede eşsizdir. Dinimiz, 
ilmi, kadın ve erkeğe farz kılmıştır. Bilenlerla 
bilmiyenlerin bir olamıyacağı, çalışmanın bir 
ibadet olduğu telkin edilmektedir. îslâmiyette 
ilmin kadri şahadet mertebesinden de yücedir. 

Peygamberimiz buyuruyor ki : 

«Huzuruna çıktığınız zaman Allah'ın, sizi 
nasıl tanıyacağını zannediyorsunuz? Sizi ço
cuklarınıza muhabbetinizle, akrabanıza muhab
betinizle, komşularınıza muhabbetinizle, ve sair 
insanlara muhabbetinizle tanıyacaktır.» 

«Yaratanınızı seviyor musunuz? O halde ev
velâ hemcinsinizi seviniz.» 

«Allah'a yaklaşmak mı istiyorsunuz? Mah-
lûkatını seviniz, kendi nefsiniz için istemediği
nizi onlar için de istemeyiniz.» 

Peygamberimiz en katı ve şiddetli sözlerle 
murdarlığı, riyakârlığın alçaklığını, nefsi aldat
manın fenalığını kınamış, en doğru sözlerle, 
hakkın, hayrın ve kardeşçe muhabbetin kıyme
tini ilân etmiştir. îslâm dininin insanlık âlemi
ne bakışlarının esasları budur. 

Sayın milletvekilleri, 
îslâmiyetin sanat görüşünü bir tarihî hadis3 

ile ifade etmek isterim : 

Kadisye' Meydan Muharebesi kazanıldıktan 
sonra Sa'd hareketine devamla Medayin şehri
ne girdiği zaman şah, oradan kaçmış, o muhte
şem saraylar bomboş kalmıştır. Sa'd, saraya 
girince taht yerine bir minber konuldu ve cuma 
namazı burada kılındı, Irak-ı Acem'de kılman 
ilk Cuma namazı budur. îbni Esir, Sa'd'm sa
raydaki resimlere hiç dokunmadığını ve nama-
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zı o haliyle kıldığını yazar. Bilindiği üzere Sa'd, 
eshabm en meşhurlarından ve peygamberimizin 
yıllarca refakatinde bulunmuş olanlardan biri 
olduğu halde Kisraların sarayındaki heykellere 
hiç dokunmamış, hiçbirini yerinden oynatma-
mıştır. Bu tarihî olayı islâmiyetin güzel sanat
lara verdiği değerin ehemmiyetini idrak ede-
miyenlere bilhassa hatırlatmak isteriz. 

Sayın milletvekilleri, 
îslâmiyetin akla, mantığa muhakemeye ver

diği önemi göstermek üzere şu hâdiseyi arz et
meme müsaadenizi rica ederim : 

Maaz, Yemen Valiliğine tâyin olunduğu za
man bu vilâyeti hangi kaidelere göre, idare ede
ceğini Peygamberimiz sormuş, 

Maaz, «Kuranın kaidelerine göre idare ede
ceğim,» cevabını vermişti. Bunun üzerine, Pey
gamberimiz, «Ya Kuranda bulamıyacağm mese
lelerde ne yapacaksın?» 

Maaz, «O halde sünnete müracaat edeceğim.» 
Peygamberimiz; «Ya sünnette bulamıyaca

ğm meselelerde ne yapacaksın?» 
Maaz, «O zaman muhakememe müracaat ede

ceğim.» demişti. 
Asırlarca önce Peygamberimizle Maaz ara

sında geçen bu tarihî konuşma bize, aklın mu
hakemenin içtihadın değerini gösteren bir mi
saldir. 1926 tarih ve 743 sayılı Medeni Kanunun 
l ' nc i maddesindeki şu hüküm, «Hakkında ka
nuni bir hüküm bulunmıyan meselede, hâkim, 
örf ve âdete göre, örfü âdet dahi yok ise, ken
disi vâzıı kanun olsaydı bu meseleye dair nasıl 
bir kaide vaz'edecek idiyse, ona göre hükmeder.» 
demektedir. 

Bu konuşmada geçen prensipler medeni âle
min hukuk anlayışına ne kadar uygun düşmek
tedir. 

Sayın milletvekilleri, 
Yukardan beri izahına çalıştığım bu din an

layışı istikametinde inanç ve düşünce sahibi din 
adamları ve din öğrencileri Türk yurdunu bü
tünüyle kapladığı gün milletimiz ve dinimiz 
halk kütleleri bakımından şimdiye kadar tari
hin hiçbir devrinde nail olunamıyan parlak bir 
safhaya geçmek için en faydalı adımlardan bi
rini atmış olacaktır. Bu haliyle bütün müslü-
man memleketlere değerli bir örnek teşkil ede
cektir. Hükümetimizin bu alandaki faydalı 
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-gayret ve teşebbüslerini bizi, bir an önce işa
ret ettiğimiz hedefe ulaştıracak şekilde artma
lını temenni ederiz. 

