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1. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

BlRlNCl OTURUM 
Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası Kanu

nunun 5453 ve 6617 sayılı kanunlarla değişik 
beşinci maddesinin birinci fıkrasının değişti
rilmesi hakkında kanun tasarısı ile, 

Artvin Milletvekili Sabit Osman Avcı'nm, 
3204 sayılı Or(man Genel Müdürlüğü Teşkilât 
Kanununa geçici madde eklenmesine ve aynı 
kanuna ek 3904 sayılı Kanunun 2 nci maddesinin 
3 ncü fıkrasının değiştirilmesine ve 

Cumhuriyet Senatosu Tunceli Üyesi Meh
met Ali Demir ve Cumhuriyet Senatosu Art
vin Üyesi Fehmi Alpaslan'ın, Karayolları Ge
nel Müdürlüğü kuruluş ve görevleri hakkın
daki 5539 sayılı Kanunun 22 nci maddesine bir 
fıkra eklenmesine dair kanun tekliflerinin ön
celikle görüşülmeleri hakkındaki Başkanlık Di
vanının teklifi kalbul edilerek adı geçen tasa
rı ve teklifler ivedilikle görüşülerek kabul olun
du. 

Maddeleri kabul edilen Karayolları Genel 
Müdürlüğü kuruluş ve görevleri hakkındaki 
5539 sayılı Kamunun 22 nci maddesine bir fık
ra eklenmesine dair kanun teklifi ile, 

Siyasi Partiler kanun tasarısı açık oya su
nuldu iseler de yeter çoğunluk sağlanamadığın
dan gelecek oturumda tekrar oylanacakları b:l-
dirildi. 

istanbul'da Taksim'de yapılacak otele Vakıf
lar Geoıel Müdürlüğünün katılmasına dair ka
nun tasarısının gündeme alınarak öncelik ve ive
dilikle görüşülmeleri hakkındaki önergeler ka
bul edilerek adı geçen tasarı ile, 

Bütçe tasarılarının günlük programlan biti
rildiği takdirde saat 21,00 den itibaren Diya
net işleri Başkanlığı kuruluş ve görevleri hak
kındaki kanun tasarısının görüşülmesine dair 
önerge kabul otaâfil. 

Saat 14,30 da toplanılmak üzere Bitieşime 
ara verildi. 

Kâtip 
Başkan Amasya 

Fuad Sirmen Nevzat Şener 
Kâtip 

Malatya 
Nurettin 'Âkyurt 

İKİNCİ ÖTÜRÜM 
Siyasi Partiler kanunu tasarısı ile, 
Karayolları1 Genel Müdürlüğü kuruluş vo 

görevleri hakkındaki 5539 sayılı Kanunun 22 nci 
maddesine bir fukra eklenmesine dair kanun 
teklifi tekrar açık oya sunularak kabul olundu
lar. 

1965 yılı Bütçe kanunu tasarısının tümü 
üzerindeki görüşmelere bir süre devam olundu. 

Saat 21,00 de toplanılmak üzere Birleşime 
ara verildi. 

Kâtip 
Başkan • Kastamonu 

FımtSirmefn Saıbri Kerkin 

Yozgat 
Veli Uyar 

ÜÇÜNCÜ OTURUM 
1965 yılı Bütçe kanunu tasarısının tümü 

üzerinde görüşmelere bir süre devam olundu, 
18 . 5 . .1965 Salı günü saat 10,00 da topla

nılmak üzere (Saat 23,20 de) Birleşime son 
verildi. 

Başkan Kâtip 
BaşkanvekiM Siirt 
MekM Keskin Süreyya öner 

Kâtip 
Yozgat 

İsmet Kapısız 
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BIRÎNOI OTURUM 
Açılma saati : 10,00 

BAŞKAN — Başkanvekili Ferruh Bozbeyli 

KÂTİPLER : Süreyya Öner (Siirt), Sabri Keskin (Kastamonu) 

BAŞKAN — Birleşimi açıyorum. 

2 . — YOKLAMA 

BAŞKAN — Otomatik cihazla yoklama yapı
lacaktır. Lütfen beyaz düğmelere işaret buyuru
nuz. Oyunu kullanmıyan arkadaşlar lütfen kul
lansınlar efendim. Yoklama işlemi bitmiştir. 

(Yoklama yapıldı.) 
BAŞKAN — Çoğunluğumuz vardır, müzake

relere 'başlıyoruz. 

3. — BAŞKANLIK DİVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI 

1. — Tarım Bakanı Turhan Kapanlı'nm, Hü
kümetin tadil tekliflerini muMevi Toprak Re\-
formu kamm\ tasansmın Geçici bir Komisyonda 
görüşülmesine dair Anayasa Komisyoncunun ra
porumun karara bağ1 anması hakkında önergem 
ve Anayasa, Tarım, Adalet, Bütçe ve Plân, 
MaUye ve Köy İşleri komis)yoıdarındaK seçile
cek 4 er üyeden bir Ge\çici Komisyon kurulma
sına dair Anayasa Komisyonu raporu. 

BAŞKAN — Bütçe müzakerelerine başlama
dan evvel Tarım Bakanı Turhan Kapanlı tara
fından verilmiş olup Toprak Reformu Kanun 
tasarısının havale edilmiş olo!ugu komisyon1 ar
dan seçilecek geçici bir komisyonda görüşülmesi
ni istiyen önergesi vardır. Bu önergeyi ve mer
butu bulunan Anayasa Komisyonu raporunu 
okutuyorum. 

Sayın Başkanlığa 
Hükümetin tâdil tekliflerini muhtevi Toprak 

Reformu Kanun tasarısının geçici bir komis
yonda tetbirlere mütedair Anayasa komis
yonu raporunun Bütçe müzakerelerinden önce 
sair işlere takdimen öncelik ve ivedilikle görüşül
mesini arz ve teklif ederim. 

Tarım Bakanı 
Turhan Kapanlı 

Yüksek Başkanlığa 
Toprak Reformu Kanun tasarısının Komisyo

numuzda yapılan görüşmesi sonunda aşağıdaki 
kaırara varılmış bulunmnaktadır. 

5 . 5 . 1965 günlü Komisyon toplantısında 
önceden verilmiş bulunan Sayın İstanbul Mil
letvekili Cosjkun Kırca ve Sayın Bıdlu Mil'etve-
kili Zeki Baltaciıoğlu'nun (Toprak Reformu Ka
nun tasarısının bir Geçici Komisyonda görüşü'-
meşinin Komisyonumuzca 'Genel Kurula tekif 
edilmesinin karara başlanması) na dair takrir 
üzerine yapılan müzakerelerde hscır bulunan 
Tarım Bakanı Sayın Turhan Kapanlı'nm izahatı 
dinlendi. Bu izahatında Saym Bakan mezkûr 
takririn karşısında olmadıklarını ve Toprak Re
formu Kanun- Tasarısının süratle çıkarılması 
için tedbirler düşündüklerini, ancak tasarının 
bâzı maddelerinde değişiklik yapılması icabe-
ceğini bildirmesi üzerine, Komisyonca Bakan
lığa eğer tasarıda tadilât yapılacaksa bu tadilâ
tı yapmak üzere Hükümete bir hafta mehil 
verilmesine dair Maraş Milletvekili Kemal Bağ-
cıoğlu tarafından verilen takrir kabul edilip 
Hükümete bir hafta mehil verilmesine ittifakla 
karar verilmiş ve toplantı 12 . 5 . 1965 gününe 
bırakılmıştır. 

12 . 5 . 1965 günü yapılan toplantıda Tarım 
Bakanı Sayın Turhan Kapanlı eski Hükümet ta-
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M. Meclisi B : 108 
rafından vs ilmiş bu'unaı tasarının Beş madde
sinin yeni Hükümetçe kaldırıldığını ve 20 mad
desi üzerinde tadilât yapidığını bildirerek 
tadil tasarısının nazır olduğunu, fakat Kdm'â-
yona veri lerse o takdirdo usul bakım n:lan Ko
misyonun i^in esasına geçmiş sayılacağını ve 
sürati kepeceğini b ldirm'ş, Komisyonca ta'an-" 
nın Geçici bir Komisyon teşkili suretiyle mü
zakere yapılması hususu Genel Kurula teki f 
edilecekse Geçici Komisyon teşkil edild kten 
sonra bu tadille-i Geçic' Komisyona vermelerinin 
daha doğru olacağını beyan etmiş olması kar
gısında Zeki Baltacı ğlu vs Ankara Milletvekili 
Emin Paksüt tarafından ve:ilen iki ö:crg3 oy
lanıp kabul ed'lm'ştir. Buna göre; 

1. Hükümet adına beyanda bulunan Sa
yın Bakan Toprak Reformu Kanun tasarısın n 
kısmen değiştirildiğini ve Geçici Komisyon teş
kili «uretiy'e müzakeres'ni kabul ett klerini 
bildirdiğinden Anayasanın emretnvg olduğu 
Toprak Reformunun b rân evvel tahakkukuna 
imkân sağlamak ve yeni Hükümet tarafından 
yap lan değiş'k ı'ke i i celey'p Hr re iceye ulaş 
tırmak için Toprak Reformu Kanun tasalısının 
geçici bir komisyon tejkili frırotiyte müzakeresi 
husufunun Genel Kurula tcVif orunnrsma, 

2. Bu Geçici Karma Komisyonun Anayasa, 
Tarım, Adalet, Büçe ve Plân, Mal ye ve Köy 
Is?1 eri komisyonlarından seçilecek 4 er üyeden 
teşkiline, 

3. Komisyon teşkilinde Am yasanın 85 ne' 
maddesi hükmü nazara alınmalına karar ver 1-
miştir. 

Komisyonumuz üye1 erinden Sayn Urfa Mi1-
letveki'i A ^ a y Aka.n Hükümet tarafından ya
pıldığı bildirilen tadillerin Komisyonumuza ve-
r İmesi ioabettiğini, bu tadil eri görmeden Geçi-

18 . 5 1985 O : 1 
ci Komisyon teklifine karar vermenin doğru ol-
mıyacağını ile i sürmüşse de Kom'syonumuzca 
bu fikre iltifat edilmemiş ve Hükümet tarafın
dan yapldğı bil i iler tadiLhıin yumanda 
isimleri yazılı komisyonlrrdn seçilecek üyeler
den kurulu bir Geçhi Komisyona verilmesi ve 
orada bu tadile in görüşülme-;'nin daha uy çan 
düşeceği V3 işin esasına geçmeden önce usul ba
kımından Geç'ci Kem'syon ku ulmar-ı hakk nd k 
takririn kabulünün daha doğru olduğu ve ka
nunun biran önce çıkmasını temin edeceği kabul 
edilmiş ve bu sebeple geçici bir komisyon teşkili 
suretiyle müzakeresi hususunun Genel Kurula 
teklif olunmasına karar verilmiş bulunmaktadır. 

Yüksek Başkanlığa sunulur. 
Anayasa Komisyonu Bu Rapor Sözcüsü 

Başkanı ve Başkan vekili 
Ankara Maraş 

Abdülhak Kemal Yörük Kemal Bağcıoğlu 
Kâtip 

Adıyaman Ankara 
Arif Atalay Emin Paksüt 

Bolu Çorum 
Zeki Baltaeıoğlu Abdurrahman Güler 

Çorum Balıkesir 
ihsan Tomıbug Kaya Bulut 

Kara Malatya 
Kemal Güven H. Avni Akşit 

Ordu Samsun 
Refet Aksoy Ali Fuat Alişan 

Urfa Mardin 
Atalay Akan Mehmet Ali Arıkan 

(Gerekçeyo ait düşüncem eklidir.) 

BAŞKAN — Okunmuş olan önergeyi oyu
nuza sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

4 — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

1. — 1965 yılı Bütçe kanunu tasarısı ve 
Karma Bütçe Komisyonu raporu ile 1965 yılı 
Bütçe kanunu tasarısında yapılan değişikliğe 
dair Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı tezkeresi 
ve Karma Bütçe Komisyonu raporu (Millet 
Meclisi 1/825, Cumhuriyet Senatosu 1/525) 
(Millet Meclisi S. Sayısı: 970, Cumhuriyet Se
natosu S. Sayısı: 587) 

BAŞKAN — Tümü üzerindeki müzakerelere 
devam ediyoruz. Söz sırası Sayın Maliye Baka* 

nınındır. 
Buyurun efendim. 
MALÎYE BAKANI İHSAN GÜRSAN (iz

mir) — Kifayet var mı efendim?.. 
BAŞKAN — Kifayet var efendim. 
MALİYE BAKANI İHSAN GÜRSAN (iz

mir) — Kifayetten sonra konuşmak istiyordum, 
konuşanlardan sonra. 

BAŞKAN — Sayın Bakan^ kifayet takriri ka-< 
bul edMiMen sonra kimae konuşamaz, Konuşmak 
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M. Meclisi B : 108 
istiyorsanız, buyurun, konuşun efendim. 

MALÎYE BAKANI İHSAN GÜRSAN (iz
mir)' — Muhterem Başkan, muhterem milletve-
ıkilleri; gerek grupları adına, gerekse kendi ad
larına konuşan değerli arkadaşlarımın yapıcı, 
irşatkâr tenkid ve mütalâalarını dinlemek, çe
şitli iktisadi; malî ve sosyal konulardaki görüş 
ve kanaatlerini tesbit etmek, emin olunuz ki, bi
zim için çok faydalı olmuştur. 

Muhakkak olan bir cihet varsa, ister katılmış 
olalım, ister katılmıyalım, serd edilen mütalâa
lar ve yapılan tenkidler elbetteki bizlere ışık tu
tacak ve geleceğe muzaf olan çalışmalarımızın 
istikametini tâyinde de şüphesiz ki, az veya çok 
müessir olacaktır. Bu bakımdan fikir ve mütalâ
alarını olgun bir üslûp içerisinde beyan eden 
arkadaşlarıma gerek kendim ve gerek Bakanlı
ğım adına teşekkür ötmeyi bir vazife bilirim. 

Muhterem - arkadaşlarım, 
ilk konuşan değerli arkadaşım Sayın C. H. P. 

Sözcüsü tenkid ve mütalâalarına, benim muha
lefet sözcüsü iken yaptığım konuşmaları mesnet 
yaptılar, görüş ve kanaatlerini arz ettiler. Bu 
bakımdan müsaade ederlerse diğer arkadaşları
ma cevaplarımı arz ettikten sonra kendilerine 
cevap vereveğim. 

Sayın Alican ise, konuşmasına mesnedolarak 
Ben Yıllık Plân hedefleri prensiplerini tatbikatı
nı, tatbikattan doğan aksaklıkları aldılar görüş 
vo mütalâalarını serd ettiler. 

Başbakan Yardımcısı Sayın Demirel, Devlet 
Plânlama Teşkilâtı bütçesinin müzakeresinde bu 
konuda etraflı izahat verecekler ve bu arada 
tenkid ve mütalâalarına benden daha vukufla 
cevap vereceklerdir. Şimdi sırasiyle, gerek grup
ları adına ve gerekse kendi adlarına konuşan ar
kadaşlarımın mütalâa ve tenkidlerine cevapları
mı arz ediyorum. 

C. K. M. P. Sözcüsü Sayın Sadrettin Tosbi, 
etraflı bir tetkik mahsulü olan ve büyük bir alâ
ka ile dinlediğimiz konuşmasında, plânın belirli 
bir ekonomik tandansı bulunmasının ve bunun 
ekonomik haklarının vuzuhla tâyin ve tesbitinin 
gerektiğini ifade buyurdular. 

Muhterem arkadaşlarım; Anayasamıza göre 
Türkiye Cumhuriyeti sosyal bir devlettir. Bina
enaleyh Hükümetin her icraatında ve her tasar
rufunda bu anailkeyi önemle göz önünde bulun
durmamız gerekir. Memleketimizin ekonomik kal
kınmasının usul ve araçlarını tesbit etmek gibi 

18 . 5 . 1985 0 : 1 
millet hayatımızın en önde gelen" bı# vesikasını 
teşkil eden kalkınma plânlarımızın anataridani. 
sının da bu ilke içinde aranması lâzımgeldiği ta
biîdir. Plâna göre kalkınma, demokratik düzen 
ve sosyal adalet görüşü çerçevesi içinde gerçek
leştirilecektir. Bu iki unsurun birini diğerinden 
ayırarak mütalâa etmek mümkün değildir. 

Plânımıza hüviyet veren diğer önemli bir un
sur da kalkınmanın karma ekonomi düzeni için-
do gerçekleştirilmesi ilkesidir. Memleketimizin za
ruretlerinin bir icabı bulunduğunda şüphe olmı-
yan bu prensip, biraz önce arz ettiğim diğer iki 
ilke ile birlikte mütalâa olunduğu takdirde, plâ
nımızın ekonomik tandansını izaha lüzum göster
meyecek bir açıklıkla belirmiş olacağını tahmin 
ederim. Sayın Tosbi arkadaşım, plânlı ekonomi 
tatbik edilen memleketlerde normal bütçenin ya
nında bir de ekonomik bütçenin parlâmentoya ge
tirilmesinin mûtadolduğunu ve fakat bu veci
beye riayet olunmadığına temas buyurdular. 

Evvelâ Tosbi arkadaşımın düşüncelerinde çok 
haklı olduklarını belirtmek isterim. Filhakika kal
kınmalarını plâna bağlamış olan memleketlerin 
birçoğunda mûtat bütçelere, o memleketin eko
nomisinin ve kaynaklarının bir nevi toptan mu
hasebesini ve envanterini yapan ekonomik bütçe
lerin veya diğer bir tâbirle millî bütçelerin ek
lenmesi gerekir. Bu lüzum Anayasamızda millî 
bütçe tahmin raporu olarak da öngörülmüştür. 
Buna göre yıllık bütçelerimize her sene bir de 
millî bütçe tahmininin eklenmesi gerekmektedir. 
Memleketimizde millî bütçeye esas olabilecek 
istatistikî bilgilerin henüz tam mânasiyle mevcu-
dolmaması yüzünden bu lâzıme, her sene bütçe 
ile birlikte tatbik olunan kısa raporlarla yerine 
getirilmektedir. 

özel sektöre varıncaya kadar lüzumlu bilgile
rin toplanması imkân dahiline girdiği takdirde 
ekonomik veya millî bütçenin de kemaliyle hazır
lanması mümkün olacaktır. 

Yine Sadrettin Tosbi arkadaşım, elimizdeki 
bütçenin bir yatırım bütçesi olmayıp ananevi te
lâkkilere sadık kalınarak hazırlanan bir bütçe ol
duğunu; harbden sonra birçok Avrupa memleket
lerinde artık demode olmuş bu usulden vazgeçi
lerek jestiyon bütçeleri ve yatırım bütçeleri tef-, 
rikine gidildiğine temas buyurdular. 

Değerli arkadaşıma, bu konuda kendileriyle 
maalesef aynı düşüncede olmadığımı açıklamak 
mecburiyetindeyim. 
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Evvelâ genel olarak bütçelerimizin tarzı terti

bine 1951 - 1952 yıllarından itibaren devam eden 
yenilikler getirilmiş olduğunu kabul etmek lâ-
zımgelir. Son senelerde bütçelerimizin tertibine 
getirilen yenilikler ise bütçemizi modern bütçele
rin şekline çok yaklaştırmıştır. Bütçemizin bir ya
tırım bütçesi olmadığı yolundaki görüşlerine ge
lince; bir bütçenin yatırım bütçesi veya yatırım
lar dışında kalan diğer giderler bütçesi olarak iki 
kısma ayrılarak takdimi ile yatırım ve diğer gi
derleri bir arada ve fakat bu masrafları çeşitle
rine göre ayrı ayrı bölümlerde ve fakat bir tek 
bütçe halinde takdim arasında fark olmadığını 
sanırım. Bizim bütçelerimiz bu ikinei şekle uy
gun olarak hazırlanmaktadır. Fakat bu hazırla
nış şekli bütçemizde yatırımlarla diğer masrafla
rı ayrı ayrı görmiye mâni değildir. Bütçelerimiz 
çeşitli masraf kategorilerini gayet vazıh olarak 
birbirinden ayırmıya elverişli bir niteliktedir. Bi
naenaleyh Tosbi arkadaşımın (Elimizdeki bütçe
nin bir envestisman bütçesi değildir) fikrine iş
tirak etmemiz mümkün değildir. Huzurunuzdaki 
bütçenin galip vasfı bir yatırım bütçesi* olmasın
dadır. Bu yatırımların uzun vâdeler programı 
ise plânlanmıştır. Bütçelerimiz aynı zamanda 
Beş Yıllık Kalkınma Plânımızın 1965 yılı dilimi 
için öngördüğü genel ve katma bütçe yatırımları
nı bütün vuzuhu ile gösteren bir vesikadır. Sade
ce jestiyon bütçesi değildir. 

Sayın Tosbi arkadaşım özel sektörün yatırım 
yapması için oto finansman dışında geniş imkân
lara sahibolmanm zaruretine değinmiş bu arada 
bâzı sektörlere finansman güçlüklerinin mevcu-
dolçluğunu ifade eylemiştir. 

özel sektörün kendi imkânları dışında yatırım 
yapabilmek için müracaat edeceği kaynaklardan 
biri bankalar, diğeri de sermaye piyasasıdır. 

Şunu ifade etmek mecburiyetindeyim ki, bu
gün özel sektörün yatırımlarını sağlamak yönün
den kaynaklar hakikaten kâfi. değildir. Ancak, 
yakın bir gelecekte halen Yüksek Meclisin tetki
kine sunulmuş bulunan özel yatırım bankası tasa
rısı kanunlaştıktan sonra ve keza Sermaye piya
sasını düzenlemek üzere hazırlamakta bulunduğu
muz tasarı Yüksek Meclisin tasvibine mazhâr ol
duktan sonra bu iki kaynağın özel sektörün fi
nansman ihtiyacına cevap vereceğine kaani bu
lunmaktayım. 

Sayın Tosbi arkadaşım dış borçlara temasla, 
2 nei Cihan Harbi sonundan 1964 yılı nihayetine 
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kadar dış borç olarak kullanılan 1 milyar 623 
milyon dolarlık krediye mukabil; aynı devre 
zarfında 1 milyar 240 milyon dolarlık borcun 
ödenmiş olduğunu belirterek bu iki meblâğ ara
sındaki 383 milyon dolarlık farkı da elimizde 
kalan para olarak beyan ettiler. Ve ayrıca 1965 
yılma devreden 986 milyon dolarlık dış borç ra
kamı karşısında 383 milyon doların hesabını iste
diler. Ve ilâve ederek, alman kredilerin faiz ve 
müddetlerine temasla bunlar hakiki mânada birer 
kalkınma kredisi addedilemiyeceğini ileri sürdü
ler. Buna inzimamen bilhassa Amerika Birleşik 
Devletlerinden temin edilen kredilere işaretle bu 
kredi hâsıllarının ancak Amerika'dan yapılacak 
ithalâtta kullanılabileceğini, bunun ise Avrupa 
piyasasından % 30 daha pahalı olduğunu, bu 
itibarla ileride alınacak kredilerde işaret olunan 
hususların göz önünde bulundurulmasını istedi
ler. 

Hemen ifade edeyim ki, gerekçede görüldüğü 
üzere 31 . 12 . 1964 tarihi itibariyle dış borçları
mızın yekûnunu gösteren 986 milyon dolar hiçbir 
zaman 1947 den mezkûr tarihe kadar kullandığı
mız kredilerle ödediğimiz anapara ve faizler ara
sındaki farka tekabül edemez. Zira 1947 den iti
baren yapılan ödemeler bu devrede yapılan borç
lanmaların ödemeleri değildir. 

Bu ödemelerin rakamı 1947 den evvel yapılan 
borçlanmaların bu devredeki taksitlerini teşkil 
eder. 

Kullanılan kredilerle yapılan ödemeler arasın
daki 383 milyon dolarlık farka gelince: Bu mik
tarı Sayın Tosbi'nin buyurdukları gibi ekonomiye 
kalan para olarak tavsif etmek yerine halen itfa 
edilmemiş borçlar arasında göstermek daha iyi 
bir izah tarzı olacaktır. Çünkü, malûm olduğu 
üzere yatırımların yekûnu iç tasarruflarımızla 
dışarıdan temin edilen kredilerin toplamına eşit
tir. Binaenaleyh 1947 den beri kullanılan kredi
leri memleket ekonomisine girmiş envestisman 
olarak mütalâa etmek yerinde olur. Başka bir 
ifade ile 1947 den beri alman kredilerin yalnız 
383 milyon dolarlık kısmın değil tamamının eko
nomiye girdiğini kabul etmek icabeder. Arkadaşı
mın bu devrede alman kredilerin uzun vadeli ol
madığı hususundaki beyanına gelince: Bu konuda 
kısmen haklı bulunmaktadır. Çünkü bu devrede 
alman kredilerin bilhassa, Amerika'dan ve Dün
ya Bankasından alman kredilerin dışında kalan-
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ların şartları kalkınma kredisi şartlarına uygun 
düşmemektedir. 

Ancak, son senelerde dünyada bilhassa az ge
lişmiş memleketlere yardım faaliyetlerinin art-
masiyle kalkınma kredilerinin şartlarında geniş 
ölçüde bir iyileşme vukuagelmiştir. Bilhassa son 
senede aldığımız konsorsiyum kredileri gibi. Sayın 
arkadaşımızın, Amerika kredilerinin şartlarının 
iyi olmadığı şeklindeki kanaatine gelince: Şunu 
beyan edeyim ki, Amerika Hükümeti 1950 sene 
sinden 1964 senesine kadar 955 milyon dolar ba
ğışta bulunmuş ayrıca 436 milyon dolarlık da zi
rai mahsûl yardımı yapmıştır. Amerika malları
nın Avrupa piyasasına nazaran pahalı olduğu da 
bir vakıadır. Bununla beraber Amerikalıların 
verdiği kredilerin faizinin yüzde birden düşük 
ve vâdesinin 40 yıl gibi uzun olması itibariyle 
tam birer yatırım kredisi olduğunu da kabul et
mek icabeder. 

Sayın Sadrettin Tosbi arkadaşım; Japonya ile 
bir mukayese yaparak bu memleketin bize naza
ran gelişmiş olduğu halde ğayrisâfi millî hâsıla
sından bizim ayırdığımızdan daha yüksek oranda 
bir miktarı yatırımlarda kullandığını ifade etti
ler ve aslında bizim gelişmek için daha yüksek bir 
miktarı ayırmamız lâzımgeldiğine işaret buyur
dular. 

Az gelişmiş bir memleket olarak fazla yatırım 
yapmamız lüzumuna biz de kaaniiz. Ancak az ge
lişmiş memleketlerin ğayrisâfi millî hâsılalardan 
yapabilecekleri yatırımların oranını gelişmiş ül
kelerle mukayese doğru değildir. Çünkü yatı
rımların esas kaynağı tasarruflardır. Tasarruf
lar ise gelişmiş ülkelerde yüksektir. Az gelişmiş 
ülkelerde ise ğayrisâfi millî hâsıla düşük, nüfus 
artışı yüksek, yatırımların kaynağı olan tasarruf
lar da mahduttur. Esasen az gelişmiş ülkelerin 
bütün müşkülleri de bu noktada toplanmaktadır. 
Bu sebeple az gelişmiş bir ülke olarak yatırımla
rı her imkândan faydalanarak artırmamız lüzu
muna kaani olmakla beraber, yatırım oranları ba
kımından gelişmiş ülkelerle mukayeseler yapılma
sını doğru bulmamaktayız. Yatırımların oranını 
bürüt veya net olarak ifade meselesine gelince: 
Başka memleketlerde de bu oranlar ğayrisâfi mil
lî hâsıladan ayrılan miktarlara göre verilmekte 
ve bu suretle memleketler arasında mukayeseye 
de imkân hâsıl olmaktadır. 

Bu oram amortismanları da nazara alarak mil-
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lî gelire göre net şekilde ifade etmek de şüphe
siz mümkündür. 

Sayın Tosbi arkadaşım, kredi müesseseleri 
üzerindeki murakabe son derece kifayetsizdir de
diler. Bunların ciddî şekilde murakabesi ancak 
1958 yılında 7129 sayılı Kanunla tesis edilip 
1959 yılının ikinci yarısından sonra taayyün eden 
bankalar yeminli murakıpları müessesesinin te-
essüsüyle imkân dâhiline girmiştir. Bir kariyer 
halinde gelişmesi öngörülmüş olması dolayısiyle 
tesbit edilmiş olan kadroların bir hamlede gelişi-

k güzel doldurulması yoluna gidilememiştir. Tees
süsünden bu yana murakıpların fiilî mevcudu üç 
kişiden onyedi kişiye yükselebilmiştir. Ancak Mec
lislerde ifade edilen ihtiyaçlara cevap verebilmek 
üzere de kadro mevcudunun 75 kişiye çıkarılması 
hususunda Yüce Meclisinize bir kanun teklifi ge
tirilebilmek için çalışmalar yapılmaktadır. Mev
cudun adedi azlığına rağmen yurdumuzdaki hu
susi kanunla kurulmuş onbeş bankanın dokuzu, 
yedi mahallî bankanın tamamı, diğer millî ban
kaların yüzde doksanı yabancı bankaların beşte 
dördü denetlenmiş bulunmaktadır. Murakabe mü
essesesinin kurulmasından sonradır ki, birçok 
bankaların malî bünyeleri açıkça görülebilmiş ve 
birçok ciddî tedbirlerin alınabilmesi mümkün ol
muş, yaygın çöküntülere sebebolabilecek bozun
tular teşhis ve tecridedilebilmiştir. Bankalar 
yeminli murakıplığı müessesesinin gerek miktar 
bakımından tatbikine, gerek modern murakabe 
usulü ile teçhizine çalışıldığını ifade etmiştim. Şu
rasını da belirtmek yerinde olur ki, icaplarına 
uygun ve rantabl şekilde çalışmıyan her işletme
nin en iyi murakabeye rağmen mukadder kötü 
akibetine duçar olması teessürü mucip riyazi bir 
neticedir. Ancak bu kabîl neticelerin önceden 
önlenmesine medar olacak çabalar da gösterilmek
te, modern bankacılık icaplarının gerektirdiği 
tarzda çalışılmasına yardımcı olmaya gayret sarf 
edilmektedir. 

Sayın Savacı arkadaşım; banka kredilerinin 
faizlerimin yüksek olduğunu, kredi masrafları
nın azaltılması lâzımgeldiğini, ihracatımızın ge
liştirilmesinin zaruri bulunduğunu, ithalâttaki 
takyitlerin mümkün olduğu kadar azaltılması
nın gerekli bulunduğunu, Ibu arada bilhassa te
minatların kaldırılmasının yerinde olacağını ifa
de buyurdular. 

Bilindiği üzere, banka faizleri memleket eko
nomisinin gereklerine uygun olarak tesbit edil-

— 511 — 



M. Meclisi B : 108 18 . 5 . 1965 0 : 1 
mektedir. Bilhassa ekonomik istikrarın sağ
lanmasında ve devamında kredilerin ve dolayı-
siyle bunların faizlerinin önemi aşikârdır. Bu 
itibarla kredilerin faizlerinin yüksek veya dü
şük oluşu hakkında kanaat izhar edenken mem
leket ekonomisinin strüktürünü bilhassa kon-
jöktür şartlarını göz önünde .bulundurmak kaçı
nılmaz biıı zarurettir. Bununla beraber arkada
şımın bu husustaki görüşlerinden faydalanaca
ğım da şüphesizdir, ihracat konusuna gelince, 

Bu hususun ekonomimiz yönünden ne kadar 
önemli olduğu Yükseş Heyetinizce de malûm 
bulunmaktadır. İhracatımızı istihsal bakımın
dan olduğu kadar standardizasyon ve pazar bul
ma yönlerinden bir çok prob1 emleri olduğu da 
birer vakıadır. Kalkınma Plânımızda ve yıllık 
programlarda bu problemlerin çözüm yolları 
ortaya konulmuş bulunmaktadır. Bu konuda 
mühim olan husus, ekonomik kalkınmamızın 
tahakkuku içki gereken gayretleri eksiksiz yap
mamız ve yıllık programları tam olarak uygula-
mamızdır. Bunlar yapıldığı takdirde sanırım ki, 
ihracat problemimiz hal yoluna girecektir. 

İthalâtımıza gelince; kalkınma çabası içinde 
bulunduğumuz bu safhada ithalâtımızda bâzı 
takyitlei'in yer almasını tabiî karşılamak ge
rekmektedir. Çünkü plân ve programların he
deflerine uygun bir ithalâtın hacım ve strükürü-
nü sağlıyabilmek ancak bâzı takyitlerle müm
kün olabilir. Bunda mühim olan husus bu tak
yitlerin memleket ekonomisine zarar vermemesi 
ve ithalâtı öngörülen istikamete yöneltmesidir. 
Bu arada ithalâtçılardan alman teminatlar da' 
ithalâtın hacmma müessir bir vasıta olarak te
lâkki ettiğimizi ifade etmek isterim. Keza bu 
töminatlar aynı zamanda para ve kredi politi
kamızın müessir bir unsurunu da teşkil etmek
tedir. 

Ancak, 'bu teminatların nisbetleri zaman za
man gözden geçirmek ve ekonomik foksiyonunu 
lâyıkiyle ifa edip etmediğini daimi olarak göz 
önünde bulundurmak da Hükümetin vazifesidir. 

Sayın Savacı arkadaşım; dıg borçların erte
lenmesi konusunda, tediye muvazenemize tesir 
öden borçların, 

Hibe şeklinde azaltılması çareleri aranma
lıdır. 

Şeklinde temennide bulundular. 
Takdim konuşmamda da arz ettiğim gibi 

Hükümetimiz dış Iborçların tecili hususunda 

geçen Eylül ayındanberi başlıyan temasları mu
vaffakiyetle sona erdirmiş ve olumlu sonuçlar 
sağlamıştı?. 

Şüphesiz arkadşımm izhar ettikleri temen
nilere uygun tecellilerin sağlanabilmesi memle
ket ekonomisine büyük faydalar sağlıyacak ni« 
teliktedir. 

Ancak, bu temennilerin tahakkuk safhasına 
intikali hakikaten gayet müşküldür. Ve ala
caklı memleketlerin düşünce ve niyetleriyle sıkı 
sıkıya alâkalıdır. 

Şu hususu bir kere daha arz edeyim ki, borç
ların tecili konusunda bugün sağladığımız ne
tice cidden memleketimiz ekonomisine uygun 
düşmektedir. 

Sayın Savacı arkadaşım; 
İstanbul Tüccar Derneğinin belli sayıda fir

malar arasında yaptığı bir ankete atfen piyasada 
durgunluğun devam ettiğine de işaret ettiler. 

Bütçenin takdimi münasebetiyle yaptığım 
konuşmamda da belirttiğim gibi halen bir ikti
sadi durgunluk 'bahis konusu değildir. 1965 
yılının geçinmiş olduğumuz ayları ekonomik 
balkımdan durgunluk değil bilâkis nispî bir can-
Mık ifade etmektedir. 

Üretim, satışlar, istihdam artmakta. Para 
ve kredi politikamız bu gelinmeyi teşvik etmek
te ve sağlamaktadır. Genel fiyat indeksinin ge
lişme sebebi de 1965 için her hangi bir durgun
luk işareti halen göstermemektedir. 

Sayın Savacı arkadaşım; ithalâttan alınan 
% 5 damga resminin bâzı maddelerin ithal ma-
livetler'nin artırdığına temas ederek, bu mükel
lefiyetin hafifletilmesi gerektiğine temas ettiler. 

Kalkınma Plânının finansmanı gayesiyle 
1Ö63 senesinde ihdas edilen ithalâttan alınan 
% 5 damga resmi Birinci Beş Yıllık Plân dev
resine münhasır muvakkat bir mükellefiyettir. 
1967 senesinin sonunda kendiliğinden yürürlük
ten kalkacaktır. 

İthal edilen mallar üzerinden alınmakta olan 
di&er vergilerde (Gümfük Resmi ve İthalât, İs
tihsal Vergisi gibi) hammadde ve mamul mad
deler için vorgi nisıb eti erinde gerekli ayırım 
yapılmıştır. İdeal olanı bu mükellefiyette de 
aynı dıskrimisyonun imkân dâhilinde sokulma
sıdır. Ancak, nisbetinin düşük olması ve geç.'ısi 
bir devreye inhisar etmesi dolayısiyle şimdilik 
böyle bir operasyondan fayda umulm^maktadır. 
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Sayın Kâmil inal; takdim ettiğimiz bütçede 

çeşitli gelirlere, Akaryakıt îstahsal Vergisine 
tasarruf 'bonoları ve akaryakıt istihsal fonu tah
minlerine yapılan ilâvelerin doğru olmadığını, 
yapılan bu ilâveler iç/in makul'-sebepler mevcut 
bulunmadığını ifade buyurdular* 

Gelir bütçesinin maddelere ait gerekçelerinde 
her gelir kalemine ait tahminlerin ne şekilde 
yapıldığı teferruatlı olarak açıklanmıştır. Bu
nunla beraber, sayın arkadaşımın temas ettiği 
hususlar hakkında kısaca izahatta bulunmakta 
iaydr. görüyorum. 

1. Çeşitli gelir tahminine yapılan ilâvenin 
100 milyon liralık ksmı Devlet Yatırım Bazuka
sına aido'up, son zamanlarda tecil edilen dış 
borçların sağladığı imkânlardan doğmaktadır. 
Reddedilen bütçen'n hazırlanması sırasında 
mevcudölm yan bu durum, yeni bütçenin hazır
lanması sırasında kesinleştiğinden, tahminlere 
gerekli miktar ilâve olunmuştur. 