Aziz milletvekilleri, 
Cumhuriyetimizin kuruluşunu takiben 429 

sayılı Kanunla kurulan Diyanet îşleri Reisliği
ne Cumhuriyet hükümetlerince hususi bir ehem
miyet verilmiş bu sahada çalışan muhterem din 
adamlarımıza da kutsi dinimizin görüşlerine 
uygun olarak gereken hürmet ve itibar göste
rilmiştir. Geçmişte olduğu gibi bugün de Hükü
metimizin din işlerine karşı gereken önemi ver
mesini, milletimizce hissedilen bir temayülün 
en tabiî bir neticesi olarak kabul ediyoruz. 

Milletimizin, tarih boyunca dinimize yaptı
ğı hudutsuz hizmetlere paralel olarak, idaresi 
altında bulundurduğu milletlerin dinî inançla
rına daima hürmetkar olması ve tam mâna-
siyle onları vicdanlariyle başbaşa bırakması en 
garazkâr yazarlarca da kabul edilmiştir. Nite
kim, İstanbul'u fethetmek suretiyle bir tarih 
devrini kapıyan ve yeni bir tarih devrini açan 
Büyük Fatih bu şehirdeki gayrimüslimlerin 
dinî inançlarına asla müdahale etmemiş ve on
ların ruhanilerine karşı gösterdiği müsamaha 
ve anlayış ile tarihte hususi bir yer almıştır. 

Milletimizin bu hareket tarzına ve anlayışı
na tamamen uygun olarak Anayasamızın 19 ncu 
maddesi, «kimse ibadete, dinî âyin ve törenlere 
katılmaya, dinî inanç ve kanaatlerini açıkla
maya zorlanamıyacak, kimse dinî inanç ve ka
naatinden dolayı kmanamıyacaktır.» Anayasa
mız bu hükmü ile inkılâbı lâyikıyle anlıyama-
mış olanların, inanç ve akidelerine samimiyetle 
bağlı bir kimseye «yobaz» demesini önlediği gi
bi, şeklen dindar görünen gayrisamimî ve gayri-
ciddî bir dindarın gerçek devrimciye «dinsiz» 
demesini imkânsız bir hale getirmiştir. Yıllar
dan beri memleketimizde bir mücadele halini 
alan ve vatandaşları üzüntü ve ıstıraba sevk 
eden bu halin Anayasamızla bertaraf edilmiş 
olması toplumumuzun yarını bakımından mutla 
bir hâdise olacaktır. 

peygamberimiz, ruhban sınıfını tanımaz, 
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yaratan ile yaratılan arasında hususi kudsiyet-
lerin kaim olmasını kabul etmez. Her şahıs bir 
papaz veya bir kâhinin müdahalesi olmaksızın 
yaratanına kıyam eder. 

Sayın milletvekilleri, 
Bugün iktisadi ve felsefî görüşlerin çarpış

tığı gözle görülecek bir haldedir. Bu görüşlerin 
sahipleri, emellerine ulaşabilmek için her vası
tadan ve her imkândan faydalanmaktadırlar. 
Nereden ve hangi şekilde geleceği tahmin edile-
miyen bu menfur ve meşum arzuların gerçek-
leşmemesinde bu teşkilâttan faydalanmak müm
kündür. 

Memleketimizin manen kalkınmasında en 
hayırlı vazifeyi uhdesinde bulunduran bu ida
renin malî birtakım zorluklarla karşılaştığı bir 
gerçektir, il ve ilçelerdeki müftülük binaları
nın ihtiyacı karşılıyamadığı, hattâ birçok müf
tülüklere birer hademe kadrosu dahi verileme
diği malûm bir keyfiyettir. 

Kadrosuzluk yüzünden yıllarca terfi edemi-
yen muhterem din adamlarımız vardır. Bu ida
renin salâhiyettar zevat tarafından hazırlanan 
dinî eserlerinin, halkımıza ucuz ve kolayca ulaş
tırılması temin edilmelidir. 

Bakanlıkların mütalâalarına arz edildiğini 
öğrendiğimiz Diyanet îşleri Teşkilât ve Kadro 
Kanununun Yüce Meclisçe kabuliyle pek çok 
ıstırapların, dineceğine olan inancımızı belirt
mek isterim. Bu suretle muhterem din adamları
mızın maddi ve mânevi dertleri sona erecek ve 
kendilerinden beklediğimiz feyizli vazifelerine 
şevk ile devam edeceklerdir. 

Muhterem arkadaşlarım, 
1964 malî yılı bütçesinin aziz milletimize ha

yırlı olmasını Tanrı'mdan diler, hepinizi hür
metle selâmlarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın arkadaşlarım, parti 
grupları adına konuşan arkadaşlarımız konuş
malarım yapmışlardır. (Devam edelim, sesleri) 
Saat çok gecikmiştir, tahammül fersah bir du
rumdayız. Bugün saat onda toplanmak üzere 
Birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma saati : 02,05 
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I 
A • BAŞKANLIK DÎVANININ GENEL 

KURULA SUNUŞLARI 
B - İKtNCÎ DEFA OYA KONULACAK İŞLER 

II 
SORULAR, GENSORULAR VE GENEL 

GÖRÜŞME 
m 

ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞ 
TIRILAN İŞLER 

IV 
A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI 

VERİLEN İŞLER 
B - TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA GÖRÜ

ŞÜLEN İŞLER 

X I . — 1964 yılı Bütçe kanunu tasarısı ve 
Karma Bütçe Komisyonu raporu ile 1964 yılı 
bütçe kanunu tasarısında yapılan değişikliğe 
dair Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı tezkeresi 
ve Karma Bütçe Komisyonu raporu (M. Mec
lisi 1/578, C. Senatosu 1/379) (M. Meclis! S. Sa
yısı : 596; C. Senatosu S. Sayısı : 336) [Dağıt
ma tarihi : 13 . 2 . 1964] 

X 2. — Ankara Ünivertise 1964 yılı bütçe 
kanunu tasarısı ve Karma Bütçe Komisyonu ra
poru ile Ankara Üniversitesi 1964 yılı bütçe 
kanunu tasarısında yapılan değişikliğe dair 
Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı tezkeresi ve 
Karma Bütçe Komisyonu raporu (M. Meclisi 
1/579; C. Senatosu 1/342) (M. Meclisi S. Sayı
sı : 592; C. Senatosu S. Sayısı : 341) [Dağıtma 
ttarihi : 13 . 2 . 1964] 

X 3. — Ege Üniversitesi 1964 yılı bütçe ka
nunu tasarısı ve Karma Bütçe Komisyonu rapo
runa dair Cumhuriyet Senatosu ve Karma Büt: 

çe (Komisyonu bakanlıkları tezkereleri (M. Mec
lisi 1/584; C. Senatosu 1/346) (M. Meclisi S. Sa
yısı : 601; C. Senatosu S. Sayısı: 342) [Dağıt
ma tarihi: 13 . 2 . 1964] 

X 4. — İstanbul Üniversitesi 1964 yılı Bütçe 
kanunu tasarısı ve Karıma Bütçe Komisyonu ra
poruna dair Cumhuriyet Senatosu ve Karma 
Bütçe Komisyon başkanlıkları tezkereleri (M. 
Meclisi 1/586; C. Senatosu 1/345) (M. Meclisi 
S. Sayısı: 600; C. Senatosu S. Sayısı: 339) [Da
ğıtma tarihi : 13 . 2 . 1964] 

X 5. — İstanbul Teknik Üniversitesi 1964 yılı 
bütçe kanunu tasarısı ve Karma Bütçe Komis
yonu raporuna dair Cumhuriyet Senatosu ve 
Karma Bütçe Komisyon başkanlıkları tezke
releri (M. Meclisi 1/587: C. Senatosu 1/344) 
(M. Meclisi S. Sayısı: 599; C. Senatosu S. Sayı
sı : 340) [Dağıtma tarihi : 13 . 2 . 1964] 

X 6. — Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 
1964 yılı Bütçe kanunu tasarısı ve Karma Bütçe 
Komisyonu raporuna dair̂  Cumhuriyet Senatosu 
ve Karma Bütçe Komisyon baklanlıkları tezke
releri (M. Meclisi 1/582; C. Senatosu 1/360) 
(M. Meclisi S. Sayısı: 602; C. Senatosu S. Sa 
yısı: 344) [Dağıtma tarihi : 13 . 2 . 1964] 

X 7. — Karayolları Genel Müdürlüğü 1964 
yılı bütçe kanunu tasarısı ve Karma Bütçe Ko
misyonu raporu ile Karayolları Genel Müdür
lüğü 1964 yılı bütçe kanunu tasarısında yapı
lan değişikliğe dair Cumhuriyet Senatosu Baş
kanlığı. tezkeresi ve Karma Bütçe Komisyonu 
raporu (M. Meclisi 1/588; C. Senatosu 1/347) 
(M. Meclisi S. Sayısı : 591; C. Senatosu S. Sa
yısı: 343) [Dağıtma tarihi: 13 . 2 . 1964] 