2. Yeni bütçede akaryakıt istikrar fonuna 
50 milyon lira eklenmesi şu setoebe dayanmak
tadır. Eski bütçen:n hazırlanması sırasında bu 
fonun matlup bakiyesine göre 25 milyon lira
lık bir tahmin yapılmış idi. Yeni bütçenin ge
lir tahminlerinin yapılması sırasında, fonda 
mevcut paranın 60 milyon liraya yükselmiş ol
duğu ve sene sonuna kadar göstereceği gelişme 
seyri nazara alınarak tahmin 50 milyon lira 
ilâvesiyle 75 milyon lira olarak tesbit edilmiştir. 

3. Tasarruf bonoları tahminine yapılan ilâ
ve şu sebebe istinadetmektedir. Eski bütçedeki 
tahmin, tasarruf bonoları ile ilgili olanak Yük
sek Meclise sunulan kanun tasarısının 1965 
yılı başında yürürlüğe gireceği nazara alınmak 
sur etiyle tesbit edilmiş idi. Yeni bütçe hazırla
nırken, bu tasarının bahis konusu tarihte ka-
nunlaçamıyaca<h anlaşıld ğından tahmin gerekli 
miktara yükseltilmiştir. 

4. Akaryakıt İstihsal Vergisi tahmini, bu 
verginin tahsilatında son zamanlarda müşahe
de edilen gelişme sebebiyle yükseltilmiştir. 

Sayın Sadi Binay, vergi ziyamı önlemek 
maksadiyle geçen sene alman vergi tedbirleri
nin vatandaşı endişelere sevk ettiğini ifade ede
rek, bu Hükümetlerin ıslâhı hakkındaki fikri
mizi sordular ve Hükümetin yeni vergiler getir
memesini temenni ettiler. Sadi Binay arkada
şımın bu sualini cevaplandırırken aynı zamanda 
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Sayın Nazmi ÖzoğuPun temennilerine de temas 
etmiş olacağım. 

Geçen sene vergi ziyamı önlemek, vergide 
oto kontrolü sağlamak maksadiyle Gelir Ver
gisi ve Vergi Usul kanunlarına bâzı müessese
ler ithal edilmiştir. Bu hükümlerin gerek Mec
liste müzakeresi sırasmda ve gerekse kanunlaş
malarını mütaakıp yapılan tatbikatta, mükellef
lerin ve meslekî teşekküllerin şikâyet ve muka
vemetleri ile karşılaşılmıştır. Ancak, bu konu
da aksi fikri müdafaa edenler de bulunmakta
dır. Bu durumu göz önünde tutan Hükümeti
miz, geçen sene vergi sistemine ithal edilen bu 
müesseselerin vergi reform komisyonu tarafın
dan objektif ve ilmî bir incelemeye tabi tutul
masını uygun görmüş bulunmaktadır. 

Bu konu ile ilgili olan vergi reform komis
yonunun raporlarının alınmasından sonra mese
le hakkında daha salim bir karar verilmesi im
kân dâhiline girecektir. 

Şimdi çok değerli arkadaşım C. H. P. Sözcü
sü Sayın Aksal'm mütalâalarına ve serd ettiği 
tenkidlcre tesbit edebildiğim nisbette cevapla
rımı arz etmeye çalışacağım. 

Sayın sözcü, bütçeyi ret suretiyle Hüküme
tin istifa etmesine sebe^olunmasmın bu yıl büt
çe müzakerelerinin özelliğini teşkil ettiğine te
mas ederek bu özelliğin üç aylık bir devrenin 
bütçesi geçirilmesini ve özellikle yatırımların ve 
dolayısiyle iktisadi faaliyetlerin bu devre zar
fında belli bir ölçüde müteessir olduğunu iddia 
etmektedirler. Bu iddia sadece sayın sözcünün 
ifadelerine de münhasır kalmamaktadır. 

Bütçe Plânlama Komisyonu ile, Senato ve 
C. H. P. nin fikirlerini temsil eden basında da 
bu mütalâalar defaatle ileri sürülmüştür. 

Sayın sözcü de bilirler ki Millet Meclisinin 
13 Şubat 1965 tarihli toplantısında birinci büt
çe tasarısının reddedilmesi üzerine, yeni Hü
kümetin kurulması tarihine kadar geçen zaman 
zarfında kamu hizmetlerinin aksamadan deva
mını sağlamak maksadiyle istifa eden Hükümet 
tarafından bir kanun tasarısı hazırlanmış ve bu 
tasarı 19 Şubat 1965 tarihinde 544 sayı ile kâ -
bul edilerek Hükümete i Haziran 1965 tarihine 
kadar geeiçi harcama yetkisi tanınmıştır. 

Bu kanuna istinaden yapılacak harcamalar
da 1964 malî yılı bütçesinin tertipleri baz ola
rak tesbit edilmiş, yatırımların aksamamasını 
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temin için gerekli hükümlere bu kanunda geniş 
bir şekilde yer verilmiştir. Bu kanunun kısa 
tatbikatı bâzı aksaklşklar gösterdiği için bu ka
nuna ek olarak kabul edilmiş olan iki kanunla 
sarf salâhiyeti her hususta genişletilmiş ve 
bilhassa yatırımlara mütaallik harcama ve iha
lelere girme tatbikatında her hangi bir aksak
lığa meydan vermiyecek bütün tedbirler alın
mıştır. 

Eevvelâ bütün harcamalar bütçe prensip ve 
esasları dairesinde 1964 malî yılı tertipleri baz 
olarak yapıldığına göre kuvvetli ve mütahassıs 
bir maliyeci olan Sayın C. H. P. Sözcüsünün 
geçirdiğimiz üç aylık devreyi bütçesiz bir dev
re olarak hangi mütalâa ve mülahazaya istina
den vasıflandırdığını anlıyamadığımı belirtmek 
isterim. 

Devlet hizmetlerinin ve özellikle yatırımla
rın ve dolayısiyle iktisadi faaliyetlerin bu ge
çici sürenin uzamasından müteessir olduğunu 
ileri süren sayın sözcünün bu iddia ve. mütalâ
asını kavli mücerdette bırakmaması bunun ispat 
edici müşahhas ve kuvvetli mesnetlere dayana
rak ortaya koyması gerektiği kanaatindeyim. 
Sorumluluğuna iştirak etmiş olduğum Hüküme
tin salahiyetli bir üyesi olarak ben tamamen 
aksi kanaatteyim. Tatbikatta hiçbir bir aksak
lığa meydan verilmemiş yatırımların zamanında 
tahakkuk etmesi için her türlü bütçe imkânı ak
saksız sağlanmış, memleketin iktisadi faaliyet
lerinde bu tatbikattan mütevellit %menfi hiçbir 
netice ile karşılanmamıştır. Şüphesiz ki aksi
ni ispat kendilerine ikna edici ve kuvvetli mes
netlere dayanan fikir ve kanaatlere hürmet et
mek de tabiî bizlere düşer. 

Demokratik bir rejim içerisinde Hükümetle
rin kendilerini zayıf gördükleri anda çekilmesi 
tabiî bir neticedir. Kendileri de bilirler ki, 
bütçeler demokratik bir nizamın icabı olarak 
halk hâkimiyetinin tecellisini sağlıyan siyasi 
vesikalardır. Bu mahiyetleri dolayısiyle de, 
bir iktidarın siyasi, iktisadi ve içtimai bütün 
faaliyetlerinin bir bilançosunu teşkil ederler. 
Bu bakımdan milletin tek temsilcisi olan ve 
millî iradeyi temsil eden Büyük Millet Meclisi
nin bütçelerin müzakeresi dolayısiyle hükümet
lerin iktisadi, siyasi ve içtimai görüş ve davra
nışlarını bu konularda takibettikleri politikayı 
ve bu politikalarına hâkim olan ruh ve zihni-
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yeti murakabe etmesi ve reyini kanaatinin isti
kâmetinde izhar etmesi kadar tabiî bir şey ola
maz. Bu itibarla, sayın sözcünün, üçüncü İnö
nü Hükümetinin bütçesine ret oyu vermek su
retiyle istifasına sebebiyet verilmesini neden 
anormal gördüğünü anlamak mümkün değildir. 
Esasında verilen ret oyu, biraz evvel de bolirti-
ğim gibi bütçe müzakereleri, dolayısiyle üçüncü 
İnönü Hükümetinin Yüce Meclisçe tasvip gör-
miyen siyasi, iktisadi, içtimai politikasına tev
cih edilmiştir. Kendisini Yüce Meclisleri karşı
sında zayıf gören Hükümet de demokratik ni
zamın çok tabiî karşılanması gereken bir icabı 
olarak en doğru hareketi yapmış yani istifa et-
Yniştir. 

Sayın C. H. P. Sözcüsü, 1965 malî yılı için 
ikinci defa olarak Yüce Meclisinize takdim et
miş olduğumuz bütçeye de deyinerek bu bütçe 
tasarılarının altındaki imzaların değişik adlar 
olmasından başka esaslı hiçbir yenilik getirme
diğini ve daha çok «görünüşü kurtarma» endi
şesinin baskısı altında yaplıdığım anlaşılan kü
çük değişiklikleri ihtiva ettiğini ileri sürmekte
dirler. 

İtiraf edeyim ki, olgunluğunu, fikrî seviye
sinin yüksekliğini ve çok kuvvetli karakterini 
ve şahsiyetini yakînen bildiğim sayın sözcüden 
böyle bir ifade beklemezdim. Muhterem, arka
daşlarım, gerekçe sizlere takdim edilmiştir. Ko
nuşmalarımı ise dinlemiş bulunuyorsunuz ve 
zabıtlara da geçmiştir. Takdim etmiş olduğu
muz bütçe tasarılarının ana karakterini tesbit 
ederken ne kadar objektif hareket ettiğimiz de 
meydandadır. Sayın sözcünün bir «görünüşü 
kurtarma» endişesinin baskısı altında olduğu
muz kanaatine hangi mülâhaza ile vardığını an
lamak mümkün değildir. Ya gerekçeyi okuma
mışlardır, ya konuşmalarımızı dinlememişlerdir 
veya yanlış anlamışlardır. 

Sayın Alican çok açık bir şekilde belirtti
ler. Müsaadenizle ben de kısaca bu hususa te
mas edeyim. Programını tasvip buyurmuş oldu
ğunuz Hükümet 4 Mart 1965 tarihinde güven 
oyu almıştır. Hükümetin ilk önemle ele 
aldığı konu, 1965 malî yılı bütçe tasarıla
rını 1 Haziran 1965 tarihine kadar kanuniyet 
iktisabetmesini sağlıyacak şekilde hazırlamak 
ve Büyük Millet Meclisine sevk etme işi olmuş-
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tur. Bu neticeyi tahakkuk ettirmek içinde Hü
kümetiniz güven oyu alması tarihinden 21 gün 
sonra yani 25 Mart 1965 tarihinde ufak bir re
vizyona tabi tuttuğu bütçe tasarılarını Büyük 
Millet Meclisine sevk etmiştir. 

Muhterem arkadaşlarım 21 günlük müddet 
içinde ne yapabilirdi? İki alternatiften biri
sini tercih etme durumiyle karşı karşıya bulu
nuyorduk. Bunlardan birincisi her Bakanlık 
ve dairenin teker teker ele alınmak suretiyle 
biricisinden tamamen ayrı olarak yeni baştan 
bir bütçe tasarısının tanzim edilmesi şekliydi. 
Buna da iki noktadan imkân yoktu. Birinci 

imkânsızlık hazırlanacak bütçelerin kalkınma 
plânımızın en kesin bir icra vasıtası olmaları 
ve bu hüviyetleri dolayısiyle de Beş Yıllık 
Plân hedeflerine göre tesbit edilen yıllık prog
ramlara uygun olarak hazırlanmalarmdaki mec
buriyetten ileri geliyordu. 

1965 yılı programı ise istifa eden Hükümet 
zamanında hazırlanmış ve yürürlüğe konmuştu. 
Tasvibinize mazhar olan Hükümetimiz progra
mında da bir değişiklik yapılmadan bu yıllık 
programın uygulanacağı kabul edilmiş olduğu
na göre, istifa eden Hükümetin hazırlamış olduğu 
bütçe tasarılarında esaslı bir değişikliğin yapıl
masına esasen imkân bulunmamaktaydı. Bu 
itibarla gerek gerekçede gerekse Bütçe Plân 
Karma Komisyonu ile, Senatoda yapmış oldu
ğum konuşmalarda açıkça belirtiğim gibi yap
mış olduğumuz revizyon, yatırım harcamaların
da ancak zamanla beliren kesin zaruretler dola
yısiyle esasa müessir olmıyan değişikliklere, 
transfer harcamalarında ise en büyük kalem 
olarak son defa katîleşmiş halini almış bulunan 
dış borçlardaki ek lemeden mütevellit 500 mil
yon liralık bir ödenek indirimine, cari harcama
larda ise kanuni zaruretler ve bâzı mecburiyet
ler-dolayısiyle esasa müessir olmıyacak mahiyet
teki ilâveye münhasır kalabilmiştir. Sayın söz
cünün de ifade ettiği gibi, Hükümet tasarısı
nın reddedilen bütçeye nazaran harcama -fazla
lığı 218 milyon 800 bin liradır. Ve bu netice 
gerek gerekçede gerek konuşmalarda açık bir 
şekilde ifade edilmiştir. Bu itibarla sayın söz
cünün «görüşünü kurtarma» endişesinin bas
kısı altında olduğumuz yolundaki iddia ve ka
naatlerinin saikinin gayesi belli olan politik 
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mülâhazaların tezahüründen başka bir mahiyet 
taşımadığını kabul etmek icabediyor. 

Muhterem arkadaşlarım, ikinci imkânsızlık 
ise zaman unsuru idi. Sayın sözcü, Hükümeti
mizin güven oyu aldığını 4 Mart tarihinden iti
baren 21 gün içerisinde, bütçenin, hazırlan
masında arzuladıkları şekilde bir hareket imkâ
nı görmekte iseler lütfen açıklasınlar. Biz de 
faydalanalım. Eğer yanlış bir hareketimiz ol
muşsa bilelim ve kendilerinin haklı olduğunu da 
tasdik edelim. 

C. H. P. Sayın Sözcüsü reddedilen bütçenin 
Karma Hükümeti teşkil eden grupların sözcüle
ri tarafından ağır bir şekilde tenkid edildiğini 
ileri, sürerek, bu sözcülerden benim de dâhil 
olduğum üçümüzün yeni Hükümette vazife al
dığımızı ve bu bakımdan da icraatın değil fa
kat reddedilen bütçe üzerinde sözcü sıfatiyle 
yapılmış olan tenkidlerin ve ileri sürülen müta
lâaların mânevi sorumluluğunu taşıdığımızı id
dia etmekte, bu konuşmaların Hükümet sorum
luluğunu yüklemek hususunda iddialı siyasi te
şekkülleri manen bağlayıcı bir mahiyeti ve ağır
lığı olması lâzım geldiğini ileri sürerek muhtelif 
konulardaki beyanlarımızı bir tenkid konusu 
olarak ele almaktadırlar. 

Sayın Alican kendisine tevcih edilen tenkid 
ve mütalâaları gerektiği şekilde cevaplandırdı
lar. Ben de şahsıma tevcih edilen tenkid ve 
mütalâaları iki noktada cevaplıyacağım. Gerek 
Bütçe ve Plân Karma Komisyonunda, gerekse 
Cumhuriyet Senatosunda olduğu gibi Yüce Mec
lisinizde de Sayın C. H. P. Sözcüsü benim men-
subolduğum partinin sözcüsü olarak yapmış ol
duğum konuşmaları ve bu konuşmalarda muh
telif konularda serd ettiğim mütalâa ve kanaat
leri ele almakta ve bir nevi tenkid mesnedi yap
maktadır. 

Bunun hangi mantikî bir mülâhazaya daya
nılarak yapıldığını bilemiyorum. Şunu bilhas
sa belirtmek isterim ki, 1962 yılından itibaren 
gerek partimin sözcüsü olarak gerekse şahsım 
adına yapmış olduğum bütün konuşmalar, bi
rincisinde partimin prensiplerini belirttiği ve bu 
prensipleri müdafaa ettiği, ikincisinde de şahsi 
inançlarımı görüş ve düşünüşlerimi izah ettiği 
için şimdi de benim için değer taşırlar. Fakat 
muhterem arkadaşlarım şu anda ben karşınız
da, tarafsız bir Başbakanın Başkanlığı altında 
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dört siyasi teşekkül tarafından kurulmuş bir 
koalisyon Hükümetinin Maliye Bakanı olarak 
bulunuyorum. Anayasaya göre yüklendiğimiz 
müşterek sorumluluk mensubolduğumuz parti
nin programlarına ve şahsi görüş ve düşünüşle
rimize göre değil, Hükümetin güven oyu veril
mek suretiyle tasvibedilmiş programında yeral-
mış bulunan esas ve prensiplere göre hareket 
etmemi ve Bakan olarak çalışmalarıma buna 
göre istikamet vermemi zaruri kılar. 

Hal böyle iken bir kısım hatiplerin bana ko
nuşmalarımı hatırlatarak «Böyle demiştin, şim
di ne yapacaksın neden getirdiğiniz bütçe tasa
rısında tenkidlcriniz istikametinde değişiklikler 
yanmadmız» diye sormaları, sanıyorum ki reali
telerle ve mantıkla telif edilemez. 

Ancak görüyorum, Bütçe ve Plân Karma 
Komisyonundan başlıyarak, Cumhuriyet Senato
sunla, en sonra da Yüce Heyetinizde C. H. P. 
sözcüleri ve mensupları bu sualleri tevcih et
mekte her nedense ısrar gösterdiler, bunda fay
da görüyorlar ve kanaatlerimizin belirtilmesin
de şüphesiz kendilerine göre de zaruret mülâha
za ediyorlar. 

Sayın C. H. P. sözcüsünün şahsıma tevcih 
buyurduğu ilk soru gelir tahminleri bakımın
dan yapmış olduğum tenkidtir. Şunu bilhassa 
acık olarak ifade edeyim ki, üç ay evvel bir mu
halefet partisinin sözcüsü olarak yapmış oldu
ğum tenkidin bugün Maliye Bakanı olarak bir 
hakikatin ifadesi olduğunu gördüğüm için mem
nuniyet değil cidden üzüntü duymaktayım. 

Filhakika kendilerinin de ifade buyurdukla
rı gibi 1964 malî yılı normal ve c?el gelir tah
minlerine nazaran fiilî tahsilatın bir buçuk mil
yarın üsütnde bir açık vereceğini, 1965 malî 
yılı içinde de tahminlerde aynı hatalar yapıl
dığına göre 1965 malî yılında da bu açığın belki 
de iki milyarın üstünde de tecelli edeceğini ifa
de etmiştim. Bu bir sübjektif ifadedir ve niha
yet şahsi, sübjektif mahiyet taşıyan bir tahmin
dir. 

Bugünkü konuşmamda da belirttiğim gibi 
1964 malî yılı fiilî tahsilatı tahmine nazaran 
bir milyar 505 milyon lira açık vermiştir. Şu 
halde o zamanın muhalefet sözcüsü olarak serd 
ettiğim kanaat katî olarak tahakkuk etmiş'ir. 
1965 malî yılı bütçe tasarılarının gelir tahmin
leri de, üzerinde biraz revizyon yapmamıza rağ-
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men yine bugün istifa etmiş olan kendi Hükü
metleri tarafından yapılmış olan tahminlerdir. 
Esas, o tahminlere, dayanmaktadır. Bu tahmin
lerde yaptıkları hataların sorumluluğunu bu
gün yüklenmiş olduğumuz için şüphesiz tenkidi 
mucip bir açığın husule gelmemesi için fazlasiy-
le gayret sarf edeceğiniz ve gereken tedbirleri 
alacağımız şüphesizdir. Normal gelir kaynakla
rındaki fiilî tahsilatın Nisan sonu itibariyle % 
20 yi aşan bir netice vermesi çok ümit vericidir. 
Kendileri de bu neticeyi şansa atfetseler dahi 
Sayın Başkanımızın Cumhuriyet Senatosunda 
diğer bir konu hakkında ifade buyurdukları gi
bi bu da bizim için memnuniyeti mucip bir ne
ticedir. Gayretimiz olmasa dahi, istifa eden Hü
kümet tarafından yapılmış olan tahminlerin 
menfi neticelerini bale ettiği için de şüphesiz 
kendileri için de aynı derece memnuniyeti mu
cip olması gerekir, özel gelir kaynaklarında, 
tahakkuku en şüpheli görülen karşılık paralar
dan yapılacak tahsilattır. Biz 1965 malî yılı için 
tahmin edilen bir milyar 540 milyon liralık mik
tarın da âzami nisbette tahakkuku için gayret 
sarfı içindeyiz. Kredilerin zamanında alınması 
için her türlü tedbiri almak kararındayız. Sanı
yoruz ki, Sözcü ve mensubu olduğu siyasi te
şekkül büyük ölçüde kendi Hükümetleri tara
fından yapılmış olan gelir tahminlerinin isabeti
ni ispat hususunda, sarf edeceğimiz ve etmekte 
olduğumuz gayretlerden memnun olacaklar ve 
yine sanıyoruz ki, şayet tahminler tahakkuk 
ederse, bir muhalefet sözcüsü olarak bir zaman 
yapmış olduğumuz tenkidlerin, kendi gayreti
mizle tahakkuk etmemiş olmasından mütevellit 
müspet neticeyi benimsiyerek yine bizlere inşal
lah hücum etmiyeceklerdir. 

Sayın C. H. P. sözcüsü muhalefet scVcüsü 
olarak istifa eden Hükümetin Yüce Meclise ge
tirdiği vergi reform tasarılarına tevcih ettiğimiz 
tenkidleri ele alarak bu tenkidlerin, bugün bu 
konu üzerinde serd ettiğimiz mütalâalarla bir 
çelişme halinde bulunduğunu ifade ettiler. 

Dünkü konuşmamda da belirttiğim gibi ver
gi politikamız Hükümetin Yüce Meclisimizce 
tasvibine mahzar olmuş bulunan programında 
tesbit edilmiştir. Koalisyon Hükümetinin Maliye 
Bakanı olarak mensubolduğum partinin vergi 
politikasını sorumluluğuna katıldığım Hükümete 
mal etmeme benimsememe imkân yoktur. Her ne 
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kadar sayın sözcü muhalefet sözcüsü olarak yap
tığımız tenkidlerin ve ileri sürdüğümüz mütalâa
ların mânevi sorumluluğunu taşıdığımızı iddia et
mekte ve bu konuşmaların mensubolduğumuz si
yasi teşekkülleri ve dolayısiyle sorumluluğuna iş
tirak ettiğimiz Koalisyon Hükümetini manen 
bağlayıcı bir mahiyet taşıdığını ifade edecek ka
dar ileri gitmekte iseler de, bu şekilde mütalâa
nın, Koalisyon Hükümetlerinin kuruluş imkânla
rının ve çalışma mesnetlerinin önümüze koydu
ğu realitelerle telifine imkân yoktur. 

Kaldı ki, Birinci Koalisyon Hükümeti, men-
subolduğum parti ile kendilerinin mensuboldu-
ğu parti arasında ve Sayın inönü'nün Başkanlı
ğında kurulmuştu. O zaman da vergi politika
mız belli, servet beyannameleri konusundaki dü
şünce ve kanaatlerimiz açıktı. Kendilerine sora
rım, buna rağmen kurulan Hükümet mensubol
duğumuz partinin kanaat ve inançlardan müte
vellit mânevi sorumluluğu kendilerinin iddia 
ettikleri gibi yüklenmişler miydi? Neden o za
man bu şokilde bir mütalâa ile karşımıza çık
mak lüzumunu duymamışlardı? Bununla bera
ber açık olarak ifade edeyim ki, Adalet Partisi
nin muhalefette olduğu zamanlar sözcülüğünü 
yapan izmir Milletvekili ihsan Gürsan'ın kana
atlerinde bir değişiklik yoktu. Partisinin sözcü
sü olarak benimsediği ve müdafaasını yaptığı 
inançlar şimdi de kendisi için muhteremdirler 
ve değer taşırlar. 

-Ne imiş müdafaa ettiğimiz vergi prensipleri? 
Sayın sözcünün ifade ettiği gibi bunlar acaba 
vergi reformu diye iddia ve takibettikleri çalış
maların karşısında bulunduğumuzu gösteren 
gayretler midir? Yoksa vergi reformunun haki
ki mâna ve mahiyetini ilmî mesnetlere dayana
rak idrak etmiş ve bu idrâkin ışığı altında 
yapılmış olan ten'kidler midir? 

Sayın sözcü mütalâalarında politik bir mü
lâhazayla hareket etmeyin, objektif ve tarafsız 
bir müşahedeyle terikidlerine istikamet verseler-
di şaphe.3İz ki bu tenkidleri hürmetle karşılar
dım. Ancak bu tenkidlerden kendi isteklerine 
göre mâna çıkacak şekilde evveliyle ve sonu ile 
irtibatı kesilmiş bir cümleyi mücerret aldık
ları içki bu şekilde bir düşünceye sahlbolamaz-
sam beni mazur görmelerini bilhassa istirham 
ederim. 

Şimdi muhalefet sözcüsü olarak istifa eden 
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Hükümetin Meclise sevk ettiği vergi reform 
kannlan içlin serd ettiğim ve- zabıtlara geçmiş, 
olan bir tenkidimi aynen tekrar ediyorum. 

Verginin muasır telâkkilere göre anlamı 
ve fonksiyonları göz önünde tutulursa, bir ver
gi reformunun mânasında mündemiç hedeflerin 
ve şartların başında verginin ekonomik ha
yatın gelişmesine ve sosyal düzenin kurulu
şuna müessir olan yapıcı, teşvik edici fonk-
üiyoniylc, vergi hukukunun demokratik pren
siplere göre geliştirilmesi ve bunun mükellef 
haklarını masun tutacak şekilde esaslara bağ
laması gelir. Bunlardan başka vergi adaletini 
tesis kudreti olmıyan ve mükellef zümreleri 
arasında vergilendirme bakımından farklar 
yaratan ve bu zümreleri birbirinin, karş sma 
koyarak içtimai nizamı dahi sarsacak şekilde 
ayrılıklara ve husumetlere sebebolabilccek bîr 
vergi tatbikatına reform mâna ve hüviyeti atfe
dilemez. Bu esaslara göre, umumi bir mahiyet
te »bir incelemeye tabi tutulacak olursa, Hükü
metin sevk ettiği veya edeceği tasarıların içe
risinde hemen hiç birisini vergi reformunun 
bu anlamı içlinde değerlendirmek imkânı asla 
mevcut değildir. Gelir, arazi, bina, arsa, sa
vunma, akaryakıt, gider vergilerinde yapılan 
değişikliklerde ne verginin ekonomik hayat: n ge
lişmesine hizmet edecek ne de sosyal düzenin 
gerçelderine intibakı sağlıyacak yapıcı, teşvik 
edici bir hüküm müşahede edilmemektedir. Ko
nuştuğum ve zabıtlara, geçen umumiyetlo 
bu mealdedir. 

Bugün de aynı kanaatteyim. Ancak bu mü
talâaya sahibolmak demek vergi sistemleri
mize verilecek istikâmet ve hüviyette metotsuz 
ve prensipsiz ilmî gerçeklerden ve mesnetten 
uzak hareket etmek mânasına alınmamalıdır. Bu
gün üzerime aldığım sorumluluk, dünkü ko
nulmamda çok açık bir şekilde belirttiğim 
gibi muayyen prensipler dâhilinde hareket 
edilmesini zaruri kılar, bu konuşmamda da izah 
ettiğim gibi vergiden şikâyetler toplumuı dai
ma değ İçebilen, seyyaliyet arz eden şartlarına 
göre, şartların sistemin uymamasından da ileri 
gelebilir. Bu bakımdan diğer birçok sahalar
da olduğu gibi vergi sistemlerimizde de deği
şen şartlara ve karşılaşılan zaruretlere göre 
veçhe ve istikâmet vermek ic^bedar, bunlar 
objektif, ilmî esaslar dairesinde tetkik ettiri-
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lir, neticeye göre gereken muamele yapılır, ıs- i 
lâh hareketlerine girişilir. Bugün Maliye Ba
kanlığına intikal etmiş, muhtelif vergi tatbika
tına müteveccih yüzlerce şikâyetler vardır. 
Bunlar arasında servet beyanı ve vergi ilâm 
gibi mevzular vergi sistemimiz içinde yer al
mış yüzlerce vergi metotlarından sadece iki
sidir. Zirai nakti vergi ortalama kâr haddi mü
esseselerine de bugün yüzlerce, hattâ binlerce 
şikâyetler tevcih edilmektedir. Yapılan tetki- ;| 
kat da tatbikat aksaklıklarımı teyidetmektedir. 
Bunları tetkik etmiyecek miyiz? Şüphesiz edece
ğiz. Eğer inceleme neticeleri ve tatbikat ak
saklıkları bir ıslâhı bir tadili veya bir sistem 
değişikliğini gerekli kılıyorsa, hatada devam et-
miyerek memleketin faydasına olan en iyi şeyi 
şüphesiz ki yapacağız. Bu da bizim vazifemiz
dir. İşte bunun içindir ki biz de sayın sözcü
nün tesbit ettiği gibi servet beyanı ve vergi- I 
lerin ilânı ile ilgili olarak görüşlerimizi açıkla
mış, vergi sistemimize müteveccih yüzlerce di
ğer şikâyet ve tenkidlerde olduğu gibi tamamen 
objektif mahiyette ciddî ve esaslı tetkiklere 
tabi tutulduktan sonra (bu şikâyet ve tenkidle-
rin haklı veya haksız olduğu hakkında kanaat 
veya mütalâa izhar edilebileceğini konuşmala
rımızda beyan etmiş bulunuyoruz ki, bu ibare
yi konuşmasına aynen almış bulunuyorlar sa- : 

yın sözcü. 

Sayın sözcünün bu kadar mâkul bir izahı; 
muhalefet sözcüsü olarak yapmış olduğumuz 
tenkidlerle tearuz teşkil ettiğini iddia ve ifa
de etmesi cidden anlaşılamıyacâk bir keyfiyet
tir. 

Sayın C. H. F. Sözcüsü benim mensuboldu-
ğum partinin bütçe sözcüsü olarak, Beş Yıllık 
Plân hakkında yapmış olduğum bir tenkidi de 
ele almakta ve plân konusunda ileri sürdüğüm 
esaslı revizyondan maksadın, açıkça ifade edil
memiş bulunmakla beraber % 7 kalkınma hızı
na veda edilmesini tazammun ettiğini iddia ve 
ifade etmektedirler. 

Sayın sözcüye şunu açıkça ifade edeyim ki 
plân bir (tabu) değildir. Saym Alican'm işa
ret buyurdukları gibi kendileri de görüyoruz-
ki artık, elde edilen tecrübelerden bahsedebiliyor
lar ve bir revizyon zaruretini kabul edebiliyor
lar. Halbuki ibiz bu revizyon zaruretinden iki 
^ene evvel bahsettiğimiz zaman, bizleri plânı» 
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karşısında olmakla itham edem yine mensubol-
dukları siyasi teşekkülün sayın sözcüleriydi. Bu 
gün ikinci Beş Yıllık plânın hazırlıklarına baş
lanmıştır. Şüphesiz ki elde edilen tecrübelerden, 
müşahede ve tesbit olunan aksaklıklardan fay
dalanılarak 2 nci Beş Yıllık Plâna memleket 
şartlarına ve gerçeklerine en uygun hüviyet ve
rilecektir. Plân bir tabu olmadığı gibi kanaa
timce kalkınma hızı da bir tabu değildir. 

ikinci Beş Yıllık Plâna verilecek hüviyet 
ve yine ancak bu konuda alâkalı teşekkül ve bu 
teşekküle mensup mütehassıslar tarafından esaslı 
bir çalışma neticesindie tesbit edilecektir. Şüp
hesiz ki, bu konuda şimdi bir şey söylemek be
nim için de mümkün değildir. Sanıyorum Sa
yın Başbakan Yardımcısı Demirel, Devlet Plân
lama Teşkilâtının bütçesi müzakere edilirken 
gerek sayın sözcüye gerekse bu mevzuda mü
talâa ve kanaatlerini beyan etmiş olan Sayın 
Alican'a gerekli cevabı daha etraflı bir şekilde 
vereceklerdir. Benim mâruzâtım bu konuda şüp
hesiz ki, ancak bu kadar olabilir. 

Sayın sözcünün dış ödeme imkânlarımız, ih
racatın reorganizasyonu ve ihracata yeni pazar
lar bulunması konularında ileri sürdükleri mü
talâalara iştirak etmekteyim. Şüphesiz, çalış
malarımız bu konularda en müspet istikamet
lere yöneltilecektir. Anlaşmalı memleketlerle 
ticari münasebetlerimizin artırılması konusunda 
alâkalı Bakanlık gereken imkânları araştırmakta 
ve tetkikleri yapmaktadır. Memlekete giren işçi 
dövizleri geçen seneye nazaran alınan tedbirler 
dolayısiyle 1965 yılı içinde, konuşmamda belirt
tiğim gibi 30 milyon doları bulacaktır. Bu mik
tarın gittikçe daha da artacağını sanma'kta ve 
bu konuda alınacak yeni tedbirler üzerinde de 
durmaktayız. C. H. P. sayın sözcüsü, Büyük 
Millet Meclisine sevk edilmiş ve çıkarılması lâ-
zımgelen kanun tasarılarının kanunlaşması hu
susunda Hükümetin bir gayret sarf etmediğini 
do iddia buyurdular. Bu kanaatleri zannediyo
rum ki, yanlıştır. Hükümetin kuruluşundan iti
baren dünkü konuşmamda da isimlerini tesbit 
ettiğim kanun tasarılariyle beraber, diğer çık
ması öncelik arz eden kanun tasarılarının ka-
nuniyet iktisabetmesi hususunda, gerek Senato 
gerek Meclis Başkanları ve komisyonlar nez-
dinde gerekli teşebbüsler devamlı olarak yapıl
mış ve yapılmakta bulunmuştur. Şüphesiz Hü-
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kümetin bu gayretleri B. M. M. de bir mâkes 
bulduğu takdirde ancak bir müspet netice ve
rebilir. Yüce Meclisin imkânlarına taallûk eden 
bir neticeyi Hükümetin bu hususta gayret sarf 
etmediğine hamletmenin yerinde olmadığını bi
zim kadar sayın sözcü de takdir ederler. 

Toprak reformu hakkında da sayın sözcü 
aynı kanaati izhar buyurdular. Ve âdeta unu
tulmuş veya uyutulmuştur tâbirini de zanne
diyorum ki kullandılar. Sayın Alican bu ko
nuda gayet açık ve kati cevap verdikleri için 
benim ayrıca bu hususta bir izahat vermeme 
lüzum kalmamıştır sanırım. 

Sayın C. H. P. Sözcüsünün konuşmasının 
verdiği umumi intiba, dördüncü Koalisyon Hü
kümetinin kuruluşundan bu yana âdeta hiçbir 
müspet çalışma örneği vermediği, istilâf ettiği 
Üçüncü İnönü Hükümetinin kendisine muvaf
fak olmak için her türlü iç ve dış sebep ve im
kânı miras bıraktığı merkezindedir. Bu ka
naati Sym Sözcü Dördüncü Karma Hükümetin 
geçmiş İnönü hükümetleri kadar muvaffak ol
masını temenni etmek suretiyle de diğer bir de
yimle açıkça izhar etmektedir. 

Muhterem arkadaşlarım. 
Bütçe ve Plân Karma Komisyonunda yap

mış olduğum konuşmada Sayın Sözcünün te
mas ettikleri gibi, devraldığımız Hükümet so
rumluluğunun icraatımızı yeterli bir şekilde 
aksettirecek bir geçmişi olmadığı için şüphesiz 
ki sizleri bu konuşmama da tahlil ve müdafaa
sını yapacağım bir 'husus olmıyacaktır demiş
tim. Bu beyanımı yaparken de güven oyu al
dığından itibaren 21 günlük bir Hükümet oldu
ğumuzu nazarı itibara almış ve bir tavazuun 
zaruri icabına göre hareket etmenin idraki ile 
hareket etmiştim. Ancak bugün güven oyu al
dığımızdan bu yana iki buçuk aydan fazla bir 
zaman geçmiştir. Kısa da olsa artık muhasebe
sini yapacağımız bir geçmişimiz vardır. İcra
atımız müspet olsun menfi olsun neticeleri mey-
valarını vermeye başlamıştır. 

Sayın Sözcünün Üçüncü İnönü Hükümeti
nin kendisine muvaffak olmak için her türlü 
sebep ve imkânları devrettiğini ileri sürdüğü 
Dördüncü Koalisyon Hükümeti, ne yapmıştır 
acaba? Evvelâ şu hususu belirteyim ki bu Hü
kümet iktisadi ve siyasi huzur ve istikrarın 
memlekette tesisine- büyük ölçüde âmil olmuş 
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ve milletin itimat ve güvenini kendi üzerinde 
toplamaya muvaffak olmuştur. 