X 8. — Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Mü
dürlüğü. 1964 yılı bütçe kanunu tasarısı ve Kar
ma Bütçe Komisyonu raporuna dair Cumhuri
yet Senatosu ve Karma Bütçe Komisyonu baş-

(Devamı arkada) 

i 
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kanlıkları tezkereleri (M. Meclisi 1/585; C. Se
natosu 1/361) (M. Meclisi S. Sayısı: 603; C. 
Senatosu S. Sayısı: 345) [Dağıtma tarihi: 
13 . 2 . 1964] 

X 9. — Tekel Genel Müdürlüğü 1964 yılı 
bütçe kanunu tasarısı ve Karma Bütçe Komis
yonu raporuna dair Cumhuriyet Senatosu ve 
Karma Bütçe Komisyon başkanlıkları tezkere
leri (M. Meclisi 1/591; C. Senatosu 1/348) 
(M. Meclisi S. Sayısı: 598; C. Senatosu S. Sa
yısı: 346) [Dağıtma tarihi: 13 . 2 . 1964] 

X 10. — Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Mü
dürlüğü 1964 yılı bütçe kanunu tasarısı ve Kar
ma Bütçe Komisyonu raporu ile Devlet Üretme 
Çiftlikleri Genel Müdürlüğü 1964 yılı bütçe 
kanunu tasarısında yapılan değişikliğe dair 
Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı tezkeresi ve 
Karma Bütçe Komisyonu raporu (M. Meclisi 
1/583; C. Senatosu 1/357) (M. Meclisi S. Sa
yısı: 594; C. Senatosu S. Sayısı: 347) [Dağıt* 
ma tarihi: 13 . 2. 1964] 

X 11. — Orman Genel Müdürlüğü 1964 yılı 
bütçe kanunu tasarısı ve Karma Bütçe Komis
yonu raporu ile Orman Genel Müdürlüğü 1964 
yılı bütçe kanunu tasarısında yapılan değişik
liğe dair Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı tez
keresi. ve Karma Bütçe Komisyonu raporu (M 
Meclisi 1/589; C. Senatosu 1/362) (M. Meclisi 
S. Sayısı: 593; C. Senatosu S. Sayısı: 348) 
[Dağıtma tarihi: 13 . 2. 19647 

X 12. — Devlet Hava Meydanları İşletmesi 
Genel Müdürlüğü 1964 yılı bütçe kanunu tasa
rısı ve Karma Bütçe Komisıyonu raporuna dair 
Cumhuriyet Senatosu ve Karma Bütçe Komis
yon başkanlıkları tezkereleri (M. Meclisi 1/581; 

C. Senatosu 1/359) (M. Meclisi S. Sayısı: 604; 
0. Senatosu S. Sayısı: 349) [Dağıtma tarihi: 
13 . 2 .1964] 

X 13. — Petrol Dairesi Başkanlığı 1964 yılı 
bütçe kanunu tasarısı ve Karma Bütçe Komis
yonu raporu ile Petrol Dairesi Başkanlığı 1964 
yılı bütçe kanunu tasarısında yapılan değişik
liğe dair Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı tez 
keresi ve Karma Bütçe Kosiyonu raporu (M. 
Meclisi 1/590; C. Senatosu 1/358) (M. Meclisi 
S. Sayısı: 595; C. Senatosu S. Sayısı: 350) [Da
ğıtma tarihi: 13 . 2 . 1964] 

X 14. — Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü 
1964 yılı bütçe kanunu tasarısı ve Karma Büt
çe Komisyonu raporuna dair Cumhuriyet Sena
tosu ve Karma Bütçe Komisyonu başkanlıkları 
tezkereleri (M. Meclisi 1/580; C. Senatosu 
1/330) (M. Meclisi S. Sayısı: 597; C. Senatosu 
S. Sayısı: 338) [Dağıtma tarihi: 13 . 2 1964] 

X 15. —Vakıflar Genel Müdürlüğü 1964 
yılı bütçe kanunu tasarısı ve Karma Bütçe 

Bütçe Komisyonu raporu ile Vakıflar Genel 
Müdürlüğü 1964 yılı bütçe kanunu tasarısın
da yapılan değişikliğe dair Cumhuriyet Sena
tosu Başkanlığı tezkeresi ve Karma Bütçe 
Komisyonu raporu (M. Meclisi 1/592; C. Se
natosu 1/329) (M. Meclisi S. Sayısı: 590; C. 
Senatosu S. Sayısı: 337) [Dağıtma tarihir 
13 . 2 . 1964] 

V 
ÎKÎ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

A - İKİNCİ GÖRÜŞMESI YAPILACAK IŞLER 
B - BİRÎNCÎ GÖRÜŞÜLMESİ YAPILACAK 

İŞLER 
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