Bu Hükümet aylardan beri bir üzüntü ve en
dişe mevzuu olarak milletin vicdan ve idrakin
de makes bulan Kıbrıs Alayımızın gitme işini 
büyük bir dirayetle halletmiş ve millî şeref ve 
itibarımıza hakiki hüviyetini verdirmesini bil
miştir. (Alkışlar) Bu Hükümet yine aylardan 
beri büyük bir üzüntü ve endişe mevzuu olan 
dış poltikamıza şahsiyetini ve itibarını verdir
mesini bilmiş ve ona memleketin menfaatine 
uygun bir istikamet aldırabilmiştir. Kıbrıs 
olaylarında dün mümkün görülmiyen müzakere 
ve anlaşma imkânları bugün artık muhal değil 
muhtemelen neticesini müspet olarak verebile
cek yakın bir imkân halini almıştır. 

Bu Hükümet demokratik nizamın teminatı
nın hiçbir alâyişe kapılmadan mâkul, temkinli, 
açık ve samimî hareketlerde olduğunu millete 
anlatmasını bilmiş, millî dâvalarda muhalefet
le danışma ve dayanışmanın mutevazi, fakat 
samimî ve açık örneklerini vermiş ve rejimin 
bekasına müteveccih umumi efkârda uyanmış 
olan şüphe ve tereddütlerle karamsarlıkların 
zail olmasını da sağlamıştır. 

Bu Hükümet idari tasarruflarında partizan
ca hareketlere de meydan vermiyecek tedbirle
ri almış, idare cihazlarında vazife görenlerin 
huzur ve güven içinde çalışmalarına imkân ver
miştir. 

Nihayet bu Hükümet çok kısa bir zaman 
içerisinde 1965 malî yılı Bütçe tasarılarını bü
yük bir değişiklik göstermese dahi hazırlan
masını sağlamış ve zamanında Yüce Meclisini
zin tetkikine arz etmiştir., Ve muhterem arka
daşlarım bütün bunlar sadece 75 günden iba
ret bulunan iki buçuk aylık bir devre içinde ol
muştur. Ve nifhayet ne yapacaktır bu Hükü
met? Rejimin en büyük dayanağı olan seçimle
rin tam bir emniyet ve inzibat içerisinde geç
mesini sağlıyacak tedbirleri alacak ve Kasım 
ayında da emanetim, vazifesini tam olarak yap
mış olmanın huzuru içinde kendisine halef ola
cak Hükümete devredecektir. 

Sayın C. H. P. Sözcüsüne cevaplarım bun
lardan ibarettir. 

Muhterem arkadaşlarım huzurunuzdan ay
rılırken hepinizi tekrar hürmetle selâmlarım.' 
(Alkışlar) 
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BAŞKAN — Bir kifayet önergesi geldiği 

için, son söz milletvekilinindir usulünce son 
sözü C. H. P. Grupu adına Sayın ismail Rüş
tü Aksal'a veriyorum. 

Buyurunuz efendim. 
C. H. P. GRUPU ADINA İSMAİL RÜŞTÜ 

AKSAL (Ankara) — Sayın Başkan, pek de
ğerli arkadaşlarım 4 ncü Karma Hükümet ta
rafından revizyona tabi tutularak takdim edi
len 1965 Bütçesinin tümü üzerinde C. H. P 
Meclis Grupu adına yaptığım konuşmaya dür 
geç saatlerde evvelâ Y. T. P. nin Sayın Lider:' 
cevap verdi. Bugün de Sayın Maliye Bakan-
bana karşı vereceği cevapları sona bıraktı vr 
hakikaten kendisinin mizacından ummadığım 
bir sertlikle, benim iyi niyetle yapılmış ten
kidi erime, cevap vermeye çalıştı. 

Şimdi müsade ederseniz evvelâ bu konuda ı 
Sayın Alican'm dün akşam yaptığı konuşmalara 
temas edeyim. Y. T. P. nin Sayın Liderin" 
dikkatle dinledim. Konuşmalarına başİarker 
ümidettim ki, cevapları çok canlı noktalara te
mas eder ve aydınlatıcı olur, sonunda gerçek-
lere dayanan bir tartışma ile görüşlerimizi uz
laştırma imkânını bulabiliriz. İtiraf etmeliyim 
ki umidettiğimi bulamadım. Bu bakımdan üzül 
medim dersem doğru olnryacaktır. 

Evvelâ reddedilen 1965 Bütçesi gelir tah
minleri üzerinde şimdiki iktidar kanatları söz
cüleri ve bu arada Sayın Y. T. P. Liderinin gö- I 
nişlerine temas edişim ve yeni Hükümetin büt- I 
çe tahminleri ile eski mütalâalarım karşıla"- I 
armama dokunan Saym Y. T. P. Lideri kendi- I 
sinin de ifade ettiği gibi, yazılı konulmasına r I 
bu konuyu meskût geçmeyi tercih ettiği hal dr I 
bizim hatırlatmamız üzerine bu mevzu üzerinde I 
durmak ihtiyacını duymuştur. Ve eski görü- I 
şünde ısrar ettiğini, sadece ertelenen beşyir I 
milyon liralık dış borçlar dolayısiyle besyü" I 
bin lirayı indirdikten sonra, bu yıl 1965 Büt- I 
çesinin, yani Dördüncü Karma Hükümetin tok- I 
lif ettiği 1965 Bütçesinin bir milyar lira acık I 
vereceğine samimî ve katî olarak inandığını I 
söv1 emiktir, bu kürsüden ifade etmiştir ve tali- I 
minlerinde hiçbir zaman yanılmadığmı da ilâ- I 
ve etmiştir. I 

Şimdi arkadaşlar, bir taraftan partisinin dâ- I 
hil olduğu Karma Hükümet 1965 bütçe tahmin I 
lerinin en realist şekilde tahmin edildiğini iddia I 
ediyor. Reddedilen bütçedeki tenikidlerine rağ- I 
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men, o tahminleri daha da artırarak ve bu artı-
rışa bir realist tabirini de ekliyerek takdim edi
yor. Sonra o karma Hükümetin kanaatlerinden 
birini teşkil eden paçtinin lideri, bu bütçe bir 
milyar lira açıktır ve ben şimdiye kadar bu ko
nuda tekzilbediimedim, diyor. Rakamlar mevzu 
unda tahminlerimde hiç tekzibe uğramadım, di
yor. Ben şimdi kendilerine tavsiye ederim, biraz 
sonra bizim millî gelir konusunda farklı rakamlar 
söylediğimizi ve bu bakımdan bize evvelâ kendi 
aramızda anlaşma tavsiye eden Sayın Alicana 
- o noktaya da geleceğim - evvelâ kendi araların
da bir mutabakata varmalarını samimî olarak 
tavsiye ederim. (C. H. P. sıralarından, alkışlar) 
Bununla bitmiyor, iş bununla bitmiyor. Sayın 
Alican bu konularda gerçeklerin ortaya konul
ması kanaatindedir. Şimdi, 1965 bütçesinde, ki 
bu hususla, bu konu ile ilgili görüşünü zabıtlar
dan okuyacağım. Bakınız ne diyor: «Biz her za
man...» Bu açık konusunu işledikten sonra ve 
1,5 milyara yakın bir açık olacağını ifade ettik
ten sonra aynen şöyle- diyor: «İnönü Hükümet
leri do eski devirde, Demokrat Parti devrinde 
olduğu gibi gelirleri yüksek tahmin eder, bütçe 
rakamlarını yüksek tutar fakat sonra bunlar 

gerçekleşmez. Ama ilk intibaı müspet olur. Bu 
yol yanlıştır. O zaman bu nokta tenkid ediliyor
du, ş:mdi tekrar ediliyor, diyor ve kendisi şu 
görüşü ifade ediyor; biz her zaman savunduğu
muz gibi denk bütçe adı altında bu çeşit ters 
yönde girişilen, işliyen, açık bütçeler tatbikatı 
yerine bütçelerimizin mâkul ölçüler içinde açık 
fi'nansmanma cevaz verecek fakat parlâmento 
murakabesinin müessir iye tini azaltmıyacak bir 
usulün memleket şartlarına daha uygun düşe
ceği kanaatindeyiz.» Sayın Alican daima pren
siplerin müdafii olarak kendisini takdim eder. 
O halde 1 milyar lira açık vereceğine katî ola
rak kaani olduğu 1965 bütçesini ne diye 400 mil
yon liralık bir açıkla getiriyor, dolavısivle ken
disinin sorumluluğunu taşıdığı Hükümet? Açık
ça, bu 1 milyar lira açıktır denilebilir ve bu 
açığın finansmanla karşılanacağı söylenebilir. 
Kendi tavsiyesi budur. Zannediyorum ki, bu ko
nuda daha evvel müdafaa ettiği prensiplerle 
bugün tavsiye ettiği prensipler birbirini tutmu
yor. Bugün ne tavsiye ediyor, Maliye Bakanına, 
diyor ki, bir milyar lira açık verecektir, ama bu
nu mümkün mertebe yatırımlara sirayet ettir
me. Ya ne yap? Bu kısıntıyı oari masraflarda 
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yap. Arkadaşlar, daha evvel çeşitli sebeplerle, 
daha evvelki hükümetler zamanında bâzı sebep
lerle gelir tahminlşri katileşmediği zaman, malî 
istikrarı muhafaza etmek için o hükümetler de 
bu yola başvurmuşlardı ve bu yola başvuruş, es
ki gelenekler taklidedildiği için, kendisi tarafın
dan tenkid konusu yapılıyordu. Şimdi aynı tav
siyeyi Sayın Maliye Bakanına yapıyor. Şahsan 
ben bunu prensip savunucusu Sayın Yeni Tür
kiye Partisi liderinin görüşleriyle telif edemem. 
(Orta sıralardan bravo sesleri) 

Sonra Sayın Y. T. P. Liderinin Plân konu
sunda sözlerime, benim görüşlerime verdiği ce
vaplar ve bu husustaki, beyaniariyle sadece beni 
teyideLtigi için kendisino teşekkür ederim. Ben, 
hızlı vo sürekli bir kalkınmayı gerçekleştirmek 
için ekonomimizi bir bütün oiarak dikkate al-
mıyan, sektörler arasında dengeyi kurmıyan 
vo nihayet kalkınmayı, iktisadi, sosyal ve kül
türel yönleriylo hesaba katmıyan bir plân an
layışının, geçmişteki tecrübeleri do göz önündo 
tutarak, çeşitli bakımlardan mahzurlu olacağı 
fikrini savundum ve plânın temel felsefesine 
vo bütünlüğüno dokunulmamak icabettiğino işa
ret ettim. Bunun dışında tecrübelerin ışığı al
tında birtakım tamamlayıcı tedbirler alınabile
ceğinden, Plânlama Teşkilâtının takviye edile
bileceğinden bahsettim. Kendileri son defa Ka
radeniz'de biı- seyahat yapıyorlar ve âdeta ifa
delerinden anladım ki, Türk toplumu ilo ilk defa 
temasa gelir bir ruh haleti içindedirler. Yani 
Türkiya'nin sosyal bakımdan, iktisadi bakım
dan durumunu yeni müşaheda ediyormug inti
baını aldım konuşmalarından. Belki de çok seya
hat etmediklerinden olacak bu intiba. Çünkü bu 
seyahata yazılı konuşmalarında da fazla yer ve
riyorlar ve bu seyahatta birtakım tetkikler yap
mış1 a:' vo bâzı müşahadelerdo bulunmuşlar. Di
yor'ar ki, Rize'de bir çay meselesi vardır. 1,5 - 5 
milyon lira il'e bu çay meselesini müstahsil le-
hino değerlendirmek imkânı mevcuttur. Bu ih
mal ediliyor, bu yapılmıyor. Şimdi arkadaşlar, 
bununla 1965 bütçesi sırasında savundukları 
plânın muayyen ekonomik ünitelere ehemmiyet 
vermesi veya inhisar etmesi yolundaki görüş
lerini teyidetmek istiyorlar, anladığıma göre. 
Şimdi evvelâ cay müstahsıllarının dile getir-
digi, çay müstahsılları bakımından dile getir
dikleri dertleri biz de benimsiyoruz* Fakat şimdi 
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bir başka partili veya sorumlu Rize'ye değil 
de Cenuba gitse, Şarka gitse, Batıya gitse, Trak
ya'ya gitso mahallî ihtiyaçlara göre, mahallî ihti
yaçların tazyiki altında bulunan vatandaşlar bir
takım arzularını izhar etseler. 

Şimdi bunlar da bir zarurettir, bunlar da 
alınmalıdır diyo derhal bir karara varmamıza 
imkân var mıdır? Bu takdirdo plânlı kalkınma, 
daha evvel şikâyet ettiğimiz ve. memleketçe za
rarlarını gördüğümüz, plânlı kalkınma mefhumu 
ortada kalır mı? Herkes şahsi takdirine göre 
memlekette şu istikamette birtakım tesisler ya
pılırsa hızlı kalkınma olabilir, bu istikamette ya
tırımlar yapılırsa hızlı kalkınma olabilir, kanaa
tini elbette taşıyacaktır. 

EKREM DİKMEN (Trabzon) — Van Çi
mento fabrikası gibi... 

BAŞKAN — Yerinizden müdahale etmeyi
niz efendim. 

O. II. P. GRTTPU ADINA ÎSMAÎL RÜŞTÜ 
AKSAL (Devamla) — Van çimento fabrikası 
ile, takdir edersiniz ki, hiçbir alâkası yoktur. 
Benim ifade etmek istediğim nokta, elbette, şa
hıslara göre memleketin iktisadi kalkınması ba
kımından gerekli birtakım görüşler vardır ve 
bunlar birbirinden ayrıdır. Plân bunları muay
yen kriterlere bağlıyarak bir bütün olarak dik
kate alan bir temel yapıdır. Aksi takdirde Sa
yın Alican'm şahsi müşahedelerine dayanarak 
bir yol tutacak olursak daha evvelki tecrübele
ri tekrarlamış oluru?:. Kaldı ki, çay konusunda, 
bizim bildiğimize göre, eğer programları dikkat
le incelemiş bulunsalardı bu mevzuda geçmiş 
Hükümetler tarafından yekûnu 53 milyon lira
ya varan 5 yeni çay fabrikasının programlara 
alındığını ve 1964 de başlandığını 1965 de bite
ceğini öğrenebilirlerdi. Halen programımızda bu 
konuda, bu mevzu geçmiş Hükümetler. taraf ni
dan dikkate alınmış, programa alınmış, tahsisa
tı konmuş, beş tanesi başlamış ve bu yol ve ge
lecek yıl bunlar ikmal edilecektir. Eğer ihtiyaç 
daha fazla ise, hiç şüphesiz bunlar da 1966 prog
ramına konabilir. 

Sonra, bunun gibi tarım sektöründe ehemmi-
vetli bir unsur olan gübre istihlâki de son yıllar
da Sayın Y. T. P. liderinin söylediği gibi, sü
ratli bir tempo ile artmaktadır. Şüphesiz bu ar
tış sevindiricidir. Nitekim 1962 de 200 bin ton 
azotlu gübre ihtiyacı, 1963 te 300 bin tona çık-
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mıştır. 1965 te 400 bin tonu bulacağı zannedil
mektedir, talimin edilmektedir. Bunu dikkate 
alan eski Hükümetler azotlu gübre istihsalini 
440 bin ton daha artırarak 550 bin tona iblâğı
nı öngörmüş ve bunu programlarına almışlar
dır. Nitekim yekûnu 350 milyon lirayı bulan ye
ni yatırımın öngördüğü tesislerin bugünlerde 
ihalesine çalışılmaktadır. Ayrıca eski Hükümet 
gübre istihlâkinde pek kısa zamanda programda 
derpiş edilen miktarın da aşılacağını hesaba ka
tarak üçüncü gübre tesislerini de kurmak için 
derhal çalışmalara başlanmasını ilgililere bir ta
limat olarak vermiştir. Ayrıca, 200 bin ton ka
pasiteli yeni bir süperfosfat tesisi de 1965 prog
ramına alınmıştır. Demek ki, Sayın Alican'm, 
tarım alanında istihsali, üretimi artırma bakı
mından ehemmiyetli gördüğü gübre konusuna 
geçmiş Hükümetler gerekli ehemmiyeti ver
mişler ve zamanında gerekli tedbirleri alınış
lardır. 

Şimdi arkadaşlar, asıl dünkü konuşmasında 
dokunduğu millî gelir rakamlarına değinmek is
tiyorum. Sayın Y. T. P. Lideri cevabi konuş
masında benim millî gelir rakamlariyle, kendisi
nin tabiriyle kurnaz,, partimizi bir kurnaz parti 
olarak vasıflandırıyor, hakikaten bu ifadeyi 
kendisinden ben beklemezdim, ümidetmezdim. 
Fakat şahsan bu partiye mensubolmakla şeref 
duymaktayım. (O. H. P. sıralarından bravo 
sesleri) 

Başlıca sorumluluğunu deruhde ettiği üçüncü . 
Karma Hükümetin Başbakanı Sayın Inönün'nün 
ve aynı Hükümetin Maliye Bakanı Melen'in ay
nı yıllar için verdikleri millî gelir rakamlarına 
değinerek diyor ki, bizim güya çelişmeler için
de bulunduğumuza işaret ediyor ve evvelâ ken
di aralarında bir mutabakata varmaları icabe-
der. Ve sonra, verdiğimiz rakamlar değişik 
menşeli rakamlarmış gibi ve dolayısı ile biz
ler kamu oyunu yanıltıcı bir istikamette, kamu 
oyuna götürmek istiyormuş; böyle bir yol seç
mişiz zannını verecek ifadelerle sözlerini tamam
lıyor. Hattâ birtakım mefhumların arkasına 
gizlenmek suretiyle millî hâsıla rakamlarımızın 
yüksek gösterilmeye çalışıldığını ifade ediyor. 
Arkadaşlarıma, evvelâ kendi aralarında bir mu
tabakat tesis, etmelerini ve başkalarının rakam
ları üzerinde tetkiksiz sonuçlara varmamalarını 
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tavsiye ederim, diyor. Arkadaşlar, bu konuda 
hakikaten beni üzüntüye sevk eden sebepler 
vardır. 

Eğer biz bu konularla Sayın Alican ile tar
tışma yapamazsak ve anlaşamazsak bu bizim içdn 
büyük bir eksiklik olur. Şimdi Sayın Y. T. P. 
liderinin millî gelir tahminleri konusunda Dev
let istatistik Enstitüsünce hazırlanan rakamları 
bilmemesine imkân yoktur. Şimdi olkuyoruın; 
gayrisâfi millî hâsıla, evvelâ piyasa fiyatları ile 
bir gayrisâfi millî hasıla hesaplanır. Gayrisâfi 
millî hasıla hesaıblanır; faktör fiyatları ile he
saplanır. Gayrisâfi millî hasıla cari fiyatlarla 
hesaplanır. Gayrisâfi millî hasıla sabit fiyatlar
la hesaplanır. 

Şimdi, ne diyor Sayın Ferid Melen, 1965 'büt
çe konuşmasında? 1961 salbit fiyaltlariyle, piyasa 
fiyatları ille gayrisâfi millî hasılayı alarak 1961 
de 53 milyar 019 milyon lira; 1962 de 57 milyar. 
153 milyon lira; 1963 te de 61 milyar 061 mil
yon lira; 1964 te 63 milyar 805 milyon lira; son 
talhmine göre 1964 rakamı 64 milyar 700 milyon 
lira olmuştur. înönü ne diyor konuşmasında? 
1961 de 53 milyar 7, 1964 te 64 milyar diyor. 

Simidi arkadaşlar, size Devlet istatistik Ens
titüsünün 1961 fiyaltlariyle ve piyasa fiyatlariy-
le gayrisâfi millî hasılayı okuyorum. 1961 de 
53,7; 1962 de 57,153; 1963 te 61,410; 1964 te 
64 milyar 75 milyon, görülüyor ki, gerek Sayın 
inönü'nün verdiği rakamlar ve gerekse Sayın 
Melen'in verdiği rakamlar arasında bir fark 
ımevzuıubahis değildir ve bu rakamlar 1961 fak
tör fiyatları ile, 1961 salbit fiyatlar ile ve piya
sa fiyatları ile gayrisâfi millî hasılamızın ye
kûnlarıdır. Ben neyi aldım? Ben yine istatistik 
Enstitüsünün, gayrisâfi millî hasılayı, istihsal 
âmilleri fiyatları ile tesbit eden rakamlarını al
dım. Bu rakamlar da şudur: 

1961 de 49 milyar 060 milyon, 1962 de, 52 
milyar 207 milyon; 1963 te 56 milyar 091 mil
yon, 1964 te 58 milyar 494 milyon.. Niçin bu
nu aldım? Arkadaşlar bunu tahsisen aldım. Çün
kü Sayın Y. T. P. Xdderi 1965 bütçesi tenkidin
de yıllar itibariyle, millî gelirimizin ve ferd ba
şına düşen gelirin hesaplanmasında istihsal âmil
leri fiyatları ile tesbit edilen gayrisâfi millî hâ
sılayı esas almıştır. Ben de onu aldım. 

Mesele şu; 1961 den 1965. e kadar gerek is
tihsal âmilleri fiyatları ile, gerek piyasa fiyat-
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l an ile fark var mıdır ve bu farklar Devlet İs
tatistik Enstitüsünün neşrettiği rakamlarm>a uy
gun mudur? Fark vardır ve bunlar Devlet İs
tatistik Enstitüsünün rakamlarına uygundur. 
Eğer biz, Devlet istatistik Enstitüsünün neşnet-
tiği rakamlara da itibar etmezsek, güvenmezsek 
neye güveneceğiz? Kaldı ki, Sayın Y. T. P. Lide-^ 
ri 1966 Bütçeli tenkidinde memlekette iktisadi 
gelişmeyi te'slbit bakımından aynı esasları aldı
ğına göre, ibenim aynı esaslara müracaat etmem
de bir hata, bir noksanlık, bir isabetsizlik var 
mıdır? Kendisi 1905 Bütçesi tenkidinde yıllar 
itibariyle, faktör fiyatları ile, 1961 yılı istihsal 
âmilleri fiyatları ile gayrisâfi millî hâsılamızda-
ki, gelişmeye temas ediyor ve nüfus başına düşen 
gelirlerdeki artışı hesaplıyor. Ben de onu yap
tım. Binaenaleyh, ortada ibenim verdiğim rakam
lar, Saym İnönü'nün verdiği rakamla, Sayın 
Melen'in verdiği rakamla her hangi bir çeliş
mezlik bahis konusu değildir. (Binaenaleyh, ra
kamlardan yanlış sionuç çıkarılarak umumi efkâ
rı yanlış istikametlere mirüklödiğimiz yolunda
ki iddialar gerçeklere hiç uymamaktadır. Nüfufe 
başına düşen gelir meselesi, eğer faktör fiyatla-
riyle hesaplanan benim aldığım gayrisâfi millî 
hâsılaya göre hesaplanırsa benim çıkardığım ra
kamlardır. Yok, eğer piyasa fiyatları ve yine sa
bit fiyatlarla hâsıl olan gayrisâfi millîhâsılaya 
göre hesaplanıra Sayın Melen'in verdiği rakam
lardır, hattâ ondan da son defa 15 (Martta yapı
lan üçüncü tahminlere göre daha da fazıladır. 
Bunu da yine İstatistik Enstitüsünün verdiği 
vesikalara göre okuyayım : 

Piyasa fiyatları ile, istihsal âmilleri fiyatları 
ile : 

1961 de 1 878, 
1962 de 1 94J3, 
H963 te S 030, 
1964 de '2 050 değil de hattâ 2 060, son 

4,3 rakamına göre. 

Şu halde arkadaşlarım, bizim gerek gayrisâfi 
millî hâsıla ve gerekse gayrisâfi millî hâsıladan 
nüfus başına düşen yıllık ortalamada gelire ait 
verdiğimiz rakamlar tamamen resmî teşekkül 
olan Devlet İstatistik Enstitüsünün verdiği ra
kamlara uygundur. Bunlar arasında .çelişmezlik 
bahis konusu değildir. Sayın Y.T.P. Iüderinin 
bu konuda (bizi itham etmesini, samimî olarak 
söyliyeyim, üzülerek karşıladım. Kendisi bu fco-
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mdarı bilen bir arkadaşımızdır. Bilerek bunu 
yaptığını sanmıyorum. O halde olsa olsa bunu 
bir zulhule hamlediyorum. 

Şimdi, toprak reformu konusunda zaten bul
gun burada okunan takrirle mesele kâfi miktar
da tavazzuh etmiş durumdadır. Ben konuşmam
da bir noktayı belirtmek istedim. Hükümet prog
ramında toprak reformunun yapılması katî şekil
de benimsenmiştir. Onu ifade ettim. 

Biz bidayetten beri Karma Komisyonda bu
nun bu devrede çıkarılabileceği görüşünü sa
vunduk. Binnetice eğer o zaman bu görüşe ge
linmiş olsaydı, şimdiye kadar aradan geçen 2,5 
ay zarfında Karma Komisyon kurulabilir ve ta
sarı da kanunlaşabilirdi. 

Arkadaşlar, Karma Komisyonu şimdi kuru
yoruz. Dün bütçe konuşmalarına başlamadan ev
vel acele birtakım kanunlar çıkardık. Bunun se
bebi nedir? Bunun sebebi, bütçeden sonra Mec
lisin çalışıp çalışamıyacağı hususunda tereddüt
te olmamızdır. Bu tarihte kurulmuş bir Karma 
Komisyonun ister istemez bu devrede bu kanu
nu çıkarması bahis konusu olamaz. Ama daha 
evvel bir Karma Komisyon kurulmuş olsa idi, 
müşterek gayretlerle memleketimizin ihtiyacına 
en uygun şekihde bu kanun bu devrede çıkarıla
bilir ve yazılı Konuşmamda da ifade ettiğim gi
bi, Türk köylüsünün hizmetine verilebilirdi. Be
nim ifade etmek istediğim sadece bundan iba
rettir. Komisyona gelmiş,- ama yine de bugün 
Karma Komisyon teşkil edilmesi ve. bu* yolda 
çalışmalara başlanması her halde sevinilecek 
bir konudur. Saym Y. T. P. liderinin dünkü ko
nuşmasına verebileceğim cevaplar bundan iba
rettir, temas ettiği noktalar itibariyle. 

Şimdi Saym Maliye Bakanı İhsan Gürsan, 
benim C. H. P. Grupu adına yaptığım konuşma
dan lüzumundan fazla alınmış görünüyor. Sakin 
arkadaşımın bu kadar, bu tenkidler karşısında 
bu kadar sinirlenmesini, itiraf edeyim ki, anla
mak benim için mümkün olmadı. Diyor ki ; Ak
sal konuşmasının başında 1965 bütçesinin reddi, 
yeni Hükümetin teşkili ve yeni Hükümet tara
fından bütçenin Meclise şevki ve kabulüne ka
dar geçen devre zarfında memleketin bütçesiz 
kaldığını söylüyor ve bu devrede Devlet hizmet
lerinin yürütülmesi, yatırımların yürütülmesi ve 
dolayısiyle iktisadi faaliyetlerde bu gecikmenin 
birtakım mahzurlar doğurduğunu ileri sürüyor
du, bunlar varit değildir, diyor, 
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Arkadaşlar, bu devre filhal, hepimiz biliyo

ruz ki, Hükümete gelirleri tahsil ve muayyen 
esas ve ölçüler içinde masrafları yapma yetki
sini veren kanunlar çıkarılmıştır. Bir bakıma 
Devlet hayatındaki süreklilik dolayısiyle hiz
metler devam ediyor. Ama bundan ben bir öl
çüde Devlet hizmetlerinin, yatırımların ve dola
yısiyle iktisadi faaliyetlerin, müteessir olabile
ceğini ifade ettim. Her şey mutlak surette dur
muştur, diye bir iddiam olmadı. Kaldı ki, ikinci 
kanunu arkadaşlarım hangi mucip sebeple ge
tirdiler • Daha evvel çıkarılmış bir kanun mev
cut iken, ikinci kanunu ihtiyaçları karşılayama
dığı için getirdiler ve mucip sebebolarak benim 
ifade ettiğimi ileriye sürdüler. Bir 1964 malî 
yılının Mart ayında 1,5 milyar liralık fazla har
cama yapıldığı halde bu yılın Mart ayında har
cama 1 200 000 000 lira civarında der, eğer ya
nılmıyorsam. Yani 1964 yılında 1,5 milyar li
ralık harcama yapıldığı halde 1965 yılında 
1 milyar 200 milyon liradır. 30 milyon liralık 
bir hacama noksanı vardır. Bunun iktisadi 
faaliyetlerde bir nısbette benim ifade ettiğim 
şekilde olumsuz tesir yapması elbette inkâr 
edilemez. Kaldı ki, arkadaşlarımız özel teşeb
büs konusunda hassastırlar. İstanbul iş âle
minden görüşlerini aksettiren bir teşekkülün 
bu konuda hazırladığı raporda, bu yılkı bütçe
nin geç kabul edilmesi sebebiyle umumi iş ha
yatında ve iktisadi faaliyetlerde bir yavaşlama 
olduğu ifade edilmektedir. 

Meselâ okuyayım bu rapordan bir parça : 
«1965 malî yılı Bütçe Kanununun ikiye bö

lünmesinin memleket ekonomisi için zararlı ol
duğuna dair işaret etmek isteriz. Filhakika ay
lık ile esas bütçenin hazırlanmasına imkân ve
rilmiş ise de bu hal memlekette, birçok müs
tahsil mal fiyatlarının düşük seviyede kalma
sına ve ahcılarmm da çekinser davranmasına 
sebebolmuştur. Zira aylık bütçede zaruri gi
derlere - maaş, vadeli borçlar gibi - yer veril
miş, yatırımlar esas bütçeye bırakılmıştır.»' 

Birtakım mütalâalar ileri sürüyor ve umu
mi olarak iş hayatında ve iktisadi faaliyetlerde 
hissedilir bir azalma olduğunu ifade ediyor. 
Demin de arz ettiğim gibi, 1965 yılı Martında 
yapılan harcamaların, 1964 yılı Martında ya
pılan harcamalardan noksan olması da bunu 
teyidjediyor. Elbette bunu, tamamen iktisadi 
bayat durgunluğa uğramıştır geklinde bir iddia I 
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olarak ileri sürmedim ve süremem de. Bir nis-
bette müessir olmuştur dedim ve ben bunu be
lirtmek istedim. 

Şimdi arkadaşlarım, benim, Dördöneü 
Karma Hükümet tarafından getirilmiş bütçede' 
ufak tefek revizyonlar olduğunu ileriye sür
mem ve temelli değişiklikler olmadığını ifade 
etmemden anlaşılıyor ki, Sayın Hükümeİ ve 
Maliye Bakanı fazla alınmıştır. Nitekim efrat* 
Sayın Y. T. P. lideri de aynı konuya temas et
tiler. Arkadaşlar, bu Hükümet hangi sebepler
le olursa olsun, asli sebep ne olursa olsun, Jm 
Hükümet bir bütçenin reddi dolayısiyle istifa
ya mecbur kalmıştır. Bü bütçe üzerinde bu
günkü iktidar kanatlarının sözcüleri açık ve sa
rih hükümlere dayanan tenkidler yapmışlardır. 
Şu halde yaptıkları tenkidleri gerçekleştirme 
tedbirlerini de bastan düşünmüş olmaları lâzım
dır. (C. H. P. sıralarından bravo sesleri) Çün
kü bu tenkidler yapılırken, esasen bir Hükü
met değişikliğinin bahis konusu olduğu malûm" 
du. Bu, evvelce düşünülmüş bir noktadır. Nex 

yapacağmı daha evvelden kesin surette karar-
laştırmamış bir Hükümet iş başa düşünce iddia 
ettiği açık ve cezri tedbirleri almak imkânım 
bulamamıştır. Ben bunu belirttim. 

Sonra değerli arkadaşlarım, tarafsız bir Baş
bakanın Başkanlığında bir Karma Hükümetin 
kurulması daha evvel ileri sürülen tenkidi erin 
ve mütalâaların gerçekleştirilememesi için bir 
sebebolarak ortaya konuluyor. Şimdi arka
daşlar, filhal bâzı noktalarda politika ve tat
bikat olarak bu görüşün bir ağırlığı vardır. 
Ama sözüme başlarken de ifade ettim. Bilfarz 
gelir tahminleri bakımından, bütçenin açık olup 
olmaması bakımından ileri sürülen fikirlerin, 
istirham ederim, Karma Hükümette 4 partinin 
bulunması ile bir ilgisi var mıdır? Benim te
mas ettiğim nokta burasıdır. Elbette politika 
olarak, birçok konularda politika olarak ara
daki ihtilâflar eritilecek ve müşterek bir 
anlayışa varılacaktır. Ama en basit bir iste. 
gelir tahmin1 eri konusunda, biz Karma Hükü
mettik ve onun için bir müşterek anlayışa var
dık demeye imkân yoktur. Bu bir müdafaa 
şekli olamaz kanaatindeyim. 

Sonra gelir tahminleri konusunda 1964 yi-, 
lmda gelir tahminlerinin Sayın Maliye Bakanı 
doğru çıkmadığım ifade ediyorlar, Arkadaşlar 
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ben konuşmamda, 1964 gelir tahminlerinin isabet 
ve isabetsizliğinden bahsetmedim. 1964 gelir 
tahminlerinin niçin gerçekleşmediğini, bizzat Sa
yın Maliye Bakanı bu kürsüden yaptığı konuş
mada açıklamışlardır. O zaman derpiş edilen ver
giler kanunu, zamanında yürürlüğe konmamış
tır. Ve vergiler tadil edilerek kabul edilmiş
tir. Bu mevzuda eğer 1964 gelir tahminleri ger-
çekleşememişse kabahat Cumhuriyet Halk Parti
sinin midir? Gecikme Cumhuriyet Halk Partisi
nin midir? Gecikme C. H. P. sinin davranışı yü
zünden mi olmuştur? Hayır. Sonra, gelir tahmin
leri mevzuunda da, hâlâ aynı kanaati muhafaza 
ediyorum buyurdular, eğer yanlış anlamadımsa. 
1965 gelir tahminleri bakımından aynı kanaati 
muhafaza ediyorum, buyurdular. Şimdi soruyo
rum kendilerine; kendilerine soruyorum, 1,5 - 2 
milyar lira açık vereceğinden bahsedilen gelir 
tahminlerinin noksan olacağı ifade edildiğine gö
re bu açığı kapatmak, gelir tahminlerindeki nok
sanlığı telâfi etmek için ne gibi tedbir düşünüyor
lar? Getirecekleri yeni bir ver.<ji mi vardır? Yoksa 
masrafları kısmayı mı düşünüyorlar? Masrafları 
kısmayı düşünüyorlarsa başlangıçta onu gerçek
leştirebilirlerdi ve geçmiş yıllarda yaptıkları ten
kide kendileri maruz kalmamış olurlardı. 

Şimdi vergi reform konusunda söylenen bir
takım görüşler vardır, çok güzel mütalâaları var
dır. Gerek gerekçede, gerek Senatoda yaptığı ko
nuşmada, gerek bütçeyi takdim konuşmasında, ge
rekse son defa verdikleri izahatta vergi konusun
da çok güzel fikirleri vardır. Fakat arkadaşla
rım, Sayın Gürsan arkadaşımız değerli bir mali
yecidir ve aynı zamanda değerli bir varidatçıdır. 
Güzel prensiplerle, güzel prensiplerin tatbikata 
konulması arasındaki farkı benden çok daha iyi 
bilirler. Tatbikat işinde senelerce yuğurulmuş-
lardır. Herkesin istediği âdil bir vergi sisteminin 
kurulmasıdır. Nihayet nazari olarak tesbit edilen 
esasları tatbikata intikal ettirmek sanıldığı kadar 
kolay değildir. 

Şimdi ben kendilerinden soruyorum: Umumi 
ifadeler dışında ve her maliye kitabında, yergi ko
nusunda yazılabilen veyahut da yazılmış olan 
esaslar dışında kendileri, elle tutulabilecek ne 
gibi tedbirler düşünüyorlar? Bu noktaların açık
lanmasında zaruret vardır. Ve bu nokta program 
münakaşasında bizzat Karma Hükümetin ortak
larından M. P. nin lideri tarafından ortaya atıl-
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mıştır. Bunlar kâfi değildir, yuvarlak cümleler
dir - onun tâbirini söylüyorum - bu mevzuda ne 
yapacağını Hükümet açık şekilde ortaya koymak 
mevkiindedir, demiştir. Bizim de söylemek iste
diğimiz budur. Ne yapılmak isteniyor? Şimdi 
söylenmek istenen şey şu; şikâyetler var... Eğer 
şikâyetler varsa Maliye Bakanlığı olarak sizin bu 
şikâyetler konusunda bir görüşünüz olmak lâzım-
gelir. Biz bu şikâyetleri aldık, şu mahiyette bir 
komisyona havale ettik. Arkadaşlar - tâbirim ma
zur görülsün - vergi konusunda düşünülen, ko
misyona havale etmek dışında bir tedbir, bir şey 
görmüyorum. (C. H. P. sıralarından, bravo ses
leri, alkışlar.) 

Plân komnunada temas ettiler, plân bir 
tabu değildir dediler. Hiç şüphesiz plân bir tabu 
değildir ve Sayın Alican'm bu konuda dün
kü konuşmalarına iştirak ettiklerini belirttiler. 
Biz de plânının bir tabu olduğu kanısında de-' 
ğiliz. İnancında değiliz. Ama plânıiı esprisi ve 
plânm felsefesi bütünlüğü ihlâl edilmemek şar-
tiyle zamana göre, ihtiyaçlara göre birtakım 
tedbirlerin alınabileceğini söyledik, söylemekte
yiz, bunun aksini söylemek mümkün değildir, 
ama plân konusunda sarih bir fikir ortaya ko
nulmuş değildir. Temenni ederiz ki, bu konu 
Plânlama Teşkilâtının bütçesinin müzakerele
rinde ortaya konsun ve Büyük Meclis, dolayı-
siyle komu oyumuz bu noktada gerektiği şekil-
da açıklanmış bulunsun. 

Saym Gürsan konuşmasının sonunda 2,5 ay
lık Hükümetin neler yaptığını, nasıl başarılar 
elde ettiğini de ilâve etmiş sözlerine. Benim 
kanaatimce, Kıbrıs konusuna dokunması isa
betli olmamıştır. (C. H. P. sıralarından bravo 
sesleri) Kıbrıs konusuna dokunması hakikaten 
isabetli olmam. ştır. Bilmiyorum söylediklerin
den Hariciyenin haberi var mıdır? Yoksa fev
ri bir hareket midir? (C. H. P. sıralarından al
kışlar) 

Arkadaşlar, başından beri temenni ettiğimiz 
Kıbrıs konusu gJbi dış politikada hayati bir dâ
vamızın tartışma konusu olmamasıdır, istis
mar konusu olmamasıdır. Bu itibarla bu konu
ya fazla dokunmakta memleket menfaat
leri bakımından fayda görmüyorum. Eğer 
iktidar grupları bu konuya dokunmak isterler
se. bu konuyu bahis konusu etmek isterlerse, 
bunda memleket menfaatleri bakımından man-
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zur görmezlerse, bu, Hariciye Vekâleti .bütçesi
nin görüşülmesi sırasında ortaya atılabilirdi. 
Ama Sayın İhsan Gürsan arkadaşımız tarafın
dan ortaya atılmasını itiraf edeyim ben mah
zurlu gördüm ve doğru bulmadım. 

Şimdi iktisadi ve siyasi huzur sağlanmış
tır konusuna gelince: Bu konu zannediyorum 
dün Adalet Partisi sözcüsü Sayın arkadaşımız 
tarafından da istenmiştir. Memlekette ve Sayın 
Adalet Partisi sözcüsü, bunu daha da ileriye gö
türerek, millî iradeye dayanan bir Hükümet 
iş başına gelmiştir, şeklinde ifade etmiştir, 
eğer yanılmıyorsam arkadaşlar, Parlâmentonun 
itibarını, her zaman ifade ettiğimiz gibi, yeni 
Anayasamızın metnine ve ruhuna uyduğu gibi, 
Parlâmentonun itimadını, güvenini kazanmış 
her Hükümet millî iradeyi temsil eden Hü
kümettir. Bu noktada öyle sanıyorum ki, ara
mızda hiçbir ihtilâf olmamak lâzımgelir. Bu nok
tanın kurcalanması - benim kanaatime göre -
mahzurludur ve mahzurlu da olmuştur. 

Yeni Hükümetin iktisadi politikasının ba
şarı derecesi hakkında bugünden bir hüküm 
vermek erkendir. Nitekim dikkat buyuruldu 
iso konuşmamda bu konuya temas etmedim. 
Zaman erkendir. Ama bir noktayı açıklıyabili-
rim, Sayın Gürsan, yine bütçe konuşmasında 
1964 yılı, başında daha ziyade dış sebeplerin 
tesiri altında başlıyan iktisadi durgunluğun 
1964 yılında alman tedbirlerle giderildiği ve 
sene sonuna doğru yılın ikinci yanışından son
ra iktisadi faaliyetlerde bir gelişme olduğu yo
lundaki iddiamıza, yahut ifademize mukabil, 
durgunluğun 1965 yılma da sirayet ettiğini 'id
dia etmişlerdir. Bu iddiayı evvelâ gerekçeleri 
tekzibetmiştir. Kendilerinin takdim ettiği 1965 
bütçesiyle ilgili gerekçeleri bu iddialarını tek
zibetmiştir. Bu bakımdan gerekçeleri bizim için 
kıymetli bir vesikadır. Haddizatında 1964 son 
baharında başlıyan ve devam eden bir geliş
me mevcuttur. Bu gelişmenin devamı memle
ket için en samimî temennimizdir. Bunu bir 
öğünme vasıtası yapmak için sanırım zaman 
erkendir ve sebep te yoktur. 

Değerli arkalaşlarımı gerek Sayın Y. T. P. 
liderinin gerek Sayın Maliye Bakanının konuş
mam üzerine dokundukları noktalara cevapla
rımı vermiş bulunuyorum. Yine de konuşma
mın sonunda ifade ettiğim gibi, yapılan konuş-
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mam üzerine yapılan itirazlar ve değinilen 
noktalarda Sayın Yeni Türkiye Partisi Lideri 
ve Sayın Maliye Bakanı haklı değildirler. 
Bunlar politik bir maksadın istihsali için de
ğil, sadece birtakım gerçekleri memleket huzu
runda, kamu oyu huzurunda ortaya koymak 
maksadından ibarettir. 

Hepinizi sevgi ile selâmlarım. (C. H. P. sı
ralarından sürekli alkışlar.) 

BAŞKAN — Verilmiş olan kifayet önergesini 
oüratuyorum. 

Sayın IBaşkanlığa 
Ziyadesiyle aydınlandık. Mnizakerenin (kifaye

tini arz ve teklif ederim. 
İstanbul 

Ziya Altınoğlu 

BAŞKAN — Kifayet aleyhinde Sayın Ekrem 
Aliıcan. 

KKREM ALİCAN (Sakarya) — Muhterem 
arkadaşlar, Sayın 'C. H. P. Sözcüsü arkadaşımız 
bizim dünkü konuşmalarda rakamlar olarak ve 
plân anlayışı olarak ifadıe etitıiğimiz bâzı görüşle
re cevaplar verdiler. Bu cevaplar içersinde ra
kamları yanlış ifade 'etmek, yanlış mânalandırmış 
olmak ıgibi plân tâbirini ,plândan anlaşılan mâ
nayı yanlış anlamak ıgibi bâzı noktalara da te
mas ettiler. Şüphesiz memleketin bütçesi (müna
kaşa ediliırkıen, bütçesi üzerinde ıgörüşoneler yapı
lırken ve bu İkonud'a plân raıesıölesii bu derece 
önemli bir münakaşa mevzuu olurken, tarafların 
görüşlerini Yüksek Heyetin dinleme imkânını 
bulmaları, ıhelıe ISaym C. H. P. Sözcüsünün ra
kamlar bakımından dahi yanlış ifade edilen ra
kamlar mevcuttur demek ıgibi bir iddiada bulun
ması Ikarşıisınida ıo ıralkamları (vertmiş olan sözciü-
lerin, hatiplerin mutlaka ım/uıkalhil ımıütalâalarmı 
Yülksıelk Heyetinize duiyurtmaları icalhed'er. Bu 
Mbarla kifayet takririnin reddedilmesi suretiyle, 
söz hakkının bize verilmesi imkânının sağlanma-
tsını rica (ederim. 

BAŞKAN — Okunmuş olan kifayet önergesi
ni oyunuza sunuyorum. Kabul odenler.. Etmiyen-
ler.. Kabul edilmemiştir. 

Söz sırası Y. T. P. Grupu adına ISaym Ali-
can'inidir. Buyurun efendim. 

Y. T. P. GRUPU ADİNA EKREM ALİOAN 
(Sakarya) — Çok muhterem arkadaşlarım, Sayın 
C. H. P. Sözcüsünün bugünkü mütalâalarına ce-
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vap verme imkânını bahşettiğinizden dolayı ev
velâ Yüoe Heyetinüze teşekkürlerimi arz etmek is
terim. Sayın îsnraii Rüştü Aksal fbenim dünkü 
konuşmamda üzerinde durduğum birkaç noktaya 
cevap verdiler. Evvelâ konunun kendilerini en 
fazla ilgilendiren yönüne cevap vermek suretiyle 
sözlerime başlıyacağım. Yani millî nasıla rakam
ları yönünden dünkü konuşmamda ifade ettiğim 
bundan öncekü Hükümetin Sayın Başbakanı ile 
Sayın Maliye vekillerinin birinci bütçe müzakere
leri sırasında ve Hükümet programı görüşmeleri 
sırasında veirdikleri rakamlarla Sayın C. H. P. 
Sözcüsünün dün verdiği rakamların birbirini tut
madığını ve binaenaleyh evvelâ kendi aralarında 
anlaşmaları -gerektiğini ifade etmiştim. Muhterem 
arkadaşım bugün millî hâsıla rakamları konusun
da izahlarda bulunarak piyasa fiyatları ile istih
sal âmilleri fiyatlariyle, faktörler itibariyle sabit 
fiyatlarla çeşitli şekillerde millî hâsıla rakamları 
olabilir, evvelce verilen rakamlar, - fazla anlıya-
madım izahatını - zannederim piyasa fiyatları ilo 
verilen rakamlardı, benini rakamlarım istihsal 
âmilleri fiyatları ile verilen rakamlardır demek 
istediler. Ben şimdi zaptı aynen okuyacağım ar
kadaşlar. Bir defa Ibiziim plânlama literatürümüz
de 'bilhassa Hükümet çalışmalarında, iesasında iki 
çeşit millî hâsıla rakamı kullanılmaktadır. Bunu 
çok iyi bilelim. Birisi sabit fiyatlarla, birisi de 
cari fiyatlarla millî hâsıla rakamlarıdır. Bugüne 
kadar kullanılan bütün rakamlar budur. Bu işin 
nazariyesinde bu işin ilmini yapanlar bakımın
dan millî hasılanın çeşitli nevileri elbet olabilir; 
ama bizim Devlet hayatında kullandığımız iki çe
şit millî hâsıla rakamı vardır. Bugüne kadar kul
lanılan bütün rakamlar bunlardır. Bu itibarla 
arkadaşımın bu şekilde millî hâsıla rakamı piya
sa fiyatları ile, istihsal âmlilleri fiyatları ile de
mesi isabetli bir hareket hattı değildir. Sabit fi
yatlarla (kullanırız, cari fiyatlarla millî hâsıla ra
kamları kullanırız. Bugüne kadar bizim bütün 
plânlama literatüründe kullanılan rakamlar bun
lardır. Nitekim konuşmaları arasında kullanılan 
tecimler bunlardır. 

İşte 12 Şubat 1965 tanihli Meclis müzakereleri 
sırasında Saym Melen'in o zamanki Maliye Ve
kilinin ifadeleri; gerçekten Devlet İstatistik 
Enstitüsünce yapılan en son tahminlere göre 
1961 fiyatları ile - Dikkat buyurun - 1961 fi
yatları ile gayrisafi millî hâsıla.... Piyasası mi-
yasası yok, piyasadan bahis yok. Arkadaşımız 
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bu beyanı yaparken acaba iç düşüncesi neler
dir, bunları tahmin edecek değildik. Bunları 
keşfedecek değildik. Ben beyanı aynen okuyo
rum, beyanı şu; Devlet İstatistik Enstitüsünce 
yapılan en son tahminlere göre 1961 fiyatları 
ile gayrisafi millî hâsıla 1961 yılında 53 mil
yar 'küsur, 1962 de 57 milyar iküsur, 1963 de 
61 milyar küsur, 1964 te 63 milyar küsur. Ve
rilen rakam 1961 fiyatları ile sabit millî gelir 
rakamı diye veriliyor. Benim üzerinde durdu
ğum nokta bu. Şimdi buna mukabil ne demek 
isteniyor, o zamanın Maliye Bakanı burada ne 
demek istiyor? Bakın, diyor, sabit fiyatlarla 
millî gelirimizde ne kadar ileri nisbetlerde kal
kınma sağladık, artış sağladık... Mânası bu. 
Piyasa* fiyatı yo'k, istihsal âmili yok, susu yok, 
busu yok. Sabit fiyatlarla 1961 den bu yana 
53 milyarda başlıyan bizim gayrisafi millî hâ
sılamız 64 milyara ulaşmıştır. Yani 1961, 1962, 
1963, 19'64 yıllarında, dört senenin içerisinde 11 
milyarlık ve sabit fiyatlarla bir artış kaydetti 
bizim icraatımız sayesinde gayrisafi millî hâ
sıla demek ister. 

Ben diyorum ki; rakamlar üzerinde hassasi
yet gösteriyorsa Sayın C. H. P. Grupu, gerçe
ğe uymıyan bu beyan karşısında.... 

HÜDAl ORAL (Denizli) — Gerçeğin tam 
kendisi. 

Y. T. P. GRUPU ADINA EKREM ALÎCAN 
(Devamla) — Eski Hükümetin Enerji Bakanı, 
siz bilmezsiniz; onun için lütfen dinleyiniz. 

HÜAÎ ORAL (Denizli) — Plânlama hakkın
daki mütalâalarınızdan bu işi çok iyi bildiğinizi 
gördük. Her halde senin konuşmanla Aksal'm 
konuşmasını idrak edebilecek mevkideyim. 

BAŞKAN — Lütfen karşılıklı konuşmayı
nız. 

Y. T. P. GRUPU ADINA EKREM ALÎCAN 
(Devamla) — Müsaade buyurursanız 1965 yılı 
bütçe gerekçesinde bu rakamlar vardır. 1961 
sabit fiyatları ile 1963 ve 1964 yılları gayrisafi 
millî hâsılalarına yeni bütçemizin gerekçesi de 
4 ncü sayfasında vermektedir. Burada 1963 ün 
ve 1964 ün rakamları vardır. Aynı mahiyet
teki rakamı eski Maliye Vekili 1963 yılı için 
61 milyar 410 milyon olarak verirken aynı te
rimi kullanmak suretiyle 1965 bütçesi aynı yıl 
için 56 milyar 91 milyon olaıak yani, altı mil
yar öksiği ile vermektedir. Buyurun. Terim 
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aynı kullanılıyor, verilen rakam. 6 milyar nok- I 
san, 1964 yılı için, 'bu 64 milyarlık rakamı ben 
geçen defaki Hükümet Programı müzakereleri 
esnasında, yanlış bir rakamdır diye o zamanki 
Sayın Başbakana demiştim. Kim vermişse - ko
nuşmasında kullandı çünkü bu rakamı - kim 
vermişse yanlış bir rakam vermiş. Zabıtları 
tashih etmek bakımından ifade ediyorum, za
bıtları düzeltsinler, demiştim, geçenki konuş
mamda. O sırada C. H. P. Grupunda bir arka
daşım bana itiraz etti. Sen 64 milyar olamaz 
diyorsun, kaç milyardır öyleyse, dedi. 58 milyar 
civarındadır 1961 in sabit fiyatları ile gayrisafi 
millî hâsılası dedim. Dikkat buyurunuz arka
daşlar, 1964 için bugün verilen rakam burada 
58 milyar 152,4 milyondur. Demek ki, bizim 
daha o zaman dahi - zabıtlarda var bunlar - tah
minlerimiz o zamanın Sayn Hükümetinin tah- I 
minlerinden çok daha isabetli imiş, mesele mey
danda... O zaman sabit fiyatlarla 64 milyar 
dediniz, şimdi o da meydana çıktı, 58 milyar 
ki, şu" 3,9 dan sonra 4,3 e gidişte bir miktar 
zammedildi. 58 milyar 400 küsur milyon lira 
olarak 1964 yılının 1961 fiyatlarına göre sabit 
gayrisafi milli hâsıla rakamı tekevvün etmiş 
bulunmaktadır. 

Bir delil daha vereyim size. Şimdi yalnız 
bir hususa temas edeyim. Sayın İsmail Rüştü 
Beyefendi sanki o zamanın Başbakanının verdi
ği rakamla Maliye Bakanının verdiği rakam 
arasında fark vardır, demişim gibi, rakamları I 
okuduktan sonra, dikkat ederseniz o günün Baş
bakanının verdiği rakamla Maliye Bakanının 
verdiği rakamlar aynıdır, dediler. Ben ikisi
nin de rakamları arasında fark vardır deme
dim. Bugün sayın sözcünün verdiği rakamlarla 
o zaman her ikisinin beraber verdikleri rakam
lar arasında fark vardır. Bu hususu arkada
şım tashih etmek mecburiyetindedir. 

Şimdi size - acaba arkadaşlarımın tereddüdü 
mü var - yazılı notumu isterseniz aynen oku
yayım. 

Ferid Melen arkadaşımızın 1964 için verdiği 
rakam 61 milyar 805 milyon o zamanın Saym 
Barbakanının verdiği rakam da 64 milyar ola
cak, kendileri yuvarlak rakam haline getirmişler, 
bu son rakamı veriyor; aralarında fark var de
miyorum. Dünkü Sözcünün verdiği rakamlarla o 
zaman Hükümette bulunurken verilen raıkamlar 
arasında farklılık vardır, diyorum. Şimdi bu | 

18 . 5 . 1985 0 : 1 
movzuda görüşlerimi teyidetmek için Devlet 
Plânlama Teşkilâtından meselâ Maliye Bakanlı
ğına yazılan bir yazıda sadece iki nevi millî hâ
sıladan bahsedilmektedir. Bunlardan birisi, 1961 
yılı sabit faktör fiyatlariyle gayrisafi millî hâ
sıla, ki demin Saym İsmail Rüştü Aksal arkada
şımızın istihsal âmilleriyle Alican'm vaktiyle 
verdiği rakamları 'ben söyledim, dediler. Benim 
vaktiyle verm"ş olduğum rakamlar da bunlar. 
Bış Yıllık Plânımızın büyük dbaıtlı - geçen defa 
da ifade etmiştim - tabının dördüncü sayfasında 
olan ve benim geçen defaki konuşmama esas olan 
rakamlar da bunlardır. Bu rakamların izahı yo
lunda kullanılan terim de 1961 faktör fiyatlariy
le Türkiye millî geliri terimidir. Anlatabiliyor 
muvumî Sabit fiyatlarla, terimi kullanılıyor, 
faktör fiyatlariyle terimi kullanılıyor. Verilen 
rakamlar aslında hep aynı rakamlardır. Devlet 
P1 anlama Teşkilâtı da arz ettiğim gibi, iki çe-
s'"t, birisi sabit faktör fiyatlariyle gavrisâfi millî 
hâsıla tahminlerinden bahsetmekte, ki, orada 49 
milyar, 52 milyon, 55 milyar 990, 58 milyar 152 
nvl'Vonluk rrayrieâfi millî hâsıla rakamın 
Türkive'nin millî hâsıla rakamlarıdır, diy'e ve
rilmektedir. Bir de ikinci nev'ini cari fiyatlarla 
ofTvr'nâfi millî hâsı1 a tahminleri verilmektedir, 
ki biz bu ikisini kullanmaktavız. Bugüne kadar 
hep kullanılan budur. Sabit fivatlarla dediğimiz 
zaman biraz önce ifade ettiğim 1964 te 58 mil
yar küsura ulaşan gayrisafi millî hâsılamızdır. 

Cari fiyat1 arla diyecek olursanız, o da bura
da vardır. 1961 de şüphesiz 49 milyarla aynı 
rokamdan başlamıştır. Çünkü 1961 fiyatlarına 
göre yapıyoruz. 1964 te 66 milyar 289 milyona 
ulaşmış gayrisafi millî hâsıla rakamı o. Müna
kaşalar açılırsa, bunlar üzerinde dahi dün ifa
de e't'tiğim g'hı durulacak taraflar vardır. Bu 
it'ıbarla Saym Cumhuriyet Halk Partisi Sözcü
süne dün tavsiye ettiğim «Aranızda rakam1 ar 
konusunda evvelâ siz. mutabaka varın» deyişim 
sağlam temele -dayanmıştır arkadaşlar, sağlam 
temele dayanmaktadır. Hakikaten tavsiye ede
rim, bir dahaki bütçe müzakerelerinde belki 
böyle farklı rakamlar vermek gibi durumlardan 
kendilerini (kurtarmış olabilirler. 

Savın İsmail Rüştü Aksal Beyefendi, 1965 
bütçesi üzerindeki konuşmam do^yısiyle Hükü
met 403 milyon açıktan bahsediyor, Alican 1 
milyarlık açığı kabul etmiş oluyor, evvelâ kendi 
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aralarında hu mevzuda onlar da mutabakata I 
vardın; dediler, mukabil bir iddia olarak. 

Şimdi saym arkadaşlarım, benim dünkü ko
nur;, mamda dikkat buyurmuşsanız Hükümeti ten-
kid eden taraflar da mevcut idi. Bilhassa gübre 
politikası tatbikatı yönünden Hükümeti bir hay
li sert terikid de etmiştim. Bizim politika anlayı
şımızda Hükümet Grupu olunca Hükümet, şu 
günlerde pek moda bir terim olmaya başlıyan 
küralH-e, bir tabu değildir. Biz Hükümeti elbet
te Hükümet örupunda da olsak tenkid ederiz. 
Hükümetle muayyen görüşlerde ihtilâfa düşeriz. 
Bunu arkadaşım neye yadırgar? İşte bu yadırga
maları gördüğüm zaman ben, Cumhuriyet Halk 
Partisinin klâsiık particilik anlayışiyle demokra
tik rejim sağlanamaz, bu itibarla bu klâsik, Hü
kümetleri mutlaka haklı görmek, desteklemek 
fikrini terk edelim derim, zaman zaman. Haki
katen bu, aramızdaki bu zihniyet farklılığından 
doğmaktadır. Bu itibarla, demiyorum ben. Hü
kümetle her noktasında bu bütçenin beraberiz. 
Hayır, dün acı'kça söyledim. 4 Martta güven oyu 
almış bir Hükümet, 26 Martta bu bütçeyi ge
tirmiş. Elbette bu bütçenin üzerinde eski bütçe
nin yaraları, eski bütçenin izleri mevcudolacak-
tır. Bunu bu Hükümet değiştiremezdi. Hangi- I 
miz böyle bir Hükümet mesuliyetini omuzları
mıza almış olsaydık değiştiremezdik. Bu itibarla 
bu bütçenin üzerinde mutabık olmadığımız pek 
çok hususlar elbette mevcut. Ama bütçeye oy I 
verme konurumda da sonunda hangi mülâhaza
larla, hangi sebeplerle beyaz oy vereceğimizi de I 
izah etmiştim. Onun için muhterem arkadaşım 
bizim bu anlayışımızı yadırgamasınlar. Kaldı ki 
bu provam ve bütçe muvazenesi bakımından 
bütçelerde bir kısım realist olmıyan tahminleri 
bizzat Hükümetler bütçelerini yaparken dahi 
kendi aralarında kabul edebilmektedirler. Bunu 
böylece bi'memiz lâzım. 1964 Bütçesinin de Mec
lise şevki sırasında her halde o bütçenin bir mik
tar açık vereceğini o zamanki Hükümetler ola
rak 'bizler de bilmekte idik. Onun 1,5 milyar açık 
vermiş olmasını saym arkadaşım, işte vergi kâ
nunları gecikti de geçen sene ondan oldu, diyor. 
Hayır. Vergi kanunlarının gecikmesinden doğa
bilecek açık miktarı, mutlaka 1,5 milyarın çok 
altında bir rakamdır. Kendimizi aldatmıyahm. 
Yani bunun için gerçekleri konuşmaktan çekin-
miyelim derim. 
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Vergi kanunlarının gecikmesinden b'r miktar 

vergi tahdlâtı eksilmiştir; ama bu 1,5 milyoım 
içinde o kadar büyük tesiri olma 1115 1 .: B .1 se-
neki tahsilat bunu gösterecektir. Bu seneld bil
hassa Zirai Gelirler Vergisine bu mevzuda yük-
lenilmektedir. Yani zirai geli 1er vergisi g ç çık
tığı için bu gecikme olm:.şjur, denilmektedir. 
Aslında inisiyaJ talimin ıakamlarının yüksek 
oluşundan ve inisiyal tahmin rakamlarını yapar
ken de program a muvazi gilmck gibi iyi bir ger
çekleşti mek arzusundan doğmuştur. Bu itibarla 
programı da dediğiniz gibi memleket şar'Jla.ma 
uygun hale getirmek mecbur yetin eyiz diye sa
vunmamızı yapmaktayız. Bu hakik.tleri böylece 
dikkate almak suretiyle parti en iş^sini bir 
yana bırakarak konuşacak olursak zannediyorum 
ki, konuştuğumuz lisan daha z'yade aramızda 
müşterek bir lisan haline gelebilec.k'.ir. Dünkü 
konuşmamda bu 1965 büiçekinde de bu g3İirler-
deki noksanlığın olacağını ifade ettim ve Hü
kümete şimdiden hat rlatıraz, ded m. Bu nok
sanlığı daha ziyade cari masraflar üzerinde 
çalışıp tararruf yapmak suretiyle karşılamaya 
gayret sarietm:lidirler, yatırımlara imkân nis-
betinde az intikal ett rmelidirler, dedim. Bu sa
dece cari masraflarla sağlanabilecek midir? 
Onu da tahmin etmemekteyim. Banlını bir 
k:smı yatırımlara da intikal edec:ktir. Nitekim 
1964 tatbikatında imalât sanayiinde ve diğer 
yatırımlarda meydana gelmiş o" an büyük nisbet-
lerdeki gerçekleşme düşüklükleri sadece tat
bikat güçlüklerinden değil, b r k smı da g>li -
lerdeki noksanlıktan dolayı Hükümetlerin kendi 
şuurlu hareketleri ile meydana ç kmış'ır, benm 
kanaatim budur. Yani yatırımları Hükümet"er 
kendi kararlariyle de gec ktirmiş ir, durdurmuş
lardır, 1964 tatbikatı sırasında. 

Şu halde, meseleleri böyle realitelerden uzak 
kaJİmıyscak bir üslûp içinde mütalâa etmenin 
elbet daha isabetli bir* yol olduğu msydandadır. 

Şimdi plân konu-unda da, geçen defa bir mü
talaamı brjyan etmişim, Cumhuriyet Hak Par
tisi hakkında bir teşh s mi söylemimin, bunu 
şimdi de söylemek istiyorum. Kâra daim1 or
taktırlar, zarara hiç ortak o mazlar, diye. Ş'mii 
Sıym İsmail Rüştü Aksal arkadaşımız bir beyan
da bulundu; «Plân konusunda Al'"can be i te-
yidetti, buna müteşokkir'z» dedi. Şimdi anlaşı 1-
yor ki, bu «plfeı da değişiklik yapılamaz» f kri 
hakikaten isabets'z bir fikirdir ve muhterem 
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C.H.P. Grupu da bu mevzuda bugüne kadar 
göstermiş olduğu muannit tutumun isabetsiz ol
duğunu anlamış bulunmaktadır. Şimdi bir dö
nüşle derler ki, zaten bu fikir bizim fikrimiz 
idi, Y.T.P. de, Alican da diğer partiler de bizim 
bu plân üzerinde ki değişiklik yapma fikrimizi 
kabul ettiler, kendilerine teşekkür ederiz. Yine 
olmadı, arkadaşlar. Yine olmadı. Bu fikir, 

-(C.H.P. sıralarından olmadı, sesleri) geçen defa 
aramızda çok sert münakaşa vesilesi oldu ve 
biz bu değişiklik fikrini ısrarla savunduk. 

Bu beyanını isabetli bulmadım; ama buna mu
kabil buraya gelebilmiş olduğu için Cumhuriyet 
Halk Partisi Grupunun, hakikaten kendilerine 
teşekkürlerimi ifade etmek isterim. 

Dün de ifade ettiğim gibi, şimdi değişiklik 
yapacağım ama, bu değişikliği nasıl yapacağız 
konusunda aramızda ihtilâf vardır. Gene dün 
ifade ettiğim, gibi yakın zamanda bu hususta da 
gene anlaşmaya varacağız ve gene Cumhuriyet 
Halk Partisinin muhtemelen bir sözcüsü buraya. 
çıkacak, Y.T. Partisinin ve Ekrem Alican'm, 
memlekette bir sınai hamle yapılması lâzımgeflir 
şeklindeki görüşümüze iltihak etmiş olmasını 
memnuniyetle karşıladık diyecektir muhakkak. 

Sevgili arkadaşlarım; ben neyi savunmak isti
yorum? Bunu geçmiş yılların ekonomimizdeki 
programa dayanmıyan sınai yatırım tatbikatiyle 
mukayese etmeye çalışmaktadır muhterem Cum
huriyet Halk Partisinin sözcüleri. Bugün de Sa
yın İsmail Rüştü Aksal arkadaşımız plânda de
ğişiklik yapılmalıdır, yapmak fikrinde mutabı
kız, ama aynı zamanda plânın felsefesine dokun
mamak icabettiği kanısındayız, demektedirler. 
Plânın felsefesi nedir? Plânın felsefesi Türk Dev
letinin topyekûn kalkınmasını sağlamaktır. Eğer 
plânın bugünkü felsefesi Türk Devletinin topye
kûn kalkınmasına yararlı olmuyorsa illâ ki bu 
felsefe devam edecektir diye ısrar mı edeceksi
niz arkadaşlar? Olmaz. Olmaz böyle şey. Şimdi 
plânın bir felsefesinde mutabık kaldık. Ne dedik? 
Bizim plânımız karma ekonomi düzenine dayanır. 
Bunda mutabıkız. Eğer plânın felsefesinden mu
radınız bu ise plânın bu felsefesi konusunda mu
tabıkız. Elbet Türk plânı, yapılmış olan 5 Yıllık 
Plân, bundan sonra yapılacak 5 Yıllık Plânlar 
ve yapılacak programlar, yıllık programlar felse
fe itibariyle karma ekonomi düzenine dayanacak
tır, burada mutabıkız. Ama, eğer plân verimli ha-
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zırlanmamış, verimli çalıştırılamıyorsa plânı da
ha verimli hale getirmek için plân üzerinde ıs
lahat yapmak fikrini savunanlara karşı, hayır o 
hususlara dokunamazsınız, plân üzerinde değişik
lik yapmak bakımından, işte efendim, bilmem şe
yi/ tedbirler olarak tesbit edilen falan maddeyi 
çıkaralım da; falan maddeyi onun yerine koyalım, 
bununla iktifa edelim gibi idarei maslahatçı bir 
politika savunuculuğu yapılıyorsa o plânın değî  
ğişikliği fikrini kabul etmemek manasınadır. Biz 
Türkiye'de hani o makro hedefler dedikleri bü
yük hedefleri tesbit edelim, plân tesbit etsin. Ne
dir o büyük hedefler? Dün de arz ettiğim gibi, 
ekonomimizin faraza sınai gelişmesinde % 12 -
% 15 bir kalkınma hızı hedefi. Bu sınai gelişme 
içerisinde Türk ekonomisinin ekonomik potansiye
line dayanan faraza çeşitli zamanlarda ifade et
tiği gibi turizm istikametinde, hayvancılık isti
kametinde, gübre sanayii istikametinde şu veya 
bu sanayi kollarında şu hedefleri tesbit edelim. 
Kültür konusunda Türkiye'de kültür dâvasını şu 
makro hedefe, şu büyük hedefe götüreceğiz diye
lim. Şu kadar senede kültür mevzuumuzu şu po
litika ile,şu istikametlere, şu hedeflere doğru gö
türeceğiz diyelim. Ama bu hedefleri gerçekleş
tirme mevzuuna geldiğimiz zaman aramızdaki 
fark burada işte. Ben diyorum ki, bu hedefleri 
gerçekleştirme meselesi önümüze getirildiği zaman 
sosyal politika, kültür politikası gibi hususlarda 
Devletin politikasını yürütme vazifesi Hüküme
tindir ve Hükümeti teşkil eden bakanlıklarındır. 
Bakanlıklara bu büyük hedefleri vereceğiz, o ba
kanlıklara bu işi düzenleteceğiz. Bunlar aslında 
âmme hizmeti niteliğinde işlerdir. Eğer bu isti
kamette biz her işimizi plânlamak gibi bir yola 
girecek olursak, bugünkü kırtasiyecilikle karşı 
karşıya kalıyoruz. İnanın bana, Sakarya'da vilâ
yetimde bir köye su baskını oldu. Beni götürdü
ler. Tarla köprüsü yakıldı, gel gör Alican, dedi
ler, gittim. O tarla köprüsünün dahi plânla ilgisi 
olduğundan bahsedildi. Plâna girecek, plândan 
tatbikata konulacak gibilerden birtakım bürokra
tik usuller içerisine mesele sokuldu ve sokulmak
tadır. (Sağdan, ve soldan alkışlar.) Benim üze
rinde durduğum, Devleti yürüten, idare eden o 
Devletin Hükümetidir evvelâ. O Hükümetin bir
takım bakanlıkları vardır. O bakanlıklar birta
kım âmme hizmetleri almışlardır üzerlerine. O ba
kanlıkların âmme hizmetlerinde, kültür hizmetle
rinde, sosyal hizmetlerinde benim varmak istedi-
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ğim birtakım hedefler olacak elbet. O hedefleri 
plânımda tesbit edeceğim; ama bütün bu hedefle
re taallûk eden teşkilâtlanmayı, bütün bu hedef
lere taallûk eden çalışmaları, bütün bu hedeflerin 
gerektirdiği âmme hizmetlerini de Devlet Plân
lama Teşkilâtının vizesinden geçirmek suretiyle 
yürüteceğim dedim mi Devleti durdurmaktayım. 
İşte bu Devleti durduran makanizmaya karşıyım 
ben sevgili arkadaşlarım. (Sağ ve soldan alkış
lar ve bravo sesleri.) Durduruyoruz Devleti. O 
halde ne yapacağız? O halde asıl bu hedefleri tes
bit etmekle beraber, Hükümet dediğim istikamet
te bu mevzularda çalışacak, Türkiye'nin ekono
mik hamlesini sağlayıcı da plânlama hareketim 
bütün teferruatı ile Devlet Plânlama Teşkilâtı 
tarafından düzenlenecektir. Bunun uygulanması 
konusunda da ayrıca bir Bakanlık marifetiyle 
uygulanma meselesini ele alacağım. Benim fikir
lerim bunlar. 

Bu çeşütli plânlı çalışmalar arasında, sek' 
törler arasında, Plânlama Teşkilâtı ile Hükü
met arasında koordinasyon olmasın fikri değil 
ki. Zaten hikmeti Hükümet, demin arz ettiğim 
gibi bunları Devlet durdurmadan koordinasyon 
yapmak suretiyle yürütebilmektedir. Böyle 
Hükümet kurabildiğiniz zaman bu olur. Aksi 
halde memleketi plânlı kalkındıracağım derken 
maalesef plânı, her şeyi köstekleyen bir vasıta 
haline getirmek gibi bir durum hâsıl olmakta
dır. 

Şimdi sayın arkadaşımın fevkalâde basit bir 
mesele imiş gibi mütalâa ettiği şu çay mesele
sine temas edeceğim. Hani Alican, diyor, san
ki" Vatandaşla yeni temasa gelmiş de bu hâdi
seyi görmüş gibi. Alican hakikaten öyle, çok 
fazla koşan, çok fazla seyahat eden bir insan 
değildir, bu bir za'ıf ise; nâkise ise Alican 
bunu inkâr etmemektedir. Fakat bu hususta 
bana en son taan edebilecek bir arkadaşımız 
varsa o da zannederim İsmail Rüştü Aksal ar
kadaşımızdır. (Alkışlar) 

Şimdi neye çay meselesini Alican mevzuu-
bahsetsin? O çay mevzuunu ben sizin kadar 
önemsiz telâkki etmemekteyim. Bahsettiğiniz 
o fabrikalar 7 aded idi ve 1963 programında 
idi. Onu biliyorum bizim Hükümet zamanında 
kararlaştırıldı. Çay fabrikaları meselesi o za
mandı. Ben bir noktaya itiraz ediyorum. Hâ
diseleri, gidip vatandaşın içinde görünce daha 
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iyi kavrıyorsunuz. Çay mevzuunu da açık soy-
liyeyim, bu kadar derinlemesine bilmemektey
dim, bu sefer yakından gördüm ve kavradım. 
Yeşil çay mahsûlü külliyetli nisbette istihsal 
edilmektedir. Bunu önliyemezsiniz, bunu dur
duramazsınız. O bölgeyi hakikaten kalkındır
makta hakikaten o bölgeye bulunmaz nimetler 
getirmektedir. O çay ziraatini orada önliye
mezsiniz. Dünkü konuşmamda var, bugünkü 
fabrikalar fevkalâde basit bir fabrika tekniği 
ile yeşil çayı sindiriyorlar, galiba, hafif bir ku
rutma ameliyesi, ondan sonra fabrikasyona gi
riyor; iki ameliyede de çay olarak ortaya çıkı
yor. Bir defa bugünkü fabrikalarımızın kapa
sitesi 1/3 nisbetindedir, bana ifade edilene gö
re iki bin tona yakın günlük çay mahsulü alı-
nabilirmiş zaman zaman. Halbuki bizim fabri
kalarımızın ve atelyelerimizin adedi yirmiüçtür. 
810 ton kapasite, 1/3 kapasite.. Böyle olunca 
ne oluyor? Çay malhsıüünü Tekel İdaresi al
maya mecbur. Alıyor, bunları stok ediyorlar. 
Stoklayınca kızışıyor, bozuluyor, bir defa firesi 
çoğalıyor, onda sonra vasfı bozuluyor, ki 
çayımızın vasfının çok yüksek olduğunu bana 
orada birtakım raporlar dahi göstermek sure
tiyle ifade ettiler. Alman çaya ödenen bedel, 
fire dolayısiyle çok oluyor. Vasfı, imalât dola-
yısiyle bozuluyor. Hattâ imal tekniği, fazla 
kapasitede çalışmak mecburiyeti dolayısiyle, 
bükme suretiyle değil kesmek suretiyle yapıl
mak istikametine yöneliyor, kesme suretiyle 
yapıldığında çayın vasfı tamamen kayboluyor. 
Ne oluyor değerlendirme bakımından o zaman? 
Mal böyle değersiz halde olunca, bir defa müs-
tahsıla çayın fazla fiyatla alma bakımından fi
yat değişikliği yapamıyorsunuz, 1957 den bu 
yana değiştirilmemiştir diye müstahsil şikâyet
çidir. 90 kuruşa zeytini alırken 180 kuruştu 
çay. Bugün zeytin fiyatları malûmdur, üç lira
dır çay diye dert yanmışlardır. Bir vatandaş 
10 ilâ 15 kilo arasında bir tarladan çay toplı-
yabilir denilmektedir. Tasavvur buyurun ve 
bir işçiye de 15 lira yemeği ile, içmesi ile öden
mektedir. Bu çayın bu fiyatla bizi kurtar
ması imkânsızdır diye şikâyet edilmektedir. 
O halde dün arz ettiğim gibi, burada basit bir 
fabrika ihtiyacı değil, arkadaşım meseleyi bu 
şümulü içinde mütalâa etmemiş basit bir falb-
rika ihtiyacı sanki. Biz her yere gittiğimiz za-
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man fabrika talepleriyle karşılaşıyoruz, onları 
ifade etmiyorum ben. Türkiye'nin çay denilen 
bir değerli mahsulü var. Bu değerli mahsulü 
bir vilâyetimizde, bir vilâyetimizden çok daha 
büyük sahada yetiştirmekteyiz. Bu değerli 
mahsulün meseleleri şunlardır, bakm diyorum. 
Benim dediğim mânada bir sınai hamle ihtiya
cını benimsemiş olan bir programımız olsaydı 
bu meseleyi şimdiye kadar çoktan organize eder
di. Bu yirmiüç çay fabrikası, atelyesi yerine 
elliüçe ç/kartırdı onlar. Maliyeti nedir? Yani 
memleketin takati üzerinde bir şey mi istiyo
rum? Hayır büyük çay fabrikaları için bana 
ifade edilen beş milyon liradır, küçük atelyeler 
için 1.5 milyon liradır derler. Hattâ küçük 
atelyeler halinde bunu yaygın hale getirirsek 
bütün vilâyette bunun sosyal kalkınma baka
mından da sağhyacağı imkânlar ayrıca mey
dandadır, derler. Bunun yanında da, dış tedi
yeye ihtiyacı olmıyan, yerli olarak imal edilen 
bir sanayi kolu. 

Muhterem arkadaşlar, 1953 yılında bİ7 
Adapazarı'nda Seker Fabrikasını - ki o günkü 
rayiçlerle 25 milyona çıkmıştır, bugün bir şe
ker fabrikası 50 - 60 milyon ray'çlidir- 11 ay
da bitirdik. 11 ayda fabrikanın hem sabit te
sisleri inşa edildi, hem makinaları geldi monte 
edildi ve hem de tecrübe işletmesine sokuldu. 
11 ayda seker fabrikası. 1963 de programda 
olan çay fabrikası dediğimiz bu küçük üniteler 
dahi beT tanesi işletmeye açılmış, ikisi kalmış 
falan hikâyeleri söyleniyor. Hayır, bunlar sü
r a t e halledilmesi gereken işlerdir, diyoruz. Bu
na göre de bu işi tutabiliyor muyuz, tutamıyor 
muyuz? Benim üzerinde ısrarla durduğum şey 
budur. Uygulama bakımından buna göre tut
muyoruz, plânlama bakımından buna göre 
tutmuyoruz. Demiyorum ki, münferit plânlar
la iktifa edelim. Elbette Türkiye'nin demin arz 
ettiğim gibi makro hedefleri tâyin edilecektir. 

Ama bunun içinde de bu çeşit birtakım sanayi 
hamlelerine girişilecektir. Nasıl girişeceğim? 
Çay sanayii hamlesine girişeceğim. Bu isi ik.' 
sonede bitiriyorum şu programın dâhilinde. 
Plâna bağlıyacağım bunu, plânla koordinasyo
nunu sağlamak kaydiylc. Gübre sanayiinde şu 
ihtiyaçlarım var. Şu şekilde onu da gerçekleş
tireceğim ve süratle gerçekleştireceğim diyece
ğim. Tetkik edin, kâğıt sanayii bakımından 
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bir fabrika meselesi vardır, gübre sanayii ba
kımından burada kürsüde ifade ettiğim fabri
kaları tetkik edin mutlaka iki seneden beri şu 
etüt idi, bu etüt idi diye gecikmelere uğramış
tır ve uğramaktadır. 

BAŞKAN — Sayın Alican, saat 13 e yedi 
dakika var, daha uzayacak mı efendim? 

Y. T. P. GRUPU ADINA EKREM ALİCAN 
(Devamla) — Uzatmıyayım efendim, zaten 
kâfi derecede söyledim. 

Şimdi plân konusunda ısrarla üzerinde dur
duğumuz husus budur. Bu meseleleri 1965 in 
ilk bütçe konuşmasında da arz ettim. Bu çe
şit meseleleri aylık plânlamalar halinde esas 
plânımızla irtibatını sağlamak kaydiyle ele al-
mıya mecburuz. Turizm konusuda odur, Tür
kiye'nin ekonomik potansiyelini harekete geti
recek sanayi tesisleri bakımından da durum ay
nıdır. 

Şimdi toprak reformu konusunda, dün tefer-
ruatiyle izah etmiştim, Sayn O. H. P. Gn^ ı ı 
ile nihayet müşterek oylar kullanmak suretiyle 
de bu sabah bu mevzuda bir mutabakata var
mış bulunmaktayız, Karma Komisyon kurulmuş 
bulunmaktadır. Üç ay gibi kısa bir zaman 
içinde şu dört partinin bu konuda bir muayyen 
metin üzerinde birleşebilmelori bu partilerin 
bu konudaki samimiyetlerinin ifadesidir, muh
terem arkadaşlarım. Hakikaten samimiyetle 
Su Komisyonu halinde çalışmışlar, müşterek 
mutabakata varmışlar, ve bu müşterek muta-
bakatm sonunda da bu Karma Komisyonun 
kurulması hususunda anlaşma hâsıl olmuştur. 
Arkadaşımın dediği gibi bu gecikmeden dolayı 
meselenin bu devrede çıkardması ihtimali azal
mıştır, derler. Bu aslında gecikme delildir. 
Oünkü Karma Komisyona üç ay evvel verilse 
idi, Karma Komisyon da bu münakaşalarla işi 
mutlaka daha fazla geciktirecekti. Şimdi par-
tilerarasmdaki bu anlayış havası içerisinde 
Karma Komisyon süratli çalışırsa ümidederiz 
ki bu devre içinde bu kanun çıkarılmak imkâ-
nma kavuşur. Ama Haziran ayandan itibaren 
Meclis ekseriyet bulmamak suretiyle toplantı
lar yapmazsa, bu, bugünkü Hükümetin ve bu
günkü Hükümeti teşkil eden partilerin her han
gi bir şekilde halledebileceği bir konu değildir. 

Sayın arkadaşlarım; bu suretle muhterem 
C. H. P. Sözcüsü arkadaşımızın ikinci konuş-
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masında bize taallûk eden mütalâalarını cevap- ı 
landırmış oluyorum. Ben şahsan bu bütçe mü
zakerelerinde Meclis grupları arasındaki görüş
melerin bir muayyen seviyenin üstünde cere
yan ettiği kanaatindeyim ve gerçekten bunu I 
memnuniyetle kaydedilecek bir adım olarak ka- I 
bul etmekteyim. İnşallah gelecek günlerde bu I 
ilerlemeler her gün biraz daha müspet istika
mette gelişecektir. 

Bu vesile ile hepinizi tekrar hürmetle selâm
larım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, yeni, 
den A. P. Grupu adına, C. K. M. P. Grupu ad1-
na ve C. H. P. Grupu adına söz istenmiştir. Bu 
arada iki tane kifayet önergesi vardır. Kifayet 
önergelerini okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Bütçenin tümü üzerindeki müzakere kâfi

dir. Oya vazedilmesini arz ve teklif ederim. 
Van 

ihsan Bedirhanoğlu 

Yüksek Başkanlığa 
Bütçenin tümü üzerinde konuşmalar kâfi 

kanaat hâsıl etmiş olduğundan müzakerelerin 
kifayetine karar verilmesini arz ve teklif ede
rim. 

Kocaeli 
Hâldan Kısayol | 

I I « ı 
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BAŞKAN — Kifayet aleyhinde buyurun 

Sayın Aksal. 

İSMAİL RÜŞTÜ AKSAL (Ankara) — Çok 
Sayın arkadaşlarım. Biraz evvel kifayet mev-
zuubahsolduğu zaman Sayın Alican huzurunum 
geldi ve benim konuşmam üzerinde açıklanma
sı lâzımgelen noktalar bulunduğunu, bunda fay
da olduğunu ilâve etti ve kifayetin aleyhinde 
bulundu; kabul buyuruldu. Şimdi bu defa yi
ne uzun bir konuşma yaptı. Başlıca tartışma 
konularımızda aramızda esaslı farklar var ve 
bu farklar tavazzuh etmeye muhtaçtır, şimdi 
tavazzuh etmeye muhtaçtır. Bunda memleke
tin faydası vardır, bunda Meclis bakımından 
fayda vardır. O itibarla ben Yüksek Heyetiniz
den tavzihe imkân verilmesi için kifayetin aley
hinde oy kullanılmasını istirham ediyorum. 

BAŞKAN — Okunmuş olan iki kifayet öner
gesini birlikte oyunuza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmiycnler... Kabul edilmiştir. (C. 
H. P. sıralarından alkışlar) 

Bütçelerin tümü üzerindeki müzakereler bit
miştir. Maddelere geçilmesini oyunuza sunu
yorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. Saat 13.00 e gelmiştir. Saat 14,30 dh 
devam edilmek üzere birleşime ara veriyorum. 

Kapanma saati ; 18.00 

• * 



İ K İ N C İ O T U R U M 
Açılma saati : 14,30 

BAŞKAN — Başkanvekili Ferruh Bozbeyli 
KATİPLER : Veli Uyar (Yozgat), İsmet Kapısız (Yozgat) 

BAŞKAN -— Millet Meclisinin 108 nci Bir
leşiminin ikinci oturumuna devam ediyoruz. 

Muhterem arkadaşlarım, bütçenin birinci 
maddesine merbut * cetvellerin bölümlerinde da
ha evvel Cumhuriyet Senatosunca yapılan ve 
Karma Bütçe Komisyonunca aynen veya tadi-
len kabul edilmiş bulunan bâzı değişikliklerle 
diğer cetvellerdeki değişikliklere ait rapor ve 
buna bağlı cetveller sayın üyelere dağıtılmıştır. 
Keza katma bütçelerden Cumhuriyet Senatosun
ca değiştirilen ve Karma Bütçe Komisyonunca 
da aynen veya değiştirilerek kabul edilen cet
veller hakkındaki basmayazılar da ayrıca sayın 
üyelere dağıtılmıştır. Her dairenin bütçe fasıl
ları Karma Bütçe Komisyonunda kabul edilen 
değişik şekli ile okutulup oyunuza arz edilecek
tir. Riyaset Divanı elindeki metinde bu tashi-
hatı yapmıştır. 

Maddelere geçilmesi kabul edilen 1965 bütçe 
kanun tasarısının birinci maddesini okutuyo
rum : 

1965 yılı Bütçe kanunu tasarısı 

Madde 1. — Genel bütçeye giren dairelere 
cari harcamaları için (A/l) işaretli cetvelde 
gösterildiği üzere (7 269 518 682) lira, yatırım 
harcamaları için (A/2) işaretli cetvelde gös
terildiği üzere (1 835 908 943) lira, sermaye 
teşkili ve transfer harcamaları için de 
(A/3) işaretli cetvelde gösterildiği üzere 
(5 315 991 488) lira ki, toplam olarak 
(14 421 419 113) lira ödenek verilmiştir. 

A — Türkiye Büyük Millet Meclisi Bütçesi : 

a) — Cumhuriyet Senatosu Bütçesi : 

b — Millet Meclisi Bütçesi: 

BAŞKAN — Birinci maddeye bağlı olarak 
T. B. M. M. Bütçesinin tümü üzerindeki görüş

melere geçiyoruz. Tümü üzerinde grupları adına 
sjrasiyle Kemal Güven C. H. P. Grupu adına, 
Lâtif Aküzüm A. P. Grupu adına, Sait Mutlu 
Y. T. P. Grupu adına, Ahmet Bilgin M. P. 
Grupu adına, Veli Başaran da C. K. M. P. Grupu 
adına söz istemişlerdir. Kendilerine sırasiyle söz 
veriyorum. 

Buyurun Sayın Kemal Güven. 

C. H. P. GRUPU ADTNA KEMAL GÜVEN 
(Kars) — Sayın Başkan, muhterem arkadaşlar, 
Türkiye Büyük Millet Meclisi bütçesi üzerinde 
Cumhuriyet Halk Partisi Meclis Grupunun gö
rüş ve temennilerini arz etmek üzere söz almış 
bulunuyorum. 

Demokratik hayat düzenini tercih eden bütün 
memleketlerde parlâmentolar bu düzenin temsil
cisi ve başsavunucusu olarak önemli bir mevki 
işgal eder ve büyük sorumluluk taşırlar. Bu se
bepledir ki, demokratik idarenin devamı ve ge
lişmesi - diğer müesesselerden ziyade - geniş öl
çüde parlâmentoların tutumu ile kuvvet kazanır 
veya za'fa uğrar. 

Demokratik rejimlerde parlâmentolar, meşru
iyetini millî iradeden alırlar. Ancak, bir parlâ
mentonun meşruiyeti dürüst bir seçimle iş başı
na gelmesiyle tamamlanmaz. Meşruiyetin deva
mı, Anayasa icaplarına, mevcut ve yürürlükte 
bulunan kanun vft nizamlara tam bir bağlılık gös
termekle sağlanabilinir. 

> 
Muhterem arkadaşlarım, 
Hatırdan çıkarılmaması gereken hususlardan 

biri de; parlâmentoların millet nazarında itibar
larını muhafaza mecburiyetinde olduğu gerçeği
dir. Bu da ancak, bu büyük müesseseye vücut ve 
ruh veren üyelerin, siyasi parti gruplarının ve 
Başkanlık Divanlarının her türlü art düşüncele
ri, küçük hesapları, şahsi ve siyasi çıkar endi
şelerini bir tarafa iterek vatanın yüksek menfaat-
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lerini korumak, milletin refah ve selâmetini ger
çekleştirmek gayreti içinde çalışmalariyle müm
kün olabilir. Bu mukaddes çatı altında, kısır ve 
icapsız parti çekişmelerinin yeri olmamalıdır. Bu 
mukaddes çatı altında toplanan bütün üye ar
kadaşlar ve temsil edilmek şerefine nail olan 
bütün siyasi teşekküller, gayret ve faaliyetlerini 
Türkiye'nin geri kalmış milletler topluluğundan 
süratle çıkarak en kısa zamanda çağdaş uygar
lık seviyesine ulaşması konusu üzerinde teksif 
etmelidirler. 

Bizim, Cumhuriyet Halk Partisi Grupu ola
rak samimî arzumuz ve takibettiğimiz yol bu
dur ve daima bu olacaktır. 

Muhterem milletvekilleri, 
Bilindiği üzere 9 Temmuz Anayasamız çift 

meclis sistemini kabul etmiştir. 1924 Anayasa
mızın kabulü esnasında bir teenni ve basiret or
ganı olarak ikinci meclisin kurulması teklif edil
mişti. Fakat çeşitli sebeplerle bu teklif o tarih
lerde çoğunluğun tasvibine mazhar olmadığı 
için 1924 Anayasası tek meclis esasını kabul et
mişti. Fakat, sonradan tatbikatta görülen ak
saklıklar, çıkarılan kanunların bâzı hallerde 
mükemmeliyetten uzak oluşu tek meclisli yasa
ma organının yetersizliğini ortaya koymuş ve 
ikinci bir meclisin kurulmasını zaruret haline ge
tirmişti. Bütün bunların yanısıra ikinci bir mec
lisin kurulmasındaki ana maksatlardan bir de 
yasama organına bir ihtisas, bir teenni ve basiret 
unsuru getirmek fikri idi. Bugün üç seneyi aşan 
tatbikat ikinci meclisin kuruluşundaki isabeti 
her bakımdan teyideden hâdiselerle doludur. 
Çift meclisli sistemin ağır işliyeceği, kanunların 
zamanında çıkarılamıyacağı yolunda duyulan 
endişelerin vâridölmadığı keza üç senelik çalışma 
süresince kesin ^olarak anlaşılmış bulunmaktadır. 

Muhterem arkadaşlar, 
Geçen sene içerisinde bâzı silâhlı ayaklan

ma teşebbüslerine ve Kıbrıs ihtilâfının üzücü ve 
endişe verici tezahürlerine rağmen meclisler, 
Anayasamızın emrettiği birçok yeni müessesele
ri kurarak rejimi sağlam ve münakaşasız bir te
mel üzerine oturtmak yolunda başarılı adımlar 
atmışlardır. 

Muhterem milletvekilleri, 
Bugünkü meclisimiz nispî temsil esasına gö

re kurulmuş bulunuyor. Seçim kanunlarının ka-
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bulü sırasında, çeşitli seçim sistemleri üzerinde 
uzun boylu ve çetin tartışmalar yapılmıştır. So
nunda, memleketimizin bünyesine en uygun ve 
en âdil sistem olduğu partilerin ve seçmen top
luluğunun fikirlerini ve seslerini yasama organ
larında - ehemmiyetleri ölçüsünde - duyurmak ve 
aksettirmek imkânını verdiği gerekçesiyle nispî 
temsil sisteminde karar kılınmıştır. 

Bu sistme göre, 1961 yılı Ekim ayında ya
pılan seçimlere bugün parlâmentoda temsil im
kânını bulan dört parti katılmıştı. Seçim sonun
da" partilerce alman oylar, hiçbirisinin müstakil-
len iktidara gelmesine kâfi gelmemiştir. Bu neti
cenin tabiî icabı olarak, Türk siyasi hayatında 
ilk defa partiler koalisyon halinde Hükümet teş
kili görevi ile karşı karşıya kaldılar. Seçimi ta-
kibeden o günlerde, birbirlerine tamamen karşı, 
âdeta zıt kutuplar halinde bulunduğu kabul edi
len Adalet Partisi ile Cumhuriyet Halk Partisi 
uzunca süren tartışma ve müzakerelerden sonra 
bir araya gelerek ilk koalisyon hükümetini kur
du. Bu koalisyon devam ettiği müddetçe, çeşitli 
müşküllere rağmen, memleket ve millet hizme
tinde el ele çalışmanın mümkün ve yararlı olabi
leceği gerçeğini göstermiş oldu. Bu, siyasi haya
tımızda önemi küçümsenmiyecek olumlu bir mer
haledir. Nitekim bu ilk tecrübeden sonra, ikinci 
koalisyon hükümeti Cumhuriyet Halk Partisi, 
,C. K. M. P. ve Y. T. P. arasında daha büyük 
bir kolaylık ve anlayış içinde kurulabildi Her 
yenilen müşkülün arkasından daha büyük bir 
müşkülün doğduğu bu devrede küçük büyük, iç 
ve dış birçok tehlikelerden korunarak selâmete 
ulaştırıldı. Birtakım mühim reform kanun tasarı
ları Yüce Meclise sevk edilerek kanunlaştırılmak 
imkânı sağlandı. Şu anda iktidar kanadını teşkil 
eden A. P., C. K, M. P., Y. T. P., M. P. kola-
lisyonu dört partiye dayanmasma\ve bu itibarla 
bünyesi diğer koalisyon hükümetlerine nazaran 
daha zayıf görülmesine rağmen üç aydan beri iş
lemektedir. Koalisyon hükümetleri, bu hizmetle
rinin yanı sıra ve bunlardan daha önemli olarak, 
partiler arasında anlayışlı ve yatıştırıcı bir ha
vanın hâkim olması için müsait bir ortamın ha
zırlanmasına da vesile oldular. Memleket meselele
rinin hallinde, parlâmentoları birbirine düşman 
zümrelerin kin ve ihtirasla çekişme yeri olmak
tan çok, ülkü ve gönül birliği halinde çalışan in
sanların ve siyasi teşekküllerin toplantı yeri ha-
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line getirmek yönünde ciddî ve gayretli adımlar 
attıiar. Nispî temsil sisteminin aleyhinde bulu
nanların ileri sürdüğü gibi memleket bu devrede 
hükümetsiz kalmadı, bu yüzden istikrar sarsıl
madı. Bütün bu hâdiseler nispî temsil sisteminin 
millî bünyemize uygunluğunu teyideden gerçek
lerdir. Bu itibarla, bu sistemin ıslahı suretiyle, 
seçmen topluluklarının çeşitli fikirlerini meclis
lerde daha geniş çapta duyurulması yolunda se
çim kanunlarında yapılan düzeltmeleri memleket 
realitelerine uygun bulmaktayız. 

Muhterem arkadaşlar, « 
Umumi görüş ve mütelâalarımızı bu şekilde 

belirttikten sonra Türkiye Büyük Millet Meclisi 
bünyesine ait görüşlerimizi arz edeceğim. 

Her şeyden önce Cumhuriyet Senatosu ve Mil
let Meclisi Teşkilât kanunlarının keza Meclisimiz 
İçtüzüğünü, üç yılı mütecaviz bir zaman içerisin
de kabul edilerek yürürlüğe girmemelerini üzün
tü verici bir gecikme olarak kaydetmek isteriz. 
Bu arada millî sarayların da Meclis bünyesinden 
ayrılarak bir an evvel Millî Eğitim Bakanlığına 
devrinin her bakımdan isabetli olacağı gerçeğine 
Yüce Meclisin dikkatini çekeriz. 

Muhterem milletvekilleri, 
Teşkilât kanunları henüz çıkarılmamış olma

sına rağmen, bu sene bir yenilik ve başlangıç ol-. 
mak üzere Cumhuriyet Senatosu ve Millet Mec
lisi Bütçeleri ayrı ayrı hazırlanmıştır. Memnuni- . 
yeti mucibolan husus bu ayrılış ile bütçeye yeni 
bir malî külfetin yüklenmemiş olmasıdır. 

Bütçe raportörü arkadaşlarımızın raporla
rında pek yerinde olarak işaret ettikleri, Meclis 
binasının ve mefruşatının kullanılması ile ilgili 
temenni ve dileklerine aynen katılıyoruz. Ayrı
ca Başkanlık Divanının bu konuda dikkatini tek
rar çekmeyi kaçınılmaz bir görev addediyoruz. 

Muhterem arkadaşlarım, 
Cumhuriyet Senatosu, Millet Meclisi ve Millî 

Saraylarda halen 908 hizmetli, 213 memur bu
lunmaktadır. Bu miktarın fazlalığına dikkati 
çekmekle beraber, mevcut personelin istihdamın
da her halde çok daha rasyonel davranılması hu
susunu Riyaset Divanına hatırlatmayı uygun 
bulmaktayız. 

Muhterem milletvekilleri, 
Memleketimizin sayılı kitaplıkları arasmdn 

bulunan Türkiye Büyük Millet Meclisi Kitaplığı 
nın. tarihi, parlâmento talihimizin başlangıcı bu- j 
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lunan 1876 yılma kadar gider. Cumhuriyet ida
resi ile beraber kitaplık modern esaslara göre ye
niden tanzim olunmuştur. Bugün, ekserisi hu
kuk, ekonomi ve politika ile ilgili olmak üzere 
kütüphanemizde 135 bine yakın kitap vardır. 
Bunlar arasında Büyük Atatürk'e ait tarihî ve 
eş^iz değer taşıyan pek çok anılar ve ayrıca 
500 e yakın el yazması eserler mevcuttur. 

Kurulmaya başlıyan cilthanenin pek kısa za
manda ikmâli gerekmektedir. Bu tesislerin ta
mamlanması ile 50 bine yakın yıpranmış ciltli 
kitap yeniden onarılacaktır. 
' Mıkroflimle ilgili malzemeler gelmiştir. Ge
rekli tesislerin monta edilerek pek yakında faali
yete geçirileceğini memnuniyetle öğrenmiş bulu
nuyoruz. Mikroflim tesisleri büyük hizmetler gö
recektir. Kitaplıkta bugün 18 personel mevcut
tur. Bu kadroyu noksan ve kifayetsiz bulmakta
yız. Yeni teşkilât kanunu üzerinde çalışmaların 
devam ettiği bu sırada kitaplığın, bugünün te-
lâkkiklerine uygun modern bir anlayışla ele 
alınması, hizmetlerin noksansız görülmesi için 
icabeden kadro ve imkânların diğer kadro ve 
hizmetlerden tasarruf edilmek suretiyle sağlan
malını Sayın Millet Meclisi Başkanından ve di
ğer ilgililerle Yüce Meclisten bilhassa rica et
mekteyiz. 

Muhterem arkadaşlarım, 
Millet iradesinin tek ve gerçek temsilcisi 

olan Türkiye Büyük Millet Meclisimizin 1965 yı
lı Bütçesinin Aziz Milletimize hayırlı olmasını 
temonni eder, saygılarımı sunarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — A. P. Grupu adına Sayın Lâ
tif Aküzüm. 

A. P. GRUPU ADINA LÂTlF AKÜZÜM 
(Kars) — Sayın Başkan, muhterem arkadaşla
rım; 

Adalet Partisi Meclis Grupu adma Türki
ye Büyük Millet Meclisi bütçesi üzerindeki tet
kik ve tahlillerimizi arz etmek üzere söz almış 
bulunuyorum. 

Millî Mücadeleden bugüne kadar Devlet ya
pımızın temelini; Egemenlik'kayıtsız şartsız 
milletindir, esası teşkil etmektedir. 

Yani Anayasamız, Millî Hâkimiyetin kul
lanılmasını, yasama, yürütme ve yargı organ
larına tevdi etmiş bulunmaktadır. Biz bugün 
Büyük Millet Meclisinin bütçesini bu kuvvet
lerin ayrılığı prensibinin ışığı altında tetkik v© 
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tahlile tabi tutarak tenkitlerimizi açıklamaya 
ve Parlâmentonun bütün meselelerini bu açı
dan ortaya koymaya çalışacağız. 

Muhterem arkadaşlarım; Yasama Organının 
her vesile ile yıpratılmak ve zaıfa düşürülmek 
için gayretler sarf edildiği herkesçe ve hepi
mizce bilinen bir vakıadır. Bu itibarla evvelâ 
Büyük Millet-Meclisimiz, demokrasiye inanma
mış ve ihtiraslarına zebun kimseler tarafından 
memleket meselelerini göremiyen, sadece şah
si çıkarlarına bağlı bir topluluk olarak göste
rilmek isteniyor, aynı zamanda Mecliste tartı
şılan konular yanlış anlayışlara sebebiyet ve
recek şekillere sokuluyor. Demokrasilerde ve hu
kuk Devleti nizamında Anayasa hükümlerinin 
çiğnenmesi nasıl millet ölçüsünde bir hâdise 
ise, millî iradenin üç mihrakından biri ve birin
cisi olan Parlâmentonun mânevi şahsiyetini ze-
deliyecek hareketlerde ona yakın derecede va
him bir olay telâkki edilir. Mevzuatımızda ya
sama ve yürütme organlarının maddi ve mâne
vi varlıklarını titizlikle koruyan hükümler mev
cuttur. Elbette inanıyoruz ki; Meclislerin faali
yetleri üzerinde asıl kontrol yapan kuvvet mem
leketin umumi efkârıdır. Memleketimizde de
mokrasiye daha doğrusu rejime inanmıyan kü
çük bir azınlıkta mevcuttur, işte bu azınlık hu 
gibi yollara tevessül ederek demokrasimizin ve 
rejimimizin temel müessesesi olan Parlâmen
toyu yıpratma yolunun üzerinde bulunmakta
dır. 

Parlâmentonun diğer organlara tabi olma
sı, Devlet hayatında bu organların lehine mu
vazenenin bozulmasını ve siyasi hürriyetin fel
ce uğratılmasını tevlit eder. 

Anayasamız Yasama organın yetkilerini ge
nel olarak 64 ncü maddesinde sıralamıştır. Ka
nun yapmak, değiştirmek ve kaldırmak, Devle
tin bütçe ve Kcsinhesap kanun tasarılarını gö
rüşmek, kaîbul etmek, para basılmasına, genel 
ve özel af ilânına karar vermek, Türkiye Bü
yük Millet Meclisinin yetkilerindendir. Bu yet
kiler devredilemez demektedir. Biz, Adalet Par
tisi grupu olarak Parlâmentoyu kendi iradesi 
üzerinde o iradeyi kullanmaktan menedecek hiç
bir kuvvetin varlığını kabul etmiyomz. 

Muhterem arkadaşlarım; Meclisler birta
kım kurallara dayanılarak teşekkül eder. Bu 
kuralları, ya Anayasa vazeder veya Meclisle- | 
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rin içtüzükleri veyahut da, gelenek haline ge
len bâzı muttarit hareket ve muameleler tâyin 
ede:«. 

Anayasa ve içtüzükler Meclislerin sarih ira
delerine, gelenekler ise, Meclislerin zımnî ira
delerine dayanırlar. Birbirine zıd ve karşı fi
kir ve kanaat sahibi insanlardan müteşekkil 
Meclislerin iyi işlemesinde Anayasa ve içtüzüğe 
riayet kadar geleneklere riayet etmek te zaru
ridir. Aksi halde Meclislerin içinde vukubula-
cak ihtilâf ve kopacak fırtınalar o Meclislerin 
görevlerini ifaya mâni olur. 

Demokratik bünyenin sıhhati karşılıklı say
gı göstermek esasına dayanan iktidar ve mu
halefet kanatlarının münasebetidir ki, bu da 
yarın Mecliste yerler değiştiği vakit münase
betlerin daha nezih, daha olgun bir hava için
de devamına imkân bahşetmiş olur. 

Muhterem arkadaşlar, Başkanlık Divanının 
birkaç hatasına rağmen, tutumundan genel ola
rak memnun bulunuyoruz. Ancak Meclis İçtü
züğünün bugüne kadar çıkarılmamış olması 
bâzı teamüllerin teessüsüne yer vermiş bulun
maktadır. Bunun biran evvel önlenmesi için 
Meclis İçtüzüğünün süratle çıkarılması temen
nimizi, Başkanlık Divanının dikkat nazarına arz 
etmek isteriz. 

Azız arkadaşlarım; Başkanlık Divanının 
1 Şubat 1964 tarihinden itibaren yürürlüğe 
koyduğu iki yönetmelik mevcuttur. Bunlardan 
birincisi, dinleyicilerle ziyaretçilerin Meclisimize 
giriş ve çıkışlarına aittir. Bu yönetmeliğe son za
manlarda lâyıkı veçhile riayet edilmediği için 
bâzı nahoş hal ve vaziyetler doğmuş bulunmak
tadır. Sayın milletvekili arkadaşlarımızın bu 
hususta yardım ve müzaheret göstermeleri kay-
dİ3rle Başkanlık Divanının bu konu üzerinde 
önemle durmasını istirham etmekteyiz. 

2 nei yönetmeliğe gelince : 
Bu yönetmelik basın muhabirlerinin Parlâ

mentoya giriş ve çıkışlarını âmirdir. Anayasamı
zın 85 nei maddesi Meclis1 erin kolluk işleri Baş
kanlıkça düzenlenir ve yürütülür dediğine göre 
bu yönetmeliğin basın mensuplarının haber al
ma imkânlarını sağlayıcı bir ölçü içinde Başkan
lık Divanınca ehemmiyetle ele alınmasını samimi
yetle temenni etmekteyiz. 

Büyük Millet Meclisinin kütüphanesi için 
uzman memur alınmasını ve ayrıca bir müter-
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cim kadrosunun verilmesini faydalı mülâhaza 
etmekteyiz. 'Bu temennilerimiz bir evvelki bütçe,1-
de ileri sürülmüş olduğu halde üzerinde, durul-
madiğim üzüntü ile müşahede etmiş bulunuyo- | 
rıız. 1939 yılından ıbu yana dünya parlâımentola- | 
rina ait yalbancı kıymetli eserlerin dilimize ter- j 
cüme edilmemesi kütüphanemiz için başlıca rw>k- | 
san olmuştur. Başkanlık Divanının bu mesele j 
üzerinde hassasiyetle durmasını ve bugünkü j 
modern icaplara güre lûitüpnanemizin yeniden j 
gözden geçirilmesini mutlak ve zaruri mütalâa j 
etmekteyiz. 

Yaptığımız tetkiklere güre; şehirlerarası tele
fon masrafları fazla görülmektedir. ilgililerin 
dikkat nazarlarının çekilmesini Sayın Başkanlık 
Divanından rica etmekteyiz. 

Sayın arkadaşlarım; dış seyahatti erin bir ni
zama bağlanması lâzımdır. Parlâmento grupu-
nun çal ışnıa! arından Meclisimiz gerektiği şekil
de haberdar edilmemektedir. IBu grupum almış 
olduğu harcırah ve ödenek 'oldukça fazladır. Bu 
itibarla tasarrufa riayet edilmesini de temenniye 
şayan gördüğümüzü işaret eitmek isteriz. 

Muhterem arkadaşlar; Büyük Millet Meclisi
nin murakabe ve kontrol unda bulunan Millî Sa
raylarımıza, ayrılan tahsisat yeterince onarım
ların yapılmadığı tetki'kalt ve müşalhedel erimizi e 
anlaşılmıştır. Bütün dünyaca şöhret ve kıymeti 
takdirle söylenen ibu millî eserlerimizin korun
ması 'için lüzumlu ilginin esirgenmem esin i istir
ham etmekteyiz. 

öğrendiğimize güre; Meclis Hesaplarını İn
celeme Komisyonu üyeleri İstanbul'da geniş 
tetkiklerde (bulunmuşlar ve bütün aksaklıkları 
'belirten müdellel ıbir raporu Meclis Başkanlık 
Divanıma sunmuşlardır. Bu ırapor üzerinde durul
ması, ve hattâ tahkikat açılması gerekirken hiç
bir işlem yapılmamış olması üzüntümüzü artır
mıştır. 

Muhterem arkadaşlarım; ömürlerini bu mü
esseseye bağlamış Ibuılunan çok kıymetli memur 
arkadaşlarımızın bir kısmı büyük büyük kadro
lara hariçten memur almınıalk suretiyle vukubu-
lan kadrosuzluk yüzünden terfi ödememenin 
üzüntüsü içindedirler. Bundan Ibaşka Meclis per
sonelinin bir kısmı daha çok teknik kadroyu iş
gal edenler, görevlerinin dışında başka işlerde 
istihdam 'edildikleri için 'birçok mühim görevle
rin aksadığım müşahede etmiş bulunuyoruz. 
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Meclis doktoru tecrübeli, kıymetli bir dahiliye 
mütehassısı ve işine bağlı bir arkadaşımız ol
makla beraber, gittikçe artan personel çokluğu 
yüzünden ihtiyaca kâfi gelmemektedir. Bu itibar
la yardımcı bir doktor kadrosunun verilmesi ve 
âcil vakalar için 'bir odadan ibaret olmak üzere 
2, 3 yataklı 'bir revir ve hatsta nakli için lıaısta 
arabası, amlbulâns temini hususlarını ehemmi
yetle temenniye şayan gördüğümüzü arz etmek 
isteriz. 

Pek muhterem arkadaşla r; bir millet iman've 
inanç kudreti ile yaşar. Bundan mahrum olan 
bir milletin yaşamasına asla ihtimal verilemez. 
Büyük.milletimizin yegâne ümit kaynağı olan 
Meclisimizde aynı ruhun başta gelmesi en bü
yük arzumuzdur. Bu itibarla Türkiyemizi çağ
daş medeniyet seviyesine çıkaracak olan Parlâ
mentonun haklarını ve yetkilerini elbirliği ile 
korumamız, ona karşı yönelecek her türlü men
fi hareketi grup farkı gözetmeksizin Parlâmento 
olarak karşılamamız zaruretine işaret ederek 
Adalet Partisi G-rapu adına saygılarımı sunarım. 
(A.P. sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Y.T.P. ftrııpu adına Sayın Sait 
Mutlu. 

Y. T. P. GRUPIT ADİNA SAİT MUTU' 
(Muş) —- Sayın Başkan muhterem arkadaşlarım ; 
C. Senatosu ve Millet Meclisinin 1:̂ 65 malî yılı 
bütçelerini inceledim. Bütçe Karma Komisyonu
nun raporuna göre sözü geçen bütçelerin 1964 
yılı Bütçesine nazaran 0. Senatosu Bütçesi; 
12 870 824 lira fazlasiyle 23 983 234 lira ve 
Millet Meclisi Bütçesi de 36 727 200 lira faz
lasiyle 89 690 976 lira M, cem'an 49 598 024 
lira fazlasiyle 113 674 210 lira olarak tesbit 
edilmiş bulurum akta di r. 

Buna göre, 1965 yılı Bütçesi 1964 yılı Büt
çesine nazaran yüzde 100 e yakın bir artış gös-
temi ektedir. 

Muhterem arkadaşlar, plânlı ve programlı 
bir devrede masraf bütçesi karekteri taşıyan 
Meclis Bütçesinin yüzde yüze yakın artış yeri
ne, daha ziyade tasarruf fikrinin hâkim olması 
ve ilk bütçe olarak getireceği prensiplerle di
ğer bütçelere örnek teşkil etmesi arzu edilirdi. 

Huzurunuza getirilen umumi bütçe durumu 
da düşünülürse tasarruf fikrinin Meclis Büt-
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çesinde bariz bir şekilde kendini göstermesi 
uygun olurdu. 

Tasarruf deyince, 'hizmet icabı zaruri ihti
yaçların kanuni tam karşılıklarının konulmak 
suretiyle samimî bir şekilde bütçenin hazırlan
mış olmasıdır. Tetkik ettiğim bütçede yukarda 
işaret ettiğim hususlara riayet olunduğuna dair 
her hangi bir işaretin 'mevcudiyetinden (bahse
dilemez. Şöyleiki: 

Bir defa, bütçenin ikiye ayrılması, kanuni 
ve müşterek hizmetler dolayısiyle uygun değil
dir. Ayrıca masrafların artması bakımından 
da külfetlidir. 

Bu itibarla, her iki bütçenin tek bütçe ha
linde ihzar edilmesi zaruridir. Bu tefrik kanun 
veya hizmet icabı olmayıp, sırf prestiş mese
lesi yapılmış olmaktan ileri gelmektedir. Esa
sen bu husus, bütçenin Senatodaki müzakerele
ri esnasında açıkça ifade edilmiş bulunmakta
dır. 

Böyle bir yola gidilmesinin, esas gayeye ay
kırı bulunduğu aşikârdır. Bunun önlenmesinin 
zaruretine inanmakta ve ileride hizmet görülme
sinde de ve bütçeye tahmil edeceği külfet ba
kımından telâfisi gayrimümkün güçlükler yara
tacağı ve zararlar tevlidedeceği kanaatindeyim. 
Böyle olunca, Türkiye Büyük Millet Meclisi büt
çesinin de ayrı ihzarı lâzımgelir. 

İkinci olarak, yatırım ihtiyaçlarına tahsisi 
gereken gelirlerin ileriye muzaf bir düşünceyle 
her iki bütçeye fazla olarak ödenek konulmak 
suretiyle bütçe prensiplerine aykırı hareket edil
miştir. 

Diğer fazlalıklara gelince : 
Cumhuriyet Senatosu bütçesinde, döşeme ve 

demirbaş gibi diğer alımlar için 79 279 lira ve 
ağırlama giderleri için 87 918 lira ve tranfer 
gidrlerinde de 70 692 lira fazlalığın sırf ayrılık 
dolayısiyle konulduğu ve yerine masruf olmadı
ğı aşikâr bulunmaktadır. 

Cari giderlerdeki artışlar ise şöyledir : 

ödenekler 
Personel giderleri 
Yönetim giderleri 
Hizmet giderleri 
Çeşitli giderler 

Toplam 

10 106 401 
1 560 815 

174 311 
10 004 

148 003 

11 999 534 Lira 

Bir artış vardır. Cari masraflarda artış ya
pılmaması prensibi karşısında, 1*964 cari gider
lerine nazaran yüzde yüzden fazla yapılan bu 
artışın kabulünü insaflarına terk ederim. 

Millet Meclisi bütçesinde, görülen 36 727 200 
liralık fazlalığın, ödenek ve yolluklar ile, döşe
me ve demirbaş alımları ve bina onarımları için 
konulan ödeneklerden ileri geldiği görülmekte
dir. 

Halbuki, cari bütçede yapılan bu nevi artış
lara lüzum olmadığına kaani bulunmaktayım. 
Plânlı ve tasarruflu bir bütçe tanzimi prensibine 
uygun olarak, yatırını tertibindeki 1 065 053 li
ralık artışın da 650 000 lirası, yapı, tesis ve ona
rımlara ve 415 000 lirası da teçhizat ve taşıt 
alımlarına tahsis edilmiş bulunmaktadır ki, bu 
alım ve onarımlara hakikaten ihtiyaç bulundu
ğuna kaani değilim. 

Bu bakımlardan Cumhuriyet Senatosu ve Mil
let Meclisi bütçelerinde yapılan artışlar yerinde 
değildir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi bütçesinin, ge
nel kurulda görüşülmesi sırasında, temas edil
mesinde fayda mülâhaza ettiğim husuhları sıra-
siyle arz ediyorum. 

Memur ve hizmetli durumlarının ıslah edil
mesi ve müesseseye yük olacak personelle, kad
roların şişirilmemesi, yegane meziyeti el etek 
öpmek olan dalkavuk ruhlu insanların, cali gö
rünüşüne ve aradaki mutavassıtların ısrarına 
dayanamayıp, idari tasarruf yapıyorum, diye . 
kanuni hiçbir mesnede dayanmadan, kadro ih
das etmek suretiyle, yukarda işaret olunan ev
saftaki memurların korunmuş olması müessese
ye huzursuzluk tevlidettiği gibi, malî ve idari 
bir yük de teşkil etmektedir. 

Bu halin önlenmesi, kanun, nizam ve idari 
anlayışın icabıdır. 

Müessese bünyesinde, taşıtların hizmet dışı 
kullanılmaması ve plânda kabul edilen prensibe 
uygun olarak personel taşıma hizmetlerine tah
sis edilmemesi. 

Prensip ve mevzuat dışı hareket edenlerin 
237 sayılı Taşıt Kanunun 16 ncı maddesi gere
ğince mahkemeye verilmeleri gerekir. Halbu
ki, burada bu nevi kanun dışı hareketleri yap
mış olanların taltif edilmiş olduklarını esefle işa
ret etmek isterim. 
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Meselâ izinsiz ve vazifesiz olarak taşıtlardan 

birini vilâyet hudutları dışına kadar çıkaran ve 
yolda devirerek taşıtı hurdahaş haline getiren, 
kanuni hiçbir hakları yokken tanıtlara binen ve 
çoluk ve çocuklarını bindiren vazifeliler hakkın
da Başkanlık Divanınca ne gibi müessir bir 
muameleye tevessül olunduğunun açıklanmasın
da fayda mülâhaza ederim. 

Esasen Mecliste 13 taşıt fazladır. Bunların, 
kanuna göre alınmış taşıtlar olup olmadığı da 
belli değildir. Üzerlerinde, «Hizmete mahsus
tur» ibaresinin de bulunup bulunmadığı katî ola
rak ifade edilemez. 

Bu itibarla, kanunen bulundurulup istimali 
mümkün olan binek taşıtları ile hizmet taşıtları
nı ayırmak ve salahiyetli olmıyan hiçbir 
kimseye kullandırmamak ve vazife dışı hususi 
maksatlar için kullanılmasına imkân vermemek 
ve aksi istikamette hareket edenler hakkında da 
gerekli takibatın yapılması icabeder. 

Biz burada bu tarz gidişe mâni olamazsak 
dışarıda otomobil saltanatının önlemenin müm
kün olamayacağını takdirlerinize arz ederim. 

Tasarruf zihniyetine uygun olarak lüzumsuz 
yere ziyafet ve kokteyller tertibcdilmcmesi ve 
bu mevzuda Cumhuriyet Senatosu ve Millet 
Meclisi yarışmasına mahal verilmiyerek, zaruri 
ahvalde de verilecek bu nevi ziyafet ve kokteyl
lerin müştereken tertip ve tanzim edilmesi. 

İşletme Müdürlüğünce düzenlenen fazla me
sai cetvellerinin kanuni maksadına uygun şekil
de tanzim edilmesinin sağlanması, 

Levazım Müdürlüğünün yaptığı mubayaalar
da daha dikkatli hareket ederek, zamanla bo
zulacak malzemenin peyder pey ve ihtiyaca gö
re alınması ve bu gibi malzemenin stoku ciheti
ne gidilmemesi ve ayrıca demirbaş ve malzeme
nin tanzim, muhafaza ve kullanılmasında çok 
dikkat sarf edilmesi gerektiğine ve bu suretle 
millet malının zamansız olarak harabolmasmm 
önlenmesi, 

Daire Müdürlüğünde, bilhassa hizmetlilerde 
görülen lâubaliliğin önlenmesi, 

Millî Saraylar için her yıl yeniden tesis olu
nacak elektrik ve telefon için yatırım bütçesine 
konulan yarım milyon liraya yakın paranın'har
cama mahallî bulunmadığına ve saraylarda ika-
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met edilmediğine göre, bu meblâğın haddi lâ-
yıkma göre konulması, 

Bâzı hizmetlerin görülebilmesi için, lüzumlu 
madde ve demirbaşlar daire tarafından temin 
edildiği ve bu yerlerde çalışan hizmetlilere de 
aylık melbusat ve tayın bedeli verildiği halde, 
buralarda işlerin matluba muvafık yürütülme-
diğinc misal olmak üzere berber salonları ile 
lokantaya işaret etmek isterim. Bu yerlerin 
çalışma tarzının izahı biraz güç (kira yok, vergi 
yok, takım malzeme, gömlek, kazan, tencere, ta
bak, çatal, kaşık, peçete, örtü, bıçak ve sair lü
zumlu malzeme) daire tarafından verildiği hal
de, hizmetlerin iç açıcı olmadığını ifade etme 
yerinde olur. 

Meclis Hesaplarını inceleme Komisyonuna 
dâhil her partiye mensup muhterem arkadaşları
mı işlıad ederek, bir, iki mevzua da dokunma
dan geçemiyeceğim. 

Komisyon olarak politik ve hissî düşünceler
den uzak, samimî vazife anlayışı içerisinde, ka
rınca kararınca yapmış olduğumuz çalışmalar es
nasında müşahede ettiğimiz usulsüz ve kanunsuz 
hususları, tanzim ettiğimiz mufassal raporlar 
halinde muhtelif tarihlerde Başkanlık Divanına 
sunmuş ve keza yine muhtelif arkadaşlarımız ta
rafından muhtelif zamanlarda mesuliyet mevkii
ni işgal edenlere durum hakkında izahat vermiş 
ve bütün bunlara rağmen Başkanlık Divanını ha
rekete geçirememiş olduğumuzu esefle ve elemle 
ifade etmek isterim. 

Meselâ, bir İşletme Müdürlüğü mevzuu ve bir 
do Millî Saraylar Müdürlüğü mevzuu vardır ki, 
bu iki meselenin detaylarına inmek suretiyle et
raflı tetkikat yapılmış ve her iki mesele de Baş
kanlık Divanına intikal ettirilmiş bulunmaktadır. 

Şöyle ki; 

Muhasebei Umumiye Kanunu hükümlerine 
aykırı faaliyetleri muameleli evrak üzerinde tes-
bit olunmuş bulunan şahıslar, idari ve meslekî 
kifayetsizliği görülenler hakkında hiçbir muame
le yapılmamıştır. 

Bütün bu mahzurlara rağmen Millî Saraylar
da, keyfî olarak eşya yerleri değiştirilmekte, res
tore ve onarım işleri maksada uygun olarak yürü-
tülmemckte, hizmet bakımından hiç lüzum ve 
zaruret yokken ve Teşkilât Kanununda böyle bir 
kadro bulunmazken, sırf bir memuru kayırmak 
için kanunsuz olarak Müdür Muavinliği kadrosu 
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ihdas edilmiş ve bahis konusu memur hiçbir iş 
görmeden (zaten göreceği iş yok) sırf oturup 
gezmek için istanbul'da ikamete memur edilmiş
tir. Bu mevzuun detaylarına inmeyi zait addede
rim. Yalnız şurasını da Sayın Başkanlık Divanı
na hatırlatmakta fayda mülâhaza ederim; mevzu-
ubahis memurun bu müesseseye intibakından ev
vel çalışmış olduğu müessesedeki durumu soru
lursa işin mahiyeti anlaşılmış olur. 

231 sayılı Kanunla aslî maaşı 35 lira ve da
ha yukarı olanlara tazminat verilmesi kabul edil
miş, kanunun son fıkrası ile de bu haklardan 
Meclis Muhafaza Taburu subay ve assubayları da 
faydalanabilirler hükmü .konulmuştur. Meclis 
Muhafız Taburundaki bütün astsubaylar bu hak

lardan istifade ettikleri halde 4 astsubayın maaşı 
35 liradan aşağı olduğu için tazminattan fayda
lanamamaktadırlar. Bu hususta ayrıca bir ka
nun teklifinde bulunacağım. Diğerleri gibi bu 
4 astsubay arkadaşın da tazminattan istifade et
tirilmesi çaresi Meclisçe aranmalıdır. 

Müessesenin selâmetinin icabı olan hizmetle
rin, usulüne uygun olarak yapılmasını temin 
için gerekli çare ve tedbirlerin Başkanlık Diva
nınca alınmasını temenni eder, bütçenin milleti
mize hayırlı olmasını Allah'tan dilerim. (Alkış
lar) 

BAŞKAN — Millet Partisi Grupu adına Sa
yın Ahmet Bilgin. 

M. P. GRUPU ADINA AHMET BÎLGÎN 
(Kırşehir) — Muhterem arkadaşlar; Yüce Mec
lisin bütçesi münasebetiyle söz almış, huzurunuz
da bulunuyorum. Bu vesile ile Meclisin bütçesi
nin rakamları üzerinde uzun uzun durarak bir
takım masraflar ve tahsisatlar hakkında fikir be
yan etmenin pek lüzumuna kaani olmadığımdan, 
yalnız Meclisin mevcudiyeti, mânevi varlığı ve 
millet huzurundaki durumu hakkında izahat ver
meme müsaadelerinizi rica edeceğim. 

Büyük Millet Meclisi Türk milletinin varlık 
ve bekasında en yüksek bir mevkii bulunduğun-

s dan hiçbir kimsenin şüphesi yoktur ve olmamalı
dır arkadaşlarım. „ Millî varlığımızın en yüksek 
mevkiini işgal eden bu Yüce Meclisin efkârı umu-
miyeye lanse edilişi, gösterilişi, tutuluşu maattees
süf ne Meclisimizi ne de milletimizi tatmin ede
cek bir şekilde ve ayarda değildir arkadaşlarım. 
Meclisimiz, millî iradenin toplandığı yer, millî 
iradenin vahdetinin tecelli etmesi lâzımgelen bir 
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mevkidir. Buna rağmen efkârı umumiyede, emin 
olunuz arkadaşlarım biz milletvekiliyiz demeye da
hi utandığımız yerler oluyor. Bunu inkâr etmiye-
lim. Bunun sebepleri nelerdir? Bu sebepler üze
rinde yegân, yegân durmak ve bunları bertaraf 
edici işlemler üzerinde durmanın, dediğim gibi 
Millet Meclisi rakamları üzerinde durmaktan da
ha çok ileri bir merhale olduğunu arz etmeme 
müsaadelerinizi rica edeceğim. 

Umumi efkârda Meclisimiz şu şekilde lanse 
ediliyor: Meclis çalışmaz, Meclis gezer, Meclis 
hiçbir iş görmez, yalnız kendi varlıklarını, ken
di maaşlarını, kendi çıkarlarını düşünen bir 
zümre... 

Umumi efkâra matbuat tarafından olsun sair 
birtakım menfi propagandalar tarafından olsun 
bu şekilde lanse edilirken ne yazık ki, bununla ne 
Başkanlık Divanımız alâkadar olur, ne de biz 
Meclis üyesi arkadaşlarımız, bu hususu umumi 
efkâra açıklama yapmak suretiyle vaziyetin böy
le olmadığını arz etmeyiz. İşte bu sebepledir ki, 
Meclisin mevkii her gün biraz daha sarsılmakta 
ve bizlerin haysiyeti her gün biraz daha ren
cide olmaktadır rrkadrşlar. Bunu itiraf etmek
te zaruret hissediyorum. 

Meclis çalışmıyor; hakikat böyle mi? Değil
dir arkadaşlar bu meclis kurulduğu günden 
bugüne kadar diğer devredere nasibolmıyacak 
derecede fazla kanun tedvin etmiş vs çıkarmış
tır. Bu niçin efkârı umumiyeye arz edilmiyor? 
Meclis gece gündüz çalışır, dcabe:lcrse sabah1 ara 
kadar çalışır. Komisyonlar har 1 harıl iş g'Jrür. 
Başkanlık Divanı hiç olmazsa 15 gündo bir veya 
haftada bir bülten ile Meclisin faaliyet:'ni mat
buata vererek umumi efkâra arz etmez. Baş
kanlık Divanının bu husustaki hatan asla affe
dilmez arkadaşlar. (Sağ ve Soldan, Bravo ses
leri.) 

işte bu sebepledir ki, Başkanlık Divanı bunu 
bir metot ittihaz etmelidir. Bir haftı zarfında 
Mecliste cereyan eden vukuatı, komisya .1 .rm 
çalışmalarını hangi komisyonlar, hangi kanun
lar üzerinde hangi şekilde çalışmıştır ne iş1 em 
yapmıştır, bunlar birer bülten halinde matbu
ata verilse idi, Meclisin faaliyetleri bu suretle 
umumi efkârda yer almış ve bizim hiç çauşmamış 
olduğumuz şeklindeki kanaatler bu sure 'b ef
kârı umumiyede silinmiş olurdu, işte Başkanlık 
Divanının göstermiş olduğu tekasül bizim için 
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çok ağır olmuştur. Arkadaşlar bu suretle esas 
itibariyle Meclisin gece gündüz yaptığı çalış
maları efkârı umumiyeye hiçbir zaman aksetme-
mektedir. 

(Verilmediğini nereden çıkardın, sesleri) 
Muhterem arkadaşlarım ben hiç verilmedi 

demedim, kâfi olmadığından bahsettim. Lütfe
din de dinleyiniz. 

Meclisimizin haysiyet ve vatyfrma lâyık bir 
şekilde ne personelimiz tarafından, ne idareci
lerimiz tarafından, ne de kapıdan girip ve çı
karken bir milletvekilinin haysiyet ve şerefine. 
lâyık bir surette muamele ile karşılaşmamakta ol
duğumuzu da esefle arz etmek isterim. İnsan mı 
giriyor, Mebus mu giriyor, halk mı giriyor, kim 
giriyor, farkında bile değiller. Rica ederim ar
kadaşlarım, ben bundan evvel 1954 senesinde 
Meclise geldim, cümle kapısından girdiğiğmiz 
zaman kendimizi hakikaten bir varlık hisseder
dik. Millî iradenin hakikaten temsilcisi olarak 
kendimizi görürdük; derhal «rap» diye selam 
verilir, Polise selâm verilir; yerimiz gösterilir, 
pardesömüz derhal alınır ve yerine asılır di; 
bir ciddiyet, bir vakar vardı. Bugün ne o cid
diyet var personelde, ne de onu temin edecek 
idare âmirleri var bu Mecliste arkadaşlar. Bu
nu belirtmek isterim. 

îşte arkadaşlarım, bu yalnız arkadaşlarım ta
rafından bilindiği gibi bir İçtüzük ve bir prog
ram meselesi değildir. Bu doğrudan doğruya 
disipliner bir idarenin B.M. Meclisinde kuru
lamamış olmasının bdr numunesi ve neticesidir. 

Arkadaşlar, bunu bu suretle belirttikten son
ra Meclisin diğer teferruatı üzerinde artık uğ-
raşmıya lüzum yoktur. Evvelâ bu memlekette 
bir B. M. Meclisi var mıdır, vardır. Millî ira
denin temsilcisi midir? Temsilcisidir. Hürmete 
lâyık mıdır? Lâyıktır. O halde evvelâ bunu ef
kârı umumiyeye bildirmek mecburiyetindeyiz, 
arkadaşlar. En başta bu gelir, bir başka vazife 
ben tanımıyorum. 

Muhterem arkadaşlarım, Meclis faaliyetleri
nin birçok kısımlarında maalesef bir lâubalili
ğin cereyan etmekte olduğunu arz etmiştim. So-

• ruyorum, personelin tâyininde, bir yönetmelik 
var mıdır ve bir esasa bağlanmış mıdır? Yoksa 
keyfî bir şekilde idare mi edilmektedir? Emi
nim ki, olsa idi, haberimiz olurdu. Böyle bir 
yönetmelik bizde mevcut değildir. Birtakım mü-
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racaatlarla ve birtakım işlemlerle birtakım kim
seler personel olarak tâyin edilir, açıklar kapa
tılır, ama, çoğumuzun haberi dahi olmaz, ne su
retle tâyin edildiğini kimse bilmez. Biz, başka 
resmî dairelerden bir yönetmeliğiniz var mıdır, 
işleminiz var mıdır, demeye hakkımız yoktur. 
Evvelâ biz kendi yönetmeliğimizi yapmış deği
liz, içtüzüğümüzü yapmış değiliz. Bu mevzu
larda kendimizi daha fazla mukayyet kılacağı
mız bir disiplin, bir prensip vaz'etmiş değiliz. 
Binaenaleyh, başka resmî dairelerde yönetme
lik aramaya hakimiz yoktur arkadaşlar. 

Personel durumu, dediğim gibi, lalettayin, 
bir yönetmelik olmadan tâyin edilmektedir. Di
ğer işlemlerin her biri kendisine göre bir faci
adır. Meclisin içerisinde bir demirbaş katliâmı 
vardır, arkadaşlarım. Bundan haberiniz var mı 
bilmem? Meclisin bodrum katma lütfen inip bir 
bakınız; 1 500, 1 000, 800 liraya alınmış is
kemlelerin, koltukların enkazı bugün Meclis ko
ridorlarında facia halinde yatmaktadır. Bun
ların ne suretle alındığı, ne şekilde mubayaa 
edildiği ve hakikaten mubayaasında bir yolsuz
luk olup olmadığı halen tetkik edilmiş değil
dir. Üç gün evvel gelir, beş gün »sonra kırılır. 
Çürük mü yapılmış, hakikaten, bir kaza mı ge
çirmiş, ne olmuş, ne kimse bilir, no kimse
nin haberi vardır, ne de kimse bundan mesul 
olur arkadaşlar. Bu mesuliyetsizlik içinde el
bette ki, büyük bir Meclisin idaresine elbette ki, 
imkân görülemez arkadaşlar. 

Daima arkadaşlarımız da şikâyet ettiler. Bir 
lokantamız vardır. Vallahi bilmem çok zaruret 
hissetmedikten sonra gidip orada yemek-dahi 
yemem. Dışardaki vasat bir lokantanın ayarın
da bile değildir. Fiyatlar hususunda size bir şey 
demiyeceğim. Yalnız bu lokantanın içinden, ge
çen sene bir arkadaşımız söyledi, müzakereler 
sırasında, 300 tane tabağın , bilmem ne kadar 
çatal, ve bıçağın kaybolduğu, şu kadar bilmem 
ve saıirenin olduğu Bütçe Komisyonunda söylen
miştir ve katî cevaplar alınmamış durumdadır. 
Bu kadar teseyyüp içinde elbette mevcudolan 
bir şey için insan kalben, vicdanen azap duyu
yor ve bunların çarelerini arıyor ve bunların 
çaresini bulamamaktan mütevellit üzüntü duyu
yoruz. Artık, bu rakamlar bu kadardır, buna 
bu kadar para konmuştur, demeye hacet yok
tur. Esasen konulmuş olan rakamları, konul
muş olan masrafları biz muhafaza etmekten iz-
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harı aczediyoruız. Binaenaleyh, bu noktalan 
düzeltmek lâzımdır arkadaşlarım, öteden beri 
söylenegelir, kendisinin hakkını hak edemiyen 
bir kimse yaihut bir Meclis, başkasının hakkını 
alamaz, başkasının hakkını koruyamaz arkadaş
lar. Evvelâ biz kendimizden işe başlarsak, işi 
düzeltiriz kanısındayım. Binaenaleyh, bu hu
susta daha fazla söylemeye lüzum görmüyorum. 
Yalnız bir mesele daftıa var. Bunu da birkaç 
defa Bütçe Komisyonuna devam ederken rica 
etmiştim. Şu Millî Sarayların bütçesinin Mec
lis Bütçesi içerisinde mütalâa edilmesinde ne 
gibi bir illiyet vardır bilmiyorum. Ne suretle 
olmuşsa olmuş Türkiye Büyük Millet Meclisine 
bağlanmış. Pica ediyorum buna da bir çare bu
lunmalıdır. Maliye Bakanlığına mı devredile
cek, Millî Eğitim Bakanlığı mı saihip çıkacak, 
yoksa Müzeler Umum Müdürlüğü mü alacaktır? 
Kim alırsa alsın, hakiki bir envanteri yapılsın 
ve millî müzeler esaslı bir surette kontrol al
tına alınsın ve bu dâva da böylece halledilmiş 
bulunsun. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — O. K. M. P. Meclis Gnıpu adına 
Veli Başaran. 

C. K. M. P. GRUPU ADINA VELİ BAŞA
RAN (Afyon Karahisar) — Muhterem Başkan, 
sayın arkadaşlarım; birinci dönem, dördüncü 
toplantı yılı T. B. M. Meclisi bütçesi hakkında 
O. K. M. P. Grupunun görüş, temenni ve dü
şüncelerini arz etmek için söz almış bulunuyo
rum. 

Sözlerime başlamadan evvel bir hususu açık
lamakta fayda mülâhaza ediyoruz. C. K. M. 
Partisi £ senedir en halisane temennilerle T. B. 
M. Meclisi bütçesi hakkında görüşlerini bildir
diği halde icraat bakımından bir müspet adı
mın • atılmadığını gördüğü için üzüntü içinde 
olduğunu belirtmek isterim. Buna rağmen, va
zifesini yapmış bir grup olarak gurur duymak
tayız. İdareci arkadaşlardan anlayış göstere
rek üzerinde eğildiğimiz dâvalara bir hal çaresi 
bulmasını temenni etmekteyiz. 

Muhterem milletvekilleri; dördüncü senemi
zin son aylarına gelmiş bulunuyoruz. Bu dört 
sene içinde Yüce Meclis, her yönden bugüne 
kadar görülmemiş bir çalışma görterdiği hal
de, birtakım arka düşünceler tarafından kü
çük gösterilmek istenmiştir. Buna rağmen, de
mokratik düzenin gelişmesinde, yerleşmesinde 
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Parlâmento kendisine düşen büyük mesuliyeti 
yerine getirmiştir. Bir ihtilâl sonrası Mecli
sinde aranılan ve istenilen en mühim âmil de
mokratik müesseselerin teşekkülü ve bunların 
her türlü tahripten korunmasiylc mümkündür. 
Kanaatimiz odur ki, bu konuda üzerine düşen 
vazifeyi Yüce Meclis yapmıştır. C. K. M. Par
tisi olarak bir defa daha ifade etmek isteriz ki, 
münferit davranışları Parlâmentoya malederek 
Parlâmentonun itibarım sarsmak ve kanunla
rın boşluğundan istifade ederek demokratik 
düzeni bozacakların karşısındayız. Yalnız, T. 
B. M. Meclisi Başkanlık Divanının da bu has
sasiyeti göstermesini temenni ederiz. 

Sayın milletvekilleri, .17 seneden beri müca
delesini yaptığımız dokunulmazlık müessesesi
nin Riyasetçe korunmasını istemek en büyük 
hakkımızdır. T. B. M. Meclisi ne döğüş sahne
si, ne boks ringidir. Meclisler, milletvekilleri
nin Anayasa ve İçtüzükle çalışmaları düzen
lenmiş millî müesseselerdir. Hiçbir kuvvetin 
hiçbir makamın ve şahsın tesiri altında değil--
dir. Geçen seneki bütçemizde kürsüde konu
şan hatibe yumruk atan, Meclis koridorlarında 
kaba kuvvet gösterileri yapanlar hakkında İç
tüzük hükümlerini tatbik etmek arzusunu ishar 
etmiştik. Bu düşüncemiz maalesef tatbiksiz ve 
icrasız kalmıştır. Şunu Başkanlık Divanına 
hatırlatmak isteriz ki. bu gibilere ne kadar 
müsamaha gösterirlerse göstersinler, Yüce 
Meclis davranışlariyle asla affetmiyeeektir. 

Sayın milletvekilleri; meclislerimizin mânevi 
havasının korunması yanında en büyük unsu
runun başında maddi sahadaki tutumu gelir. 

• Her türlü davranışlarımızla, idrakimizle Türki
ye Büyük Millet Meclisi diğer müesseselere ör
nek olma durumundadır. Her türlü tasarrufu 
evvelâ kendi bünyesinde benimsemiyen ve ya-
pamıyan Meclis başkalarının bütçesi hakkında 
elbette yararlı olamaz. Halbuki Türkiye Bü
yük Millet Meclisi bugün memur enflâsyonu
nun, keyfî idarenin, israfın, lüksün, adam ka
yırmanın maalesef .başta gelen müesseselerden 
biri haline gelmiştir. Bugün Yüce Milletin kal
dıramayacağı vergiler konurken bu fakir mil
letin bize tevdi ettiği emaneti iyi yollarda kul
lanmak mecburiyetindeyiz. Bunu yapmadığı
mız müddetçe vicdan huzuru duymaya hakkı
mız yoktur. 

^ 5 4 3 ^ -
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Muhterem milletvekilleri; Cumhuriyetçi 

Köylü Millet Partisi olarak meslekî israf hak
kındaki düşüncelerimizi ilk günlerde söylemiş 
idik. Bugün de aynı kanaati taşıyoruz. 40 bin 
köyün hemen tamamında tamamına yakınında 
sudan, yoldan, okuldan her türlü medeni vasıta 
ve yaşayış şartlarından mahrum bir haldedir. 
Bugün Devlet mahdut bütçesi ile eksikleri gi
dermek imkânına sahibolmadığı gibi bizzat hal
kın emeğini kattığı maddi ıslahatını yaptığı iş
lerin ikmalini istemektedir. Meclis bütçesinde 
yapılacak tasarrufları köy içme suları ile yolla
rına ait bütçelerine eklenmesini Cumhuriyetçi 
Köylü Millet Partisi temenni etmektedir. Bunu 
yaptığımız taktirde, az da olsa, köylünün dert
lerine hizmet bakımından bir çare bulunacağı 
inancı içindeyiz. 

Sayın arkadaşlarım : Türkiye Büyük Millet 
Meclisi bütçesinin ikiye ayrılması esas gayeye 
aykırı bulunduğu aşikârdır. Bunun da önlen
mesinin zaruretine inanmakta ve ileride hizmet 
görülmesinde bu bütçeye tahmil edeceği külfet 
bakınyndan telâfisi gayrimümkün güçlükler 
yaratacağı ve zararlar tevlidedeceği inancın
dayız. 

Bütçenin ikiye ayrılması kanuni ve müşte
rek hizmetler dol ayı siyi e uygun değildir. Ay
rıca masraflar artması bakımından da çok kül
fetlidir. Kanaatimizce kanun mevzuu olan bu 
durum halledilmeden bütçenin ayrılması doğru 
değildir. İki bütçenin tek bütçe halinde ihsar 
edilmesi zaruridir. Bu tefrik kanun ve hizmet 
icabı olmayıp sırf prestij meselesi yapılmış ol
masından ileri gelmektedir. Esasen bu durum 
Yüce Senatoda ifade edilmişti. Bu fazlanın 
Türkiye Büyük Millet Meclisi bütçesinden çı
karılması zaruri olduğuna inanıyoruz ve ko
misyonun bu hususu nazarı itibara almasını te
menni ediyorum. 

Muhterem arkadaşlar, diğer bütçe fazlalı
ğına gelince; bütçeye demirbaş, döşeme ve bu
na benzer konan tahsisata da artık son verilme
si zamanı gelmiş ve hattâ geçmiştir. Biliyor
sunuz ki, bütçe millete en pahalıya mal olan 
içinde möble, mefruşatıan geçilemeyen ve bun
ların çokluğu dolayısiyle bodrum katları dolan 
ve tâ.biri caiz ise möble mezarlığı meveudolan 
yegâne müessese Türkiye Büyük Millet Mecli
sidir. Dört sene gibi bir zamanda bütçeye ona-
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rım, tefriş ve möble için 30 milyon liradan 
fazla tahsisat ayrılmıştır. Artık bundan vaz
geçilmesi zaruretine inanıyoruz. 

Muhterem arkadaşlar, Türkiye Büyük Mil
let Meclisi bodrum katları ve iç bodrumlar ha
kikaten, Bütçe Komisyonunda söylediğimiz gi
bi, içlenecek ve durulmıyacak bir şekle gelmiş 
vaziyettedir. Eğer zahmet ederde bodrum kat
larına inerseniz, size biraz sonra listesini tak
dim edeceğim birtakım möblenin oralarda ol
duğunu görürsünüz. Yeni Meclis binası Bayın
dırlık Fen Heyeti Müdürlüğü tarafından Mec
lis Levazım Müdürlüğüne teslim edilmiş möble-
lerden, kırılan, halen levazım ambarlarında 
mevcut bulunan müfredat listesidir. Bunlardan 
birkaç tanesini zikretmekle iktifa edeceğim. 
- Döner tertibatlı daktilo koltuğu tipi BCO 303 

No. su 2087, bedeli 774 
Meşin koltuk AA 2500, değeri 1 751, 
Kumaş koltuk "1 812 lira, 
Kumaş koltuk 2 693 lira, 
Koltuk minderli 2 096 lira, 

görüyorsunuz ki, arkadaşlar hâlâ daha Fen He
yeti Müdürlüğü tarafından Türkiye Büyük 
Millet Meclisi Levazım Müdürlüğüne teslim 
edilmeden Meclis bodrumlarında bulunan ve 
mesuliyeti kime raci olduğunu bilmediğimiz 
bir vaziyette beklemektedir. Buna Başkanlık 
Divanının bir çare bularak hal yoluna gitmesi 
ve son vermesi zamanı gelmiş ve geçmiştir. Bu
nun dışında hâlâ devir ve teslimi yapılıp da bir
kaç defa tamire giden ve tamirde bckliycn mo
bilyaların da listesini verirsem her halde şaş
mazsınız. 

Daktilo döner koltuğu, birinci defa tamire 
gitmiş, tekrar iade edilmiş, bunların miktarı 50 
den aşağı değil. İkinci defa tamire gidip de 
hâlâ daha tamirde beki iyeni er de mevcut. , Bu 
da gösteriyor ki Mecliste artık sorumluluğu 
bulmak ve mesulünü aramak zamanı gelmiştir. 
Çünkü bu fakir milletin artık bir tek kuruşu 
çekilecek zamanı yoktur ve verecek durumda 
da değildir. 

Meclis lokantasının durumuna da kısaca te
mas ederek, onun da vaziyetini Yüce Heyete 
bildirmeyi bir vazife telâkki ederim. Meclis lo
kantası her sene bütçeye bir milyona yakın bir 
külfet yüklemektedir. Bu külfet yüklediği 
halde aranılan hizmet ve istenilen iş tam lâyı-
kiyle görülememektedir. 
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1963 yılında, bâzı arkadaşlarla yaptığımız 

tetkiklerin neticesini, geçen sene Bütçe Komis
yonuna vermiştik, 7 112 parça çatal, kaşık, bı
çak gibi eşyanın kaybolduğunu, kırıldığını yük
sek huzurunuzda söylemiştim. Bu durum bu-

" gün de hâlâ devam etmektedir. Bu işi yapan
lar hakkında ne gibi bir muamele yapılmıştır 
bunu bilmemekteyiz. Yüce Başkanlık Divanı
nın bu duruma hassasiyetle eğilmelerini temen
ni ederim. Çünkü, hakikaten Meclis lokantası 
istenen evsaf ve vasıfta değildir. Bugün mas
raf düne nazaran daha da artmaktadır. Hiz
met de değişmiştir. Onun için Başkanlık Di
vanının Meclis lokantasına da eğilmesini temen
ni ediyoruz. 

Muhterem milletvekilleri, Meclisin bir de 
elektrik, telefon ve asansör durumuna k^a^a 
temas etmek isterim. Milyonlarca servet bodrum 
katlarında yatmaktadır. Elektrik, telefon ve 
asansörler hâlâ daha ihaleyi alan mütaahhidin 
üzerindedir. Bu duruma artık bir son verilerek 
Yüce Meclis elektrik, telefon ve asansör tesis
lerinin tesliminin yapılması ve eğer hakikaten 
bu işte sorumlular varsa, ceza görmesi şayanı 
temennidir. 

Bir de Mecliste hizmetlilerin durumuna kı
saca temas etmek isterim, ömürlerini bu Mieelis 
çatısı altında tüketmiş, çalışmalarını bu Meclise 
vermiş, gecesini ve gündüzünü bu Meclise sarf 
eden eski memur arkadaşlar dururken, onların 
terfi durumları nazarı itibara, alınmadan, dışa
rıdan onların kadrolarına yeni memur alınması 
sosyal adalet prensipleri ile bağdaşmadığı kana
atindeyiz. Çalışan insan ve hakkını, her türlü 
durumunu yüce millete veren insan gayet tabiî 
ki, terfi etmek ister, insan gibi yaşamasını arzu 
eder. Onların kadrosunu başkasına vermek ve o 
kadroya başka insanlar getirmek kanaatimizce 
hiçbir zaman doğru değildir. Bunların da önlen
mesini temenni ederiz. Bütün Devlet müessese
lerinde imtihanla memur alındığı halde, maale
sef son zamanlara kadar Türkiye Büyük Millet 
Meclisinde bu durum mevcut değildi. Torpili 
kuvvetli ise, kim ağır basarsa o insanları almak
ta mahzur görmüyorduk. Son zamanlarda bunun 
ıslah edildiğini gördük; bundan memnun olmak
tayız. 

Yalnız sözlerimi bitirmeden »vvel, Başkanlık 
Divanından bir kaç hususları cevaplandırmasını 
arz ve istirham ediyorum. Halen Türkiye Büyük 
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Millet Meclisinde memur olup da, dışarda çalı
şanlar var mıdır? Bunların bu çalışmaları han
gi maksada matuftur? Parti gençlik kolları ele
manlarının bir lütuf olarak Mecliste çalıştırıldı
ğı doğru mudur? Hakikaten parti gençlik kolun
da bulunan ve talebe olduğu halde burada çalı
şan insanlar var mıdır 

Üçüncü nokta; yüce milletin iftiharla bağrı
na bastığı millî saraylar mevzuu vardır. Bugü
ne kadar orada emanet usulü ile bir işlem yapı
lıyordu. Komisyon Başkanı olarak, mütaaddit 
defalar bu durumda olan raporlarımızı Başkan
lık Divanına tevdi ettik. Tahmin ederim, bu ra
porlar hakkında gerekli işlemleri yapacaklardır. 
Fakat, müspet bir adımı göremedik. Millî saray
lar hakkında Başkanlık Divanının bundan sonra 
tutumu ne olacaktır. Türkiye Büyük Millet Mec
lisi bütçesinin yüce millete hayırlı olmasını di
ler, hepinizi hürmetle selâmlarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Büyük Millet Meclisi bütçesi
nin tümü üzerindeki görüşmelerde grupları adı
na söz alan arkadaşlarımızın konuşması bitti. 

Şimdi şahısları adına söz alan arkadaşları
mıza sırasiyle söz veriyorum. Evvelâ, şahısları 
adına söz alan arkadaşların isimlerini okuyo
rum. 

Ferhat Nuri Yıldırım, Reşat özarda, Reşit 
Ülker, Mustafa Kemal Çilesiz, Hasan Tahsin 
Uzun, tsmail Sarıgöz, Müştak Okumuş, Mehmet 
Geçioğlu, Sadi Binay, îhsan Kabadayı, İsmail 
Hakkı Yılanlıoğlu, Turgut Çulha, Nazmi özoğul, 
îhsan önal, İbrahim îmirzalıoğlu, Nihat Diler, 
Muslihittin Gürer, Hilmi Aydınçer, Asım Eren. 

Söz sırası şahsı adına Sayın Ferhat Nuri 
Yıldırımındır. Konuşmalar on dakika ile tah-
didedilmiştir. 

NAZMÎ ÖZOĞUL (Edirne) — Dün bir 
önerge verilmiş, kabul edilmişti. Üzerinde, lehin
de ve aleyhinde konuşulacaktı. 

BAŞKAN — Filhakika dün böyle bir öner
ge kabul edilmiş; fakat, bu önergenin metnin
de, «bütçenin tümü üzerinde söz alan milletve
killeri» tâbiri vardır ki, bu bütçenin tümü bitti 
tümünü bitirmiş birinci maddeye geçmiş bulun
maktayız. Onun için buna şâmil değildir. Ama, 
milletvekilleri arzu ederlerse buna imkân var
dır. 

buyurun Sayın Yıldırım. 
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FERHAT NURÎ YILDIRIM (Ankara) — 

Sayın Başkan, muhterem arkadaşlarım; 
T./ B. M. Meclisi 1965 malî yılı Bütçesinin 

tümü üzerinde, politik mülâhazalardan uzak ve 
tamamen objektif ölçüler dairesinde görüşleri
mi arza çalışırken, müessesenin selâmeti bakı
mından ciddî telâkki ettiğim bir kaç hususa, (kı
saca işaret etmeden geçemiyeceğim. 

Geçmiş yıllar bütçe müzakereleri esnasında 
da bu kürsüden serdedilen hüsnüniyete makrun 
muhtelif tenkit ve temennilerin tatbikatta hiç 
bir fayda temin etmediğini ve yalnız zapta ge
çirmekle iktifa olunduğunu da biliyorum. 

Fakat, bütün bunlara rağmen vicdanımı tat
min için bâzı mevzulara dokunmaktan kendimi 
alamadım. 

Huzurunuzu fazla işgal etmemek için ikısaca; 
1. Kontrolsüz bir idare sistemi içerisinde, 

israfa kadar giden tasarrufların şahidi bulun
duğumuzu ifade etmek yerinde olur. 

a) Mezlisin yalnız resmî hizmetlerinin gö
rülmesi için tahsis edilmiş taşıtların, Taşıt Ka
nununun tarif ve tesbit etmiş olduğu esaslar 
dairesinde kullanıldığı söylenemez. 

Taşıtların kimler tarafından ve ne maksat
larla ve nelerde kullanıldığı, kısa Ibir tetkik ne
ticesi anlaşılabileceği için, daha fazla detaylara 
girmek istemeım. 

Kısaca, şu kadarını söylemek yerinde olur 
ki, resmî hizmete muhasses taşıtlar, tamamen 
keyfî bir şeikilde istimal olunmakta ve meri mev
zuat muvacehesinde suç teşkil etmektedir. 

b) Levazım işlerinin hiç de iç açıcı olduğu 
ileri sürülemez. Zamanla, mahiyetini kaybeden 
ve kaybedecek olan kimyevi toz ve mayi halin
deki temizlik levazımatının hesapsız bir şekilde 
mubayaa edilmesi neticesi lüzumsuz (mubayaa
larla israfa gidildiği aşikâr bulunmaktadır. 

Keza elbise ve palto almaya müstehak hiz
metlilerin bir kısmına tahsisat kifayetsizliği se
bebiyle dikiş parası verilmeîk suretiyle hizmet
liler arasında bir tefrike gidilmiş olduğu söy
lenmektedir. Şayet bu söylentinin hakikatle 
yakınlığı varitse (bu neva muamelenin hukuk, 
n\zam ve idare anlayışı ile ıkabila telif görüle-
miyeceğini ifa.de etmek yerinde olur. 

Mefruşatın hor kullanıldığı, lâyıkı veçhile 
bakım ve muhafazasının yapılmadığı ve bu yüz
den milyonların heder olduğu alıkça görülmek
tedir. 
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Komisyonca, münhasıran bu iş için ilâve edi

len kadroya lâyık ve işinin ehli, otoriter bir 
kimsenin tâyinini ehemmiyetle rica ederim. 

c) İşletme Müdürlüğünün teşekkül maksa
dını aşan bir istikamete doğru yöneldiği naehil 
ve kifayetsiz ellerde işletme mevzuunun hakika
ten işlemem hale geldiği müşahade olunmaktadır. 

Şöyleki; 
Fazla mesai ücreti cetvellerinin nasıl 

doldurulduğu ve sırf mesai almak için hiç Ibir 
vazife görmeden oturan müdür ve maiyetinde 
çalıştırdığı akrabaları bir çok lüzumsuz ve ka
nunsuz işlerle uğraşmaktadır. Küme tesislerine 
sarf edilmek üzere emrine verilen krediyi Mu-
hasebei Umumiye Kanununun âmir hükümleri
ne aykırı şeikilde sarf ettiği ve hakkında bir 
çok şikâyetler bulunduğu halde müdürün hima
ye görmüş olması, hem müessesede huzusuzluk 
yaratmış ve hem de hizmetlerin görülmesini 
aksatmıştır. 

Muameleleri Levazım Dairesinden geçirme
den mubayaalar yapılmış olması da bir vakıa
dır. 

d) Sırf adam kayırmak (maksadiyle kifa
yetsiz ve dirayetsiz elemanlarla şişirilmiş kad
roların elinde hizmetlerin ne haje gelmiş oldu
ğunu hepimiz yakinen müşahede etmişizdir. 

e) Bina bakım ve hizmetlerinin de iyi yü
rütüldüğünü ifade etmek mümkün değildir. 
213 memur, 908 hizmetli, geçici hizmetli ve yev
miyelilerle beraber kabarık bir yekûn tutan bu 
kadar personelle hizmetlerin nasıl normal yü-
rütülemediği izahtan varestedir. 

Bunun olsa olsa organizasyon noksanlığın
dan ve idaresizlikten ileri geldiğini ifade etmek 
yerinde olur. 

f) Personelin kalifiye elemanlardaıı teşkili 
ve hizmetlerin iyi yürütülebilmesi için, hizmet
lerin esas alınmak suretiyle bir reorganizaşyoha 
gitmenin zaruretine de inanmaktayım. 

Ayrıca, personelin lüzumsuz yere ve adamı 
kayırmak maksadiyle idareten ihdas edilen yer
lerde istihdam edilmemeleri gereğine inanmak
tayız. 

2. Meclis Bütçesine gelince; 
a) Anayasamızın 63 ncü maddesi gereğin

ce Cumhuriy/tiımizin temel kuruluşu T. B. M. 
Meclisi olarak kabul edildiğine göre, C. Sena
tosu ve Millet Meclisi olarak ayrı ayrı tanzim 
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edilip huzurunuza getirilen bütçelerin prensip 
itibariyle bütçe tekniğine aykırı bulunduğuna 
işaret etmek yerinde olur. 

Her iki Ibütçenin T. B. M. Meclisi Bütçesi 
olarak tek bütçe halinde hazırlanması hem Ana
yasamızın ruh ve maksadına ve hem de bütçe 

. yapım tekniğine daha uygun olacağı tabiîdir. 
Hizmetlerin daha müsmir bir şekilde . görül

mesini temin ve tasarrufa uygun olarak her iki 
bütçenin tevhidine zaruret olduğu kanaatinde
yim. 

Kaldı ki, her hangi bir kanuna istanadetme-
den bütçeye tahsisat' koymanın da câri mevzu
at teamül ve prensiplere de aykırı düşeceği ta
biîdir. 

Yukarda kısaca işaret ettiğim sebeplerle, 
her iki ıbütçenin tek bütçe haline getirilmesine 
veyahut teşkilât kanunu çıkıncaya kadar C. 
Senatosu bütçesindeki bölüm ve maddelerin 
önüne, geçen sene olduğu gibi, birer lira kon
masını teklif ederim. 

Bu bütçelerin detayına girmeden, ıbölüm 
toplamlarına göre C. Senatosu bütçesinde 
12 870 824 lira ve Millet Meclisi Bütçesinde de 
36 727 200 lira fazlalık olup, bu rakam 1964 
yılı bütçe toplamına nazaran 49 598 024 lira 
fazlalık 'arz etmektedir. 

Meclis Bütçesi gibi yatırım ve transfer har
camalarından ziyade daha fazla cari harcama
ları ihtiva eden bir bütçenin 49 598 624 gibi 
bütçe toplam rakamına nisbetle % 100 e yakın 
bir artışın kabulü, gerek yatırım plânına ve ge-
rcJkse cari haeamalarda kabul edilen % 3 artış 
nisbetine göre çok fazla bulunmaktadır. 

Meclis bütçesinin ödenek ve yolluklara Ko
misyonca eklenen 29.900,000 lira, yönetim gi
derlerinde 333.000.015 lira, kurum giderlerinde 
26 475 ve çeşitli bölümlerdeki 991 889 lira 
artışın da mukni sebepleri yoktur arkadaşlar. 

Yönetim giderlerindeki 350 bin liralık artış, 
döşeme ve demir baş için ayrılmıştır. Bunun 
Bütçe Karma Komisyonundan nasıl geçtiğine 
hayret etmemek mümkün değildir. 

Çeşitli giderlerdeki 900 küsur bin liralık 
artışın esası da bina onarımları için 2 milyon 
730 bin liralık ödeneğin 33 milyon 650 bin lira
ya çıkarılmasından ileri gelmektedir. 

Meclis binası ve Millî Saraylar onarımı için 
konulmuş olan bu ödeneğin hakikaten yerine 
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sarf edildiği takdirde âtiye intikal edecek ecdat 
yadigârı bu eserlerin korunması için bu giderin 
yerinde olmadığını iddia edecek kimsenin çıkma
ması gerekir. 

Ancak, bu ödeneklerin nasıl çar - çur edil
diğini ve yerine sarf edilmeyip sağa sola dağı
tıldığını ve tâli işlerle sarf edildiğini ufak ıbir 
gayretle öğrenmek mümkündür, arkadaşlar, 

Bu takdirde kalkınma çabasında ve geri 
kalmış memleketler sırasında bulunan memle
ketimizin kuruşunu harcarken çok titiz ve dik
katli olmamız icalbeder. 

Meclis bütçesidir diye esaslı bir 'incelemeye 
tabi tutmadan huzurunuza getirilen bu bütçe
deki artışların yerine masruf olmadığını arz 
etmek bir vicdan borcudur. 

Yatırım bütçesindeki 1 065 053 liralık artı
şın da yapı tesis ve onarım giderleri üe anaki-
na teçhizat ve taşıt alımları Ve onarımları bö
lümlerine konulan ödeneklerden ileri gelmek
tedir. 

Bunun da yukarıda bina onarımlarından 
bahsettiğim sebeplere binaen, yerine masruf ol
madığı ve teçhizat onarımlarının da yeni yapıl
mış bir binada nasıl hor kullanıldığı da calibi 
dikkattir. 

Taşıt alımları için komisyonca ödeneğin 
55 bin lira artırılması da izahı güç olup, esasen 
bu tertibin tamamen çıkarılması gerekirken ko
misyonca ilâve yapılmıştır. Nazarı dikkatinizi 
cellbederim arkadaşlar. 

Bütün bu fazlalıkların yerinde olmadığı ka
naatindeyim. 

Ayrıca şunu da arz edeyim ki, bugün 
12 870 824 lira fazlası ile 23 983 234 lira ola
rak huzurunuza ayrı bir bütçe halinde getiri
len Cumhuriyet Senatosu bütçesinin ileride ne 
miktarlara yükseleceğini takdirlerinize arz ede
rim. 

Tasarruflu ve örnek -bir bütçe olmasını te
min bakımından yapılan zamların kaldırılma
sını ve tek bir bütçe olarak tertip ve tanzimi
ni arz ve teklif ederim. Saygılarımla. 

BAŞKAN — Üç adet kifayet önergesi gel
miştir. Riyaset Divanı adına konuşacak üye?. 
Buyurun efendim. 

BAŞKANLIK DÎVANI ADINA İDARE 
ÂMÎRI SÜLEYMAN BİLGEN (Edirne) — 
Sayın Başkan, sayın, üyeler; Meclis Bütçesinin 

— 547 — 



M. Meclisi B : 108 
görüşülmesi sırasında muhterem arkadaşlarım 
vo gruplar tarafından yapılmış olan tenkidler 
ben ve idareci üye arkadaşım tarafından huzu
runuza ^ cevaplandırılacaktıı*. 

Arkadaşlarım, Teşkilât kanunu hakkındaki 
tcnkidlero cevap veriyorum: 

Teşkilât Kanunu Yüksek Meclisinizin de ma
lûmu olduğu üzere, Divanca gündeme alınmış 
vo müzakerelerine geçilmişti. Yüksek Meclisiniz-
deki müzakeresi sırasında verilen bir önergeyle 
Karma Komisyona havale edilmiş olup, halen 
bu Komisyonda bulunmaktadır. 

Millet Meclisi içtüzüğüne gelince; halen iç
tüzük Anayasa Komisyonunda bulunmaktadır. 
Son çalışma devresine başlarken Anayasa Ko
misyonu bu içtüzüğü geri almış ve tetkikine 
geçmişti. Halen Anayasa Komisyonunda tetkik 
edilmektedir. 

Muhterem arkadaşlarım, idareci Üyeler ola
rak Meclis personelinin Büyük Millet Meclisi 
sayın üyelerine âzami hürmet ve hizmet göster
meleri hakkın3a müteaddit ikazlar yapmaktayız. 
Bu ikâzlarımızın yerine getirildiğine inanıyo
ruz. Bunun yanında, üzüntüyle arz ederiz 
ki, personel tâyininde, tecziyesinde veya talti
finde, bâzı muhterem arkadaşlarımızın persone
lin arkasında destek mahiyetinde müteaddit te
sirler icrasına da çalıştıklarını devremizde üzün
tü ile arz etmek isteriz. 

Arkadaşlarım, Meclisin iç personel durumu, 
tâyin durumu, zamanımızda, devremizde titiz
likle ve dikkatle takibedilmektedir. Meclise 
personel alımında bu yılki ve geçen yılki Bütçe 
Karma Komisyonundaki temennilere uyularak 
imtihan usulü tatbik edilmektedir, imtihanlar 
sicil ve ehliyet esasına dayanılarak, imtihan he
yetleri tarafından yapılmaktadır. Kadrolarda 
fuzuli bir artış olmadığı gibi, her hangi bir te
sirle de rrrrv-iT veya hizmetli alınmamaktadır ve 
alınmış değildir. 

Kütüphanemiz her geçen gün biraz daha ar
zu edilen şekle yaklaşmaktadır. Kütüphanede 
bir tercüman bulundurulması müteaddit defa
lar istenmiş, fakat bu Bütçe Karma Komisyonu 
tarafından yeni teşkilat konununda ele alınması 
lüzumu ile geri bırakılmıştır. Teşkilât kanu
numuzda bu lüzumlu tercüman kadrosu konmuş 
bulunacaktır. Halen uzman bulundurulması da 
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arzu edildiği halde, gene bu da • Teşkilât Kanu
nuna bırakılmıştır. Mikro film tesislerimiz mon
taj halindedir. Kadroları tamamlanmıştır. Yaz 
içinde faaliyete geçirilecektir. 

Muhterem arkadaşlarım, yine mütaaddit ten-
kidlerden birini huzunuzda arz etmek isterim. 
Tekrar edile edile itiyat haline gelmiştir. Bu 
da ziyaretçi durumudur. 

Arkadaşlar, Meclise ziyaretçinin mevcut 
iç Nizamnamemize göre girmesi ancak müra-
caate başvurmasiyle mümkündür. Bu bizce bü
tün Sayın Büyük Millet Meclisi üyelerine de 
arz edilmiş bulunmaktadır. Fakat, esefle söyle
mek lâzımgelir ki, bunun tatbikatında çok bü
yük güçlükler çıkmaktadır. Bir defa sayın se
natör ve milletvekillerimiz beraberinde ziya
retçi getirmektedirler ve bu ziyaretçilerini İs
rarla milletvekili giriş kapılarından sokmak 
istemektedirler. Bu durum karşısında vazife
lilere .mütaaddit defalar yapılan ikazlar neti
cesinde, vazifeli arkalar, milletvekilimize ri
cada bulunmaktadır. Huzurunuzda, mütaad
dit defalar, sizlerde müşahede etmişsinizdir 
bu milletvekili arkadaşlarımıza dinletmek kabil 
olmamaktadır. Bu durum karşısında, hattâ bu 
işte vazifeli olan arkadaşlarımıza ağır hakaret
ler yapıldığı da vâkıdır. Bunları üzülerek hu
zurunda belirtmek istiyorum. Sayın milletve
killerinin buna yardımcı olduğu takdirde, Mec-
lia koridorlarında arzu edildiği şekilde nizam 
ve intizam sağlanacaktır Bunu bilhassa hu
zurunuzda tekrar istirham ediyorum. 

Millî Saraylar vo diğer hususlardaki cevap
ları idareci Üye arkadaşım verecektir. 

Hürmetlerimle. 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Pehlivanlı. 
Muhterem arkadaşlarım, bu arada konuşma

ların 10 dakika ile tahdidi ve konuşmaların 
lehte, aleyhte ve üzerinde olarak takarrürünü 
temin iç/in bir önerge verilmiştir. Bunu oku
tup oylıyacağım. 

Sayın Başkanlığa 
Bütçe üzerinde şahısları adına söz alan mil

letvekillerinin söz hakkının, lehinde, aleyhinde 
ve hakkında olarak sıralanmasını vo. konuşma 
müddetinin 10 dakika olarak kabulünü arz ede
rim. 

Edirne 
Kazmi Özoğul 
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BAŞKAN — önergeyi oyunuza sunuyorum. 

Kabul edenler... Etmiyenler.. Kabul edilmiştir 
Buyurun Sayın Pehlivanlı. 
İDARE ÂMİRİ ZÜIITÜ PEHLİVANLI 

(Ankara) — Muhterem Başkan, muhterem mil
letvekilleri, biroök arkadaşlarımız Meclisin mef
ruşatına değindiler ve bakımsızlığından, ambar
larımızda mefruşat mezarlığının bulunmasından 
'bahsettiler Evvelâ bu konuya gedmeden, müsaa
de ederseniz MecMs'n yapısı hakkında bâzı ma
lûmat okuyacağını. MeoMs, altı blok, beş kat, oda 
olarak 810 gözdür. Ve bunların bu kadar geniş 
yapı içinde sandalye, koltuk ve benzeri oturacak 
eşyanın adedi 3 058 dir. 

Sayılarına dikkat ederseniz -muhterem arka
daşlarım, elbete ki beş sene gibi uzun bir müddet 
içinde kullanılmış olan bu kadar sayıdaki koltuk, 
kanape ve benzeri eşyanın kırılacağı, yipranacağı 
tabiidir. Burada mühim olan, bunların bakım 
durumlarıdır. Şimdiye kadar Meclisimizin kad
rosunda mütehassıs bir eleman kadrosu mev
cut değildir. Ancak bu defa bütçemizde bir mü
tehassıs bakım elamanı teklif etmiş bulunmak
tayız. Halen ifade edilmiş bulunan koltuklar ta 
mamen tamir edilmiştir. Ancak burada ifade et
mek isterim ki, halen Meclisin mefruşatı Meclis 
İdaresince tam mânasiyle teslim alınmamıştır. 
Yapılması ve Meclise getirilmesi tamamen Nafıa 
Vekâletinin vasıtası, aracılığı ile yapılmış ve ha
len de onların zimmetleri altındadır. Kırılmış 
bulunan bütün koltuklar yine Vekâlet tarafın
dan ilgili mütaahhitlerine tamir ettirilmekte, 
çürük olduğu tahmin edilen bir kısım mefruşat 
için ise Maliye müfettişleri tarafından tahkikat 
konusu yaptırılmakta ve halen tahkikat devam j 
etmektedir. 

Bugüne kadar, biraz evvel ifade ettiğim gibi, 
bu eşyanın % 85 kadarı teslim alınmış, geri ka
lan % 15 niabetindeki eşvanm teslim alınmasına i 
karşılıklı heyetler tarafından devam edilmekte
dir. 

Elektrik, asansör ve telefon tesitf erimizin ya
bancı firmalar tarafından yönetildiğini arkadaş
larımız ifade ettiler. Burada bir tek zühul var
dır, elektriğimiz kendi İşletme Müdürlüğümüz 
tarafından yönetilir. Ancak asansörler ve tele- : 
fonlarımız birçok vekâletlerde olduğu gibi, bizde 
de bâzı firmalara ihale edilmiştir ve or^.ar va-
sıtasiyle bunların bakımları ve devamlı çalışma- | 
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lan temin edilir ki, bu yalnız Türkiye Büyük 
Millet Meclisinde değ'ul pek çok Devlet müessese
lerinde halen aynı şekilde devam etmektedir. Ar
zu edilirse listesini okuyabilirim. 

Yatırımların yerinde bulunmadığı ve yatırım
ların bu bütçeden çıkartılması lâzımgeldiği id
diasında bulundular. Arkadaşlarım ancak şunu 
ifade etmek isterim ki, bunu söyliyen sayın ar
kadaşımız yatırımların nelere aidolduğunu tam 
mânasiy'e tetkik etmeden bu talepte bulunmuş
lardır. Yatırımlar milyonlarca liraya mal olmuş 
bu müessesenin bâzı tesislerinin yedek parçaları 
ve yedek akmamı için konmuş paralardır. Mikro 
Filmin yerleştirilmesi için konmuş paralar, mat
baanın nakli ve tamamen işler duruma konul
ması için konmuş paralar, bir hasta arabasının, 
ambulansın alınması için konmuş paralardır. 
Bâzı arkadaşlarımız d:ı bunların mutlaka yapıl
ması dileğinde bulunmuşlardır. Elbette milyon
lara mal olmuş bir müessese yedek parcasız bı-
raktırılmıyacpık, lüzumlu hizmetler için lüzumlu 
parçalar alınacaktır.. 

Telefon masraflarının, bilhassa dış hatlarla 
konuşmalarla, şehir1 era.raısı konuşulan telefon 
masra.flarının ook vükso*k o^du^undan bahsetti
ler. Hepinizin malûmu r.MiFiı üzere, gruplardan 
şehirlerarası konuşan arkadaş1 arımızın konulma 
ücretleri flrrıi"n1 arınca kendilerine ö^ottirilmek
tedir veva enı^nı-ınca ödenmektedir Bu masraf
lar ta/n^m^u milYtvekilierinln kendVeri"rt *'ttir. 

Millî Saravlar mevzuuna. gelince: Millî Sa-
ravlnrda onarım bu yıla kndnr bir emanet komis-
vnnn tarafından yönetilmiştir. Fakat bu çene, 
Meclis Hesa.nlarmı Tetkik Komisyonunun dile-
o-ino uyularak Divan kararivle bu onarımların 
ihaleve çıkarılması ikararı abranış ve halen ihale 
dcr.vası 1 Haziranda yani bütçenin yürürlüğe 
girdili ^\\r\"\ beklemek ıVere tasdik edilmiş vazi
yettedir. Bütçe yüriHüğe girdiğinden itiba
ren derhal ihale odVeeek ve bu emanet komisyon
ları vasrtasivle yürütme, diğer onarımlar ve har
camalar durdurulacaktır. 

Saravların tam manaMyle restore edilmediği 
iddiasında bulunan arkadaşımın şunu bilmesi 
lâzımqrelir ki, 1964 yılında 2 milyon 260 000 kü
sur lira Dolmabahce Sarayına, 1 milyon 96 000 
küsur lira Bovlerbevi Sf:ravma restore için para 
sarf edilmiştir. Halen Dolmabahce Saravınıh 
asıl ön cephesinin dörtte üçü restore edilmiş, 
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dörtte 'biri bu yıl restore edilmek üzere ihaleye 
çıkarılmıştır. Saraylara harcanan bu paranın 
yanında, hepsi restore için değil, onun elektrik
lenmesi dışında ve diğer ihtiyaçlarını temin ba
kımından harcamalar yapılmıştır. 

Meclisimizin dışında çalışan, bir arkadaşımı
zın sorduğu mânada her hangi bir memur yok
tur. Ancak yine Meclisin idaresine bağlı, ki kas
tının o olduğunu biliyorum, Millî Saraylarda, 
Başkanlık Divanında kâtip olan bir arkadaşımız, 
Başkanlığın yetkisine dayanarak orada çalış
maktadır. Bu Meclis dışı bir çalışma sayılamaz. 

Parti gençlik kollarında çalışan memur 
var mı, buyurdular. Muhterem arkadaşlarım, 
bizim Meclisimizde 1 500 kişiye yakın memur, 
müstahdem ve benzeri arkadaşlarımız vardır. 
Bunların yarıdan çoğu gençtir. Herhangi bir 
partiye kayıtlı olup olmadığının tahkikinin 
imkânsızlığını, hepiniz takdir edersiniz. Bir 
bildikleriniz varsa, bize aksettirirler lâzım 
gelen muamele elbetteki yapılacaktır. Fakat 
bir delil vermeden var mıdır şeklindeki bir suali 
doğrudan doğruya zait görüyorum. 

Efendim, teknik kadroda olanlar başka 
yerlerde çalıştırılmazlar. Ancak teknik müdür
lüğün salâhiyeti dâhilinde alınmış bulunan kad
roda değil fakat yine bir ikinci teknik kadroda 
çalıştırılması vâkıdır. Ve bu da elzemdir arka
daşlar. 

LÂTÎF AKÜZÜM (Karls) — Saraydaki ne 
iş yapıyor? 

ÎDARE ÂMÎRÎ ZÜHTÜ PEHLİVANLI 
(Devamla) — Saraydaki, teknik kadroda değil
dir, kâtip olduğunu söylemiştim. 

Mâruzâtım bu kadardır. Hepinizi hürmet
le selâmlarım. 

ÎSMAÎL HAKKI YILANLIOĞLU (Kasta
monu) — Sayın Başkan bir sualim var. 

BAŞKAN — Sayın Reşit Ülker, buyurun 
sual... Sayın Yılanlıoğlu, sual mi soracaksınız? 

ÎSMAÎL HAKKI YILANLIOĞLU (Kas
tamonu) — Evet.. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
ÎSMAÎL HAKKI YILANLIOĞLU (Kasta

monu) — Efendim, burada Millet Meclisi Büt
çesinde (E) cetvelindeki elektrik servisindeki tek
nisyen, mühendis ve elektrikçilerİTi adedini 
saydım. 25 nci sahifede 20 tane, 27 nci sahifede 
elektrik servisinde 13 tane; etti 33. Meclis 
avizeleri adedinden fazla elektrikçi var. 
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Bir de ikincisi, 26 nci sahifede 10 tane 

marangoz vardır. Ankara gibi bir şehirde, her 
türlü tekniğin bulunduğu bir şehirde böyle bir 
binada, bu kadar elektrik teknisyenine neden ih
tiyaç hissedilmektedir, bunlara ne iş gördürül-
mektedir, üstelik sık sık elektrik arızası olduğu 
da malûmdur. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Pehlivanlı. 
ÎDARE ÂMÎRÎ ZÜHTÜ PEHLİVANLI 

(Devamla) — Muhterem arkadaşlarım, biraz 
evvel Meclis binanın cesametini anlatmak için 
verdiğim rakamları Sayın Yılanlıoğlu arkadaşı
mız pek kaale almamış olsa gerek. 800 küsur oda, 
salon, antre, büyük salon ve benzeri yerler var. 
Ve Meclisimizde sislendirme cihazı, yüksek ge
rilim tesisatı, alçak gerilim tesisatı olmak üze
re ayrıca teypler, banda alma gibi birçok elekt
rikle ilgili tesislerimiz mevcuttur. Bunların tak
dir edersiniz ki komisyonlardan tutunuz He
yeti Umumiyelere varıncaya kadar bütün ko
nuşmalar teyplere alınır ve başta Sayın Yı
lanlıoğlu arkadaşımız olmak üzere bu alınmış 
bantların deşifre edilmiş ikinci bandını bizden 
isterler. Şimdi takdirinize bırakıyorum ki, bu 
kadar konuşmaların bir defa deşifre edilmesi bir 
bandın iki saat süreceğini düşünmek suretiyle 
iki saatlik bir bandın içinden bir arkadaşın ko
nuşmasının çıkartılabilmesi de en az iki saata 
muhtaçtır. Bunların elbetteki bir kadro ile 
olacağı tabiîdir. Bugün elektriklerin burada 
arıza yapmış bulunması sureti katiyede bizim 
işletmemizin hatası değildir. Dış cereyanın ke
silmesinden doğmaktadır. Ama yedek jenala-
törlerimiz iki veya yedi dakika içinde derhal 
servise girmek suretiyle Meclis yine ışıklandırı
lır. Zannederim cevap verdim. 

MUSLÎH GÖRENTAŞ (Van) — Tavzih 
sadedinde PÖZ istiyorum. 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlar soru sor
mak istiyenlerin evvelâ isimlerini tesbit ede
yim. 

Şimdi sırasiyle, Latif Aküzüm'den sonra söz 
istiyen; Celâl Sungur, Geçioğlu, Ahmet Gür-
kan, Fahrettin Kerim Gökay. 5 arkadaşımız sual 
sormak istemektedirler. Lütfen sıra ile, sualle
rinizi sorunuz, gayet kısa ve sual espirisi içinde 
kalınsın. 

Buyurun Sayın Aküzlim, 
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LÂTÎF AKÜZÜM (Kars) — Meclis hesap

larını inceleme Komisyonu tarafından yapılan 
tetkikat neticesinde, Başkanlık Divanına bağlı 
olan Millî Saraylar için rapor veriyor mu? Bu 
raporlar üzerinde ne yapılmıştır? Bunun tatbi
katını rica ediyorum. 

İDARE ÂMlRl ZÜHTÜ P E H L İ V A N I 
(Devamla) — Meclis* hesaplarım inceleme Ko

misyonu tarafından Millî Saraylar hakkında ve
rilmiş, her yd, muntazam raporlar vardır. Her 
yılki rapor Divan tarafından tetkik edilir ve lâ-
zımgelen tedbirler yine Divan karariyle alınır. 

Biraz.evvel konuşmamda da bahsetmiş oldu
ğum gibi, Meclis İnceleme Komisyonu tarafın
dan en son verilen raporda oradaki restorasyo
nun ihale suretiyle yapılması lâzımgeldiği ve 
emanet usulünün kaldırılması lâzımgeldiği ileri 
sürülmüş ve Divan da bunu kabul ederek kara
ra bağlamıştır. Diğer idari hususlar üzerinde 
ise, icabeden tedbirler alınmış ve kendilerine 
gerekli talimat verilmiştir. 

BAŞKAN — Sayın Sungur. 
CELÂL SUNGUR (Yozgat) — Karına Büt

çe Plân Komisyonuna sevk edilen tasarıda mil
letvekili ve senatörlerin maaşlarına ve yolluk
larına ilâve şekli yoktur. Komisyonda bu ilâve 
yapılmıştır. Sayın Millet Meclisi Başkanı bun
dan yana olmadıklarının beyan etmişlerdir. Bu 
husustaki Riyaset Divanının kararı nedir? İş
tirak halinde misiniz, değil misiniz; bunu öğren
men istiyorum. 

İDARE AMİRİ ZÜHTÜ PEHLİVANLI (De
vamla) — Hâdise tamamen Büyük Millet Mec
lisinin ve Türk Milletinin bilgisi halindedir. Her 
hangi bir şekilde bizim bir kanaatimiz mevzuu-
bahsolamaz. Takdir el betteki Büyük Millet Mec
lisinin olacaktır. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Geçioğlu. 
MEHMET GEÇİOĞLU (Adana) — İstan

bul'daki sarayların idaresi ne şekildedir? Bu
radaki kıymetli eşyalar tesbit edilmiş midir? 
Miktarı ve cinsleri sizce; malûm mudur? Bu sa
rayların Millî Eğitim Bakanlığına bağlanması 

•hususunda Meclisin idarecileri ne düşünür? 
Geçen sene Millet Meclisi Hesaplarının İnce

leme Komisyonu tarafından bir tetkik yapılmış
tır, çatal* tabak ve saire hakkında.. Bunlar hak
kında ne gibi muamele yapılmıştır, bilgi veril
mesini rica ediyorum. 
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İDARE ÂMİRİ ZÜHTÜ PEHLİVANLI (De

vamla) — Sayın Geçioğlu, tabak, çatal hakkın
da Meclisin tabak ve çatalları... 

MEHMET GEÇİOĞLU (Adana) — Kaybo
lan çatal ve kaşıkları tesbit için bir komisyon 
teşekkül etmişti. Bu komisyon Başkanlık Diva
nına bir rapor vermişti. Bu rapor üzerine mu
amele yapılmıştır? 

İDARE ÂMİRİ ZÜHTÜ PEHLİVANLI (De
vamla) — Saraylar Türkiye Büyük Millet Mec
lisi Başkanlığına bağlı bir müdürlük halinde ida
re edilmektedir. Kendisinin bir müdürü ve tek
nik personeli, yöneticileri ve muhafızları vardır. 

Eşyalar Büyük Atatürk zamanında da ayrı
ca tadat ettirilmiş; bugün de bu tadatın tam mâ-
nasiyle yapıldığı iddia edilemez. 

MEHMET GEÇİOĞLU (Adana) — Meclis 
aciz içinde midir, bu işi yapamıyor? 

İDARE ÂMİRİ ZÜHTÜ PEHLİVANLI (De
vamla) — Müsaade buyurunuz efendim izah 
edeyim. 

Bir heyet teşkil ettirilmiş, heyet tamamen 
Sarayları oda be oda gezmek suretiyle eşya
ları tesbit etmekte gayret göstermiştir. Ancak 
padişahlardan devredildiği zamanlarda doğru
dan doğruya bir envarter tutulmamış ve birçok 
eşyaların yerleri değiştirildiği için hakiki bir 
envarter tutmak mümkün olamamıştır. Halen, 
bugün dahi o günden kalma kayıtlar mevcut
tur. İdarece bu kayıtlar üzerinde titizlikle du
rulmaktadır. 

Sonra tabaklar meselesi. Mecliste birçok de
falar sorulmuş bulunan ve müteaddit defalar 
Meclis kürsüsüne getirilmiş olan tabak mevzuu, 
temenni ederim ki, bu sonuncusu olsun. 

AHMET GÜRKAN (Konya) — Efendim.... 
İDARE ÂMİRİ ZÜHTÜ PEHLİVANLI (De

vamla) — Müsaade ederseniz tamamlıyaymı. Bi
na okur gibi mütemadiyen tekrarlanan ve sayısı 
her gün biraz daha kabarıklaştırılan ve 8 000 bi
ne kadar yükselen çatal, tabak ve benzeri ka
yıp ve kırığın iki yıllık yekûnu aslında 
5 672 dir yani bir yılda sekiz bin değil iki yılda 
5 672 dir. Mecliste her gün 1 500 ilâ 1 600 kişi 
yemek yemektedir. Üç ayrı lokantamız vardır. 
Birisi üyelere aittir, birisi personele aittir, di
ğeri de memurlara aittir. Her gün 1 500 kişi
nin yemek yediği bir müessesede tabak, çatal 
devrinin hesabedildiği takdirde, bir yıldaki ki-
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rık nisbeti her halde devede kulak kalmıyacak 
kadar azdır. Daha evvel yapılan ihbarlar neti
cesinde bu mevzu tetkik edilmiş ve müfettişler 
tarafından hiçbir kasdolınadığı tesbit edildiği 
için dosya kaldırılmış ve terkin edilmiştir. 

BAŞKAN — Sayın Gürkan. 

. AHMET GÜRKAN (Konya) — Meclis Baş
kanlarının iskânına tahsis edilmiş olan bir bina 
var, burada Halk Evleri Genel Merkezi oturu
yor. Meccancn mi oturuyor, kira ile mi? 

Bugünkü Sayın Başkan belki mesken ih
tiyacı duymamıştır. Fakat yarın bir Sâym 
Başkan mesken ihtiyacı duyarsa ne yapacaktır? 

ÎDARE ÂMİRİ ZÜHTÜ PEHLİVANLI (De
vamla) — Meclis Başkanlığına ait bir bina var
dır. Asıl nizamiyede sağ taraftadır, girişte sağ 
taraftadır. Kira alınmamaktadır ve Halk Ev
leri Genel Kuruluna oturmaları için verilmiştir. 

AHMET GÜRKAN (Konya) — Hangi mev
zuatla? 

İDARE ÂMİRİ ZÜHTÜ PEHLİVANLI (De
vamla) — Efendim^ daha evvel, Meclis toplan
madan evvel onlar orada Millî Birlik Komitesi 
tarafından oturtulmuş ve Sayın Meclis Reisi de 
bir ihtiyaç hissetmediği için şimdiye kadar da 
tahliyesi yoluna gidilmemiştir. Ancak elbetteki 
müessesenin malı bulunan böyle bir bina, eğer 
Beyefendi değişir ve yerine gelecek Reis meske
nin kendisine tahsisini arzu ederse tahliye ettir
mek her zaman mümkündür. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Gökay. 

FAHRETTİN KERİM GÖKAY (İstanbul) 
— idare Âmirlerinden bir ricada bulunmuştum. 
Çankaya'dan gelen insanlar, aşağıdan gelen in
sanlar, karşıya geçtikleri zamanda aşağıdan ve 
yukarıdan gelen nakil vasıtalarının biraz sürat
lerini azaltmamaları yüzünden daima tehlike 
ile karşılaşmaktadırlar. Hiç olmazsa oraya bir 
trafik memuru koyamıyorlarsa bile diğer mem
leketlerde olduğu gibi «dur, yavaşla» işaretle
rini ihtiva eden işaretlerin konulmasını sağlıya-
mazlar mı ? Bu hususta ricalarım vardı. Yoksa 
trafik müdürüne karşı müessir olamıyor musu
nuz? 

İDARE ÂMİRİ ZÜHTÜ PEHLİVANLI (De
vamla) — Efendim, evvelâ sözlerimin bir kısmı
nı tavzih etmek lüzumunu hissettim. Arkadaş
larımdan özür dilerim. 
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Bahsedilen bina Maliye Bakanlığına kira ile 

verilmiştir. Bedava değil. Maliye Bakanlığı 
eliyle halk evlerine kiralı olarak verilmiştir. 

İmar plânına göre yıkılıp yakılmaması, el-
'betteki imar Müdürlüğünün tatbikata geçtiği 
ana bağlı bir meseledir. 

Trafik meselesine gelinc'e; Sayın Gökay, si
zin birkaç defa yaptığınız müracaatınız üzerine 
Ankara Trafik Müdürlüğü ile bu mevzu müte
addit defalar konuşulmuştur. Ancak Trafik Mü
dürlüğü ; Kızılay'da Meşrutiyet caddesinin önün
de, Akay'm önünde 3 yerde trafik polisinin bu
lunduğu bir mıntakada bir.dördüncüsünün Meclis 
önüne konulmasının hem iktisadi, hem de bu 
yollar trafiklerinin daha iyi çalışması bakımın
dan faydalı olmadığı kanısındadır. Bizim müra
caatlarımız neticesindedir ki, caddeyi ortadan 
bölmek suretiyle geçit emniyetini temin etmiş
lerdir. Geri kalan kısım üzerinde göbekte bir 
değişiklik yapılması icabettiği için Ankara Tra
fik Müdürlüğü belediye ile işbirliği yapacak ve 
ilk tahsisatın verilmesinden sonra onun da tat
bikatına geçilecektir. 

BAŞKAN — Sözünüz tamamlandı mı Sayın 
Pehlivanlı ? 

İDARE ÂMİRİ ZÜHTÜ PEHLİVANLI (De
vamla) — Evet efendim, teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Kifayet önergeleri okunmadan 
evvel son söz milletvekilinindir usulünce sırada 
bulunan Saym özarda'ya söz veriyorum. Bu
yurun Sayın özarda. 

KEMAL BAĞCIOĞLU (Maraş) — Bir su
alim var Sayın Başkandan. Sormama müsaade 
eder misiniz? 

BAŞKAN — Efendim, Millet Meclisi Başkanı 
bizzat suale cevap vermek durumunda değildir. 
Millet Meclisi Başkanlık Divanı adına bir arka
daşımız suallere cevap vermek üzere burada idi. 
Bizzat Başkandan özel bir sualiniz varsa kendi
si ile temas edin, yahut yazılı olarak sorun. 

KEMAL BAĞCIOĞLU (Maraş) — Sual sor
mak hakkımız değil mi? 

BAŞKAN — Sual sormak hakkınızdır. An
cak, belli bir insandan istemeniz doğru değil
dir. 

KEMAL BAĞCIOĞLU (Maraş) — Efendim, 
ben sorarım, kendileri lüzum hissederlerse cevap 
verirler. 

— 552 — 



M. Meclisi B : 108 
BAŞKAN — Efendim, sizin sualinizi sorma

nıza mâni olmadım. Sualinizi sorabilirsiniz. Yal
nız Başkandan soruyorum şeklinde tasrih etti
niz. Siz sualinizi sorarsınız. Cevabı da salahi
yetli veyahut kendisine salâhiyet verilmiş olan 
kimse verir. Mesele budur. 

KEMAL BAĞCIOĞLU (Maraş) — Müsaa
de ederseniz ben sorumu başka şekilde sorayım 
efendim. 

BAŞKAN — Siz buyurunuz Sayın Özarda. 
REŞAT ÖZARDA (Aydın) — Sayın Başkan, 

sayın milletvekilleri, Meclisimiz yeni bir Anaya
sanın getirdiği çift Meclisli demokratik rejim 
içinde faaliyete başladığı günden bugüne kadar 
ilk dört senelik devresini tamamlamak üzeredir. 
Bugün Millet Meclisi hakkında içte ve dışta çe
şitli tefsirler, yorumlar yapılmakta, Meclisin 
çalıştığı, çalışmadığı yolunda çeşitli sözler sarf 
edilmektedir. Şunu arz edeyim ki; Meclisimiz 
tarihî bir devre yaşamıştır. Bu devre içinde Mil
let Meclisinin Türk milletinin şan ve şerefine 
yakışır bir hizmet ifa etmiş olup olmadığını ile
ride tarih kaydedecektir. Bu Meclis Birinci Tür
kiye*. Büyük Millet Meclisi gibi Türkiye Cumhu
riyeti ve demokrasi hayatında tarihî önemi taşı
yan bir devreyi. temsil etmiş bulunmakla şeref 
duyacaktır. Bu itibarla Meclisin lehinde ve aley
hinde söylenen sözleri burada tenkid mevzuu yap
maktansa bunu tarihe terk etmeyi tercih ederim. 
Ancak Meclisin çalışmadığı yolundaki iddialara 
kısaca temas etmek isterim. Bugün Kanunlar Ka
leminde öğrendiğime göre, dört senelik devre 
içerisinde Millet Meclisinden çıkmış olan kanun 
adedi 600 ün üzerindedir. Yine bu devre içeri
sinde Meclisimizden çıkmış olan karar adedi 
200 ün üzerindedir. Bu dört senelik devre içe
risinde Türkiye Cumhuriyeti kurulduğundan be
ri en sürekli ve devamlı çalışma Meclisimize mü
yesser olmuştur. Şunu da takdir etmek yerinde 
olur ki, Meclisimiz siyasi, içtimai birçok badire
lerle karşılaşmış ve nihayet memleketi demokra
tik sahada, bugünkü noktaya getirmeye muvaf
fak olmuştur. Meclislerin ilkokul gibi her gün 
sabahtan akşama kadar çalışmasında fayda mülâ
haza edenler aldanmaktadır. Bir Mecliste mil
letvekilleri her gün devamlı olarak içtima ile meş
gul olurlarsa, müzakere edip rey verecekleri ka
nunlar üzerinde tam bir anlayış ve bilgiye sahibo-
lamazlar. Bunun içindir ki, Meclisler kurul-
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duğundan beri daima haftada üç gün vazife gö
rür, öğleden sonraları, diğer günlerde de komis
yonlardaki mesaiyi takibeder, Mecliste müzakere 
edilecek kanunlar üzerine bazan günlerce, hafta
larca, aylarca kütüphanelerde tetebbuda bulun
mak suretiyle, bunlar üzerine iyi hazırlanır. Mec
lisler her gün devamlı surette mesai yaparlarsa, 
milletvekilleri bu imkândan mahrum olurlar. 

Muhterem arkadaşlar, milletvekillerinin müş
teki olduğu bir husus daha vardır. Bu, dışarı
dan takdir edilemez. Hepiniz bunu bizzat nefsi
nizde denemektesiniz, görmektesiniz. Memleketin 
çeşitli dert ve dilekleri dururken Türkiye'nin 
her köşesinden her gün yüzlerce vatandaş, bazan 
binlerce vatandaş akın, akın Ankara'ya gelir. 
Bunların doğrudan doğruya gelip baş vurdukları 
yer Millet Meclisi ve kendi mebuslarıdır. Millet
vekilleri kendi intihap dairelerinden gelen ve böl
gesinin binbir dert ve ihtiyacı içinde kıvranan 
bu vatandaşlara, benim Mecliste şu faaliyetim 
var, bu mesaim var diye sırt çevirip bunları or
tada bırakamaz. 

Nihayet bu vatandaşlarımızın dertleriyle 
ilgilenmek mecburiyetindedir. Milletvekilliğini 
bir memuriyet gibi mütalâa ve mülâhaza eden 
arkadaşlarımız, işin bu politik safhasını maale
sef gözden kaçırmaktadırlar Biz, çok temenni 
ederiz milletvekilleri olarak, bütün mesaimizi 
Moclisin çalışmalarına hasredip, yalnız burada 
teşriî vazife yapmayı canı gönülden arzu etmek
teyiz. 

' Milletvekilliğini dairelerde iş takipçiliğinden 
çıkarılmasının bir prensip olarak kabul edil
mesini memleket için zaruri görmekteyiz. Yal
nız muhterem arkadaşlarım, bunda muvaffak 
olabilmek için herşeyden evvel Devlet ve Hü
kümet mekanizmasının bir saat gibi muntazam 
vatandaş niçin akın akın Ankara'ya kadar ge
liyor, niçin milletvekillerini bulup onların yar
dımına sığınıyor? Çünkü; müracaatı, işi, yolu, 
suyu, okulu ve sairesi ilgili Bakanlıklarda, dai
relerinde masaların üzerinde aylarca, senelerce 
uyutuluyor, netice vermiyor. Nihayet vatan
daş masasının üzerinde unutulmuş olan işini 
kurcalatıp yürütebilmek için buraya kadar ge
lip, bin bir türlü sıkıntıya katlanmak ihtiyacı
nı duyuyor. Onun için Meclisimiz bu devrede 
bir bakıma memleketimizin beklediği birçok 
hizmetler bakımından beklenen randımanı be! 
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ki vermemiştir. Neden? Çünkü, 'bir ihtilâl ya
pılmış ve yeni bir Anayasa kabul edilmiştir. 
Bu yeni Anayasa ilk kurulacak Meclise, çıka
rılmasını mecbur kıldığı birçok vazifeler tahmil 
etmiştir. Binaenaleyh, Meclis, bu yeni rejimin 
getirdiği çok çetrefil, mühim memleket menfa
atleri bakımından yepyeni mevzular üzerinde 
aylarca, senelerce çalışmak meciburiyetinde kal
dı. Bir Siyasi Partiler Kanunu bahis konusu 
olmasa idi, bir Siyasi Partiler Kanunu Meclis
ten geçinceye kadar, bu Meclis en az 80 - 100 
tane kanunu çıkarabilirdi. Ama, Siyasi Partiler 
Kanununu bir tarafa bırakıp diğer küçük ka
nunları ele alamazdık. Çünkü, Anayasa bunu 
yapmaya bizi icbar ediyordu. Meclisimiz bu kı
sa zaman içinde işçilerin sosyal sigorta, grev 
hakkı v.s. gibi. hakikaten bu Meclisin tarihin
de büyük bir hizmet olarak daima yadedilecek 
pek çok sosyal mevzular halletmiştir. Geriye 
'bir kısım kanunlar daha kalmıştır. Meselâ, de
niz işçileri ve tş Kanun tasarısı gündemdedir 
ve henüz neticelenmemiştir. 

BAŞKAN — Zamanınız dolmuştur, Sayın 
özarda, lütfen bağlayınız efendim. 

REŞAT ÖZARDA (Devamla) — Bağlıyo
rum efendim. 

Temenni ediyorum ki, sevgili arkadaşlarım, 
canı gönülden, bütün samimiyetimizle şunu ifa
de ediyorum ve çok arzu ediyorum ki, bu büt
çeyi çıkardıktan sonra da Meclisimiz 15 gün 
1 ay kadar dajıa yine aynı şekilde geceli gün
düzlü bir mesai sarf etmek suretiyle, geride 
kalan ve bizim için çok mühim olan ve milletin 
dertlerine deva olabilecek pekçok kanunların 
da çıkarılmasını ve böylece Meclisimizin bu 
devrede vazifesi hitama ererken vatandaşın 
'karşısına, kendisi, takdir edilmese dahi şahsan 
tam bir vicdan huzuru ile çıkmasını canı gönül
den temenni ediyorum. Hepinizi hürmetlerimle 
selâmlarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Bağcıoğlu,. su
alinizi sorun efendim. 

KEMAL BAĞCIOĞLU (Maraş) - r Sayın 
Niğde Milletvekili Haydar Özalp, izmir Millet
vekili Sayın Arif Ertunga'nın milletvekilliği
nin düşmesine dair bir önerge vermiş bulunmak
tadır. Meclis Başkanlığına. Bu önergeyi Sayın 
Haydar Özalp 9 . 7 . 1964 tarihinde verdiği 
halde, Sayın Meclis Başkam Fuad Sirmen bu 
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muameleyi tam 9 ay 11 gün Meclis Riyasetin
de uyutmuş, ondan sonra ancak Anayasa Ko
misyonuna havale etmiştir. Anayasa Komisyo
nu Anayasanın 78 ve 80 nci maddeleri gereğin
ce izmir Milletvekili Arif Ertunga'nın dışar
dan başka bir iş kabul etmesi ve böylece Ana
yasaya aykırı hareket etmesini mucip sebebola-
rak kabul edilmiş, Milletvekilliğinin sona er
mesine karar vermiştir. Şimdi, bu milletvekili, 
9 ay 11 gündür muamele yapılmadığı için Mec
listen ödenek, tahsisat ve yolluk almaktadır. 
Şimdi, bu hususta acaba Sayın Başkan Fuad 
Sirmen ne düşünürler merak etmekteyim? 

BAŞKAN — Kim cevap verecek Riyaset adı
na? 

BAŞKAN FUAD SlRMEN (Rize) — Siz 
muameleyi bilmektesiniz. Verilmiş bir soru 
önergesidir. Tetkik için bizzat size verilmişti. 
Sonra Riyaset Divanının aldığı bir kararla 
Meclis Anayasa Komisyonundan bir mütalâa is
tenmişti... (A. P. sıralarından gürültüler, kür
süden cevap versinler, sesleri...). 

BAŞKAN — Arkadaşlar, sükûneti muhafaza 
edelim. 

Muhterem arkadaşlarım, Sayın Meclis Baş
kanı Sirmen cevabı benim vermemi söylediler. 
Ben kürsüde Riyaset Maıkammdayım. Cevap 
makamında değilim. Eğer bu mümkün olsaydı 
biraz evvel de Büyük Millet Meclisi bütçesi üze
rinde sayın üyelerin konuşmalarının cevabını 
da ben verirdim. Bu sebeple Riyaset Divanı adı
na bu sualin cevabını kim verecekse lütfen kür
süye gelsin. (Adalet Partisi sıralarından, bra
vo sesleri, alkışlar). 

BAŞKAN FUAD SİRMEN (Rize) — Sa
yın Başkanını, benim sözlerimi yanlış anladığınız 
anlaşılmaktadır... 

BAŞKAN — Efendim, cevap verecekseniz 
kürsüye buyurun. Vermiyeeekseniz oturunuz. 
Kime salâhiyet verdinizse o gelsin. 

BAŞKAN FUAD SlRMEN (Rize) — Muh
terem arkadaşlar, böyle bir sualin esasen veçhi 
ve yeri yoktu. Çünkü bu suali soran arkadaşımı
zın sualine cevap, Yüce Mecliste sorular görü
şüldüğü zaman Başkanlık Divanı tarafından 
verilecek'etir. Şimdi sual tevcih eden arkadaşı
mız, Meclis görüşme âdabına uymıyan bir şekil
de, uyutmuştur, bilmem ne etmiştir, diyerek 
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hiçbir bilgisi olmadığı halde fevri ve aklına 
gelen kelimeleri söylemiştir. 

Gelmiş olan... 
A. P. sıralarından bir ses , senden.... 

BAŞKAN FUAD SİRMEN (Devamla) — 
«Senden» diye hita'bedemezsiniz. Riyaset maka-
nmda bulunan arkadaşımı vazifeye davet ede
rim. 

Muhterem arkadaşlar, Meclis Başkanlığına 
verilen soru önergesi üzerine, bu soru önerge
sinde ileri sürülen hususatm tetkiki vazifesi bu
gün fiilen Riyaseti idare etmekte olan Başkan-
vekili arkadaşımıza verilmiş, kendileri tetkik 
için almışlardır. Bu tetkik devam ederken Dev
let Şûrasından bir karar çıktığı duyulmuş ve 
ıbunun üzerine meseleyi tetkik eden Başkanlık 
Divanı Yüce Heyetinize malûmat vermeden ev
vel bir kere de Meclis Anayasa Komisyonunun 
•mütalâasını almaya lüzum hissetmiş, bu suret
le mütalâa için. mesele Meclis Anayasa Komis
yonundan sorulmuştur. Şu ana kadar Anayasa 
Komsyonunun aldığı . karar Meclis Başkanını
zın eline geçmiş değildir. Geldiği zaman Riya
set Divanı bunu tetkik edecek ve sorulan sua
lin sırası geldiği zaman Meclis Başkanlığı adı
na, vazifelendirilecek bir arkadaş Meclise gö
rüşlerini arz edecektir, mesele bundan ibarettir. 
(O rtadan alkışlar.) 

KEMAL BAĞCIOĞLU (Maraş) — Suali
min cevabı beni tatmin etmedi Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Efendim, verilen cevabın sizi 
tatmin edip etmemesi ayrı bir konudur. Suale 
cevap vermek ayrı konudur. Sual cevaplandırıl
mıştır. Lütfen oturunuz efendim. 

Verilmiş olan kifayet önergelerini okutuyo
rum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Millet Meclisi 1965 yılı Bütçesi üzerindeki 

müzakerelerin yeterliğini teklif ederim. 
Antalya 

Nazmi Kerimoğlu 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Büyük Millet Meclisi bütçesi hakkında umumi 

heyet kâfi derecede aydınlanmıştır. Kifayetin 
oylanmasmı arz ederim. 

Nevşehir 
Halit Fikret Aka 
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Yüksek Başkanlığa 

Meclis bütçesi üzerindeki görüşmeler vuzuha 
kavuşmuştur. Müzakerelerin yeterliğini teklif 
ediyorum. 

Kastamonu 
Fethi Doğançay 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Türkiye Büyük Millet Meclisi bütçesinin tü

mü üzerindeki müzakerelerin kifayetine karar 
verilmesini arz ederim. 

Çorum 
ihsan Tombuş 

BAŞKAN — Verilmiş kifayet önergeleri 
aleyhinde Sayın Ülker. Buyurun, efendim. 

REŞİT ÜLKER (İstanbul) — Muhterem ar
kadaşlarım, bir yanlış tatbikatı önleme duru
mundayız. 

Başkanlık Divanı İçtüzükte her hangi bir sa
rahat olmadığı halde 5 grup üyesi konuştuk
tan sonra... 

BAŞKAN — Sayın Ülker, ben size usul hak
kında söz vermedim. Kifayet önergesinin aley
hinde mütalâa beyan etmek için söz verdim. Lüt
fen bu maksada uygun şekilde konuşunuz. 

REŞİT ÜLKER (Devamla) — Evet, kifayet 
aleyhinde de konuşacağım. . 

BAŞKAN — Şayet usul hakkında söz iste
seydiniz onun için de verebilirdim. 

REŞİT ÜLKER (Devamla) — Usul hakkın
da da konuşmak istiyorum. 

BAŞKAN — O halde evvelâ, şimdi çıkış mak
sadınıza uygun olarak kifayet önergesi hakkın
da fikrinizi beyan ediniz efendim. 

REŞİT ÜLKER (Devamla) — Muhterem ar
kadaşlar 4 senelik bir devre bitmek üzere. Bu
radan ayrılırken T. B. M. M. nin bütçesi üzerin
de kendi 4 senelik hayatımızda yaşadığımız ve 
bizden sonra gelecek Yüce Meclislerin de istifa
de edeceği bâzı noktalar var. Bunlar için hazır
landık, sıradayız. 

Beş tane grup konuştuktan sonra, Millet 
Meclisi üyelerinden ancak iki arkadaşımız konuş
muştur. Bu bir nevi grup. hâkimiyeti olmakta
dır. Anayasamız böyle bir esası kabul etmemek- * 
tedir. Lütfedin konuşma süresini tahdidedelim, 
3^- 5 dakika konuşalım, ama arkadaşlarımız ko
nuşsunlar, rica ediyorum efendim, 
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BAŞKAN — Okunmuş olan kifayet önerge

lerini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler. 
Kabrıl etnriyenler... Kıbul elilnrstir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi bütçesinin tü
mü üzerindeki görüşmeler bitmiştir. Bölümlere 
geçilmesini oyunuza sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

a) Cumhuriyet Senatosu Bütçesi : 

(A/l) CARÎ HARCAMALAR 

Bölüm 

11.000 ödenekler 

Lira 

22 019 401 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, bu 
bölümde Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri
nin ödenek vo yollukları ile ilgili ve bunların 
tayyım istiyen mütaaddit önergeler vardır. Her 
önergenin altında da müaaddit imzalar vardır. 
Bu önergelerin hepsi mahiyeti itibariyle aynı
dır. Yalnız bir tanesi diğerlerinden farklı ola
rak, Dilekçe Karma Komisyonuna müracaat 
etlen bir üye için karar verildiğini bunun bü
tün üyelere teşmil edilemiyeceğini ancak bir üye 
için kalıp diğerleri için çıkarılması lâzımgeldi-
ğini tebarüz ettirmektedir. Bunun dışındaki öner
gelerin hepsi mahiyeti itibariyle aynıdır. Sıra-
siylo okutuyorum. 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 
Anayasanın 82 n.ci maddesinin ilk fıkrasın

da T. B. M. Meclisi üyelerinin ödenek ve yolluk
ları kanunla düzenlenir hükmü yer almıştır. 

1 sayılı Kanunla T. B. M. Meclisi üyelerinin 
aylık ödenekleri Anayasanın 82 nci maddesiyle 
tesbit edilen tavana uygun bir şekilde kabul 
olunmuştur. 1 sayılı Kanunun 1 nci maddesi 
gereğince T. B. M. Meclisi üyelerinin ödenekleri 
1 nci derecedeki Devlet memurunun aylığı, yol
lukları da bu miktarın yarısı olarak hükme bağ
lanmıştır. Gerçekten 1962, 1963, 1964 yılları 
bütçelerinde de, ödenek ve yolluklar Büyük Mec
lisin kabul buyurduğu kanun hükümlerine uy
gun olarak hesap ve kabul olunmuş, 1965 yılı 
Cumhuriyet Senatosu bütçesi de geçmiş yıllar 
tatbikatına uygun olarak hesaplanan tahsisat
ları ihtiva eder şekilde Büyük Meclise sevk edil
mişti. Cumhuriyet Senatosu bütçesinin Karma 
Bütçe ve Plân Komisyonunda müzakeresi sıra
sında, her hangi bir-kanun hükmüne dayanmak-
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sızın 11.000 numaralı bölümün 11.310 numaralı 
maddesine 7 942 000 lira ve aynı bölümün 
11.330 numaralı maddesine 3 971 000 lira tahsi
sat ilâvesi suretiyle, 11.000 numaralı bölüme 
ceman 11 913 000 liralık bir ilâve yapılmıştır. 
Bu ilâveler Cumhuriyet Senatosu tarafından da 
aynen kabul edilmiştir. 

Kanunî mesnetten mahrum olan, Anayasanın 
82 nci maddesi ile 1 numaralı kanunla tesbit 
edilen tavanların üstünde bir ödemeye yol aça
cak olan bahis konusu 11 913 000 liralık ilâve 
ödeneğin Cumhuriyet Senatosu bütçesinin 11.000 
sayılı bölümden indirilmesini arz ve teklif ede
riz. 

Ankara 
îlyaı Seçkin 

Çanakkalo 
Şefik înan 
Çanakkalo 

Burhan Arat 
Çorum 

Hilmi İncesulu 
İstanbul 

Oğu^ Oran 
İstanbul 

Sabri Vardarlı 
Kayseri 

Turhan Feyzioğlu 
Balıkesir 

Ahmet Aydın Bolak 
Balıkesir 

Mehmet Tiritoğlu 
Manisa 

Muammer Erten 

Ankara 
Ahmet Üstün 

Ankara 
Emin Paksüt 

Trabzon 
Ali Rıza Uzuner 

İstanbul 
Cihad Bakan 

Bursa 
İbrahim Öktem 

Ankara 
t. Sıtkı Hatipoğlu 

Yozgat 
Veli Uyar 

Balıkesir 
Süreyya Koç 

Balıkesir 
Fennî Islimyeli 

Afyon Karahisar 
Halûk Nur Baki 

İstanbul 
Selim Sarper 

Yüksek Başkanlığa 
Cumhuriyet Senatosu 1965 yılı bütçesine üye 

ödenek ve yolluklarına yapılmış bulunan ilâve 
ödenekten : 

11.000 bölümündeki. 
11.310 maddeden 
11.330 

7 942 000 lira 
3 971 000 » 

Cem'an 11 913 000 lira 

Düşülerek, başkasının vermediğini, «Millet 
yapar kampanyasına» iştirak edilmek üzere Mil
lî Savunma Bakanlığı bütçesinin gemi yapım ve 
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satınalma tertibine aktarılmasını arz ve teklif 
ederim. 

Yozgat 
Veli Uyar 

(Bravo sesleri) 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 
Karma Bütçe Komisyonunca Cumhuriyet Se

natosu bütçesinin 11.310 ncu Cumhuriyet Sena
tosu üyeleri ödeneğine ilâve edilen (7 942 000) 
ve 11.330 Cumhuriyet Senatosu üyeleri yolluğu
na ilâve edilen (3 971 000) lira ki, cem'an 
(11 913 000) liranın tenzilini arz ve teklif ede
rim. 

Yozgat 
Celâl Sungur 

CELÂL SUNGUR (Yozgat) 
noksan okunmuştur. 

Efendim, 

BAŞKAN — Efendim, noksan okundu dedi
ğiniz yeri siz kendiniz kaleminizle çizmişsiniz. 
Lütfen sildiğiniz yeri okutturmak için bir mec
buriyet yüklemeyiniz. 

CELÂL SUNGUR (Yozgat) — Riyasetin 
sükûnetle dinlemesi lâzımdır. 

BAŞKAN — Lütfen oturunuz efendim. Hep
si okunuyor. Takrir vermişsiniz sonra da okun
maması lâzımgelen yeri silmişsiniz. Şimdi okun
sun diyorsunuz. Yani ciheti tahsisini mi söylet
mek istiyorsunuz Lütfen oturun efendim. 

CELÂL SUNGUR (Yozgat) — Riyasete sil-
diriyorum, yanlış muamele yapıyorsunuz. 

BAŞKAN — Lütfen yerinize oturunuz efen
dim. 

Millet Meclisi Sayın Başkanlığına 
Cumhuriyet Senatosu bütçesinin 11.000 sa

yılı bölümünün 11.310 7 942 000 liralık 11.330 
maddesinde 3 971 000 liralık tahsisatın indiril
mesini arz ve teklif ederiz. 

Konya Yozgat 
îhsan Kabadayı Celâl Sungur 

İstanbul 
Reşit Ülker 

Millet Meclisi Sayın Başkanlığına 
Millet Meclisi bütçesinin 11.000 numaralı bö

lümün 11.310 maddesinden 19 milyon lira, aynı 
bölümün 11.330 numaralı bölümünden, cem'an 
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28 milyon 900 bin liralık tahsisatın indirilmesi
ni arz ve teklif ederiz. 

Konya İstanbul 
ihsan Kabadayı Reşit Ülker 

Yozgat 
Celâl Sungur 

Sayın Riyasete 

Eski Samsun Senatörü Cemalettin Bulak'ın 
dilekçesi üzerine T. B. M. M. Karma Komisyo
nunca verilen, Cumhuriyet Senatosunca ve Mil
let Meclisince tasdik edilen ödenek farklarının 
ödenmesi hakkındaki karar bu defa, T. B. M. 
Meclisi üyelerinin tümüne teşmil edilerek büt
çeye bu yolda fazla ödenek konulmuştur. 

Yüce Meclislerin kararları dilekçeye ait bu
lunduğu cihetle M. Meclisi bütçesinin 11.000 bö
lüm ve 11.310 maddesindeki Millet Meclisi üye
lerine tahsis edilen ödenek farkları tutarının 
maddeden tayyedilmesini arz ve teklif ederiz. 

îzmir İzmir 
Nihad Kürşad Şükrü Akkan 

ŞÜKRÜ AKKAN (İzmir) — Senatoya aido 
lan bir önergemiz vardır. Lütfen onun da okun
masını rica ediyoruz. 

BAŞKAN — İki tane önergeniz var Sayın 
Akkan. Birisi Senatoya birisi de Millet Meclisi
ne aittir. 

ŞÜKRÜ AKKAN (İzmir) — Evet, her iki
sinin do okunması lâzımdır. (Gürültüler) 

BAŞKAN — Arkadaşlar, evvelâ sükûneti 
muhafaza edelim. Yanlışlık yoktur. İki önerge 
verilmiştir. Birisi Millet Meclisine, birisi de 
Cumhuriyet Senatosuna aittir. Şimdi okunan 
da Cumhuriyet Senatosu kısmına aidolandır. 
Millet Meclisine -addalan da sırası geldiği zaman 
okunacaktır. Diğer arkadaşlarımızın da önerge
leri vardır. İkişer, ikişer verilmiştir. Bu husus 
ihmal edilmemiştir. Sırası geldiği zaman hepsi 
okunacaktır. 

ŞÜKRÜ AKKAN (İzmir) — Muhterem Baş
kan, yanlış okudular, Senatoya ait önergemizin 
okunmasını rica edeceğim. 

Sayın Riyasete 
Eski Samsun Senatörü Cemalettin Bulak'ın 

dilekçesi üzerine T. B. M. M. Karma Dilekçe 
Komisyonunca verilen, Cumhuriyet Senatosun
ca ve Millet Meclisince tasdik edilen ödenek fark
larının, ödenmesi hakkındaki kararı, bu defa 
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T. B. M. M. üyelerinin tümüne teşmil edilerek j 
bütçeye bu yolda fazla ödenek konulmuştur. 

Yüce Meclislerin kararları dilekçeye ait bu
lunduğu cihetle Cumhuriyet Senatosu Bütçesinin, 
11.000 bölüm, 11.310 maddesindeki ödenek fark
ları tutarından Cemalettin Butok'a aidolan kıs
mın dışındaki fazlalığın tayyedilmesin! arz ve 
teklif ederiz. 

İzmir îzmir 
Niihad Kürşad Şükrü Akkan 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlar, biraz ev
vel de ifade ettiğim gibi, önergeler iki kısma 
ayrılmaktadır. 

Bunlardan bir tanesi sadece Cemalettin Bu
lak arkadaşımızın müracaatı üzerine Büyük 
Millet Meclisinden bir karar çıkması münasebe
tiyle sadece ona aidolan miktarın ipka edilip 
onun dışındakilerin tayyını, diğer önergeler ise, 
o da dâhil, tamamının tayyını teklif etmektedir
ler. En aykırısı tamamının tayyını teklif eden 
önergelerdir, Evvelâ o önerge oya sunulacaktır. 
önergeye komisyon katılıyor mu efendim? 

KARMA BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 
NURt BAYAR (Sakarya) —- Mâruzâtımız var 
efendim. 

BAŞKAN — Komisyon katılıp katılmadığını 
soyliyecek efendim, önergeler üzerinde konuşma 
cereyan etmez. Bu hususta Anayasanın sarih 
hükmü vardır. Katılıyor mu, katılmıyor mu? 
Gerekçesini oradan ifade edin efendim. Fakat j 
konuşma maihiyetinde olmıyacak. Katılıp katıl
madığınızı ifade eden gerekçeli bir konuşma ola- ! 
bilir. 

KARMA BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 
NURt BAYAR (Sakarya) — Birkaç kelime ile 
gerekçesini açıklamak isterdim. Müsaade eder 
misiniz kürsüden ifade edelim efendim? 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlar, otomatik 
<2İhaz çalışmadığı için yerinden konuşması müm
kün olamamaktadır. Buyurun kürsüden ifade 
edin efendim. 

KARMA BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 
NURİ BAYAR (Sakarya) — Efendim, kısaca 
takrirler hakkındaki Komisyonun mütalâasını 
arza çalışacağım. 

Mevzuubahis tahsisat Meclisler bütçelerine bir 
mühim sebepten konmuştur. Karma Dilekçe Ko
misyonu kararları tekevvün ettikten sonra Mec
lislerimizce bu karar onaylanmış ve Yüce Senato j 
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ile Yüce Meclisin kararları vacibülittiba hale gel
miştir. Bu şartlar muvacehesinde bu Meclisin 
Sayın Başkanı ve bilâhara Parlâmentomuzda 
temsil edilmekle şeref kazanan partilerin sayın 
liderleri bu kararların -Anayasaya muhalefeti, 
Anayasaya olan irtibatı hakkında sarih beyanlar
da* bulunmuştur; Anayasaya aykırıdır, bu para 
verilemez ve bu suretle aziz arkadaşlarım, Yüce 
Senato ve Meclis Anayasaya aykırı karar izhar 
etmek mevkiinde bırakılmışlardır ve bu hâdise de 
muallâkta kalmıştır, kararlar muallâktadır. O 
halde Yüksek Meclislerin Anayasaya aykırı ka
rar izhar etme töhmetinden kurtulmasının bir yo
lu vardır; buna kim karar verecek? Buna Anaya
sa Mahkemesi karar verecektir, işte Karma Büt
çe Komisyonu, Yüce Senatonun ve Yüce Mecli
sin Anayasaya aykırı karar ittihaz etme ithamın
dan kurtulmanın yollarını göstermiştir. (Orta sı
ralardan «olmaz, olmaz, mütalâa olamaz» sesle
ri.) Bu tahsisat münhasıran bu maksada yardım 
olsun diye konmuştur. Anayasa Mahkemesine 
gitme arzusunda olanlara imkân bahşetmek üze
re konmuştur. Şimdi... 

BAŞKAN — Sayın Sözcü, lütfen ifade edin 
efendim. (Orta sıralardan, gürültüler.) 

KARMA BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 
NURİ BAYAR (Devamla) — Bitiriyorum. 

Şimdi bu esbabı mucibe ile aziz arkadaşlarım, 
ayrıca Karma Bütçe Komisyonunun ötesinde, Yü
ce Senatonun da malı olmak mevkiinde bulunan 
bu tahsisatın, bu takrirler muvacehesinde reddi
ni veya tayyını tazammun eden takrirlere katıl
mamanız normal olurdu. (Gürültüler) Ama aziz 
arkadaşlarım, bu memlekette bir siyasi spekülâs
yona son vermek için... (Gürültüler) 

BAŞKAN — Lütfen mütalâa beyan etmeyin 
efendim. 

KARMA BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 
NURİ BAYAR (Devamla) — Yüce Heyetiniz 
buna son vermek istiyorsa... 

BAŞKAN — Mütalâa etmeyin efendim. 

KARMA BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 
NURt BAYAR (Devamla) — Karar sizindir 
efendim. (Orta sıralardan, gürültüler.) 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Kemal Satır. 
Buyurun efendim, sizin de bir mütalâanız mı 
var? 
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KEMAL SATIR (Elâzığ) — Hayır. Siyasi 

spekülâsyon dedi de... 
' BAŞKAN — Riyaset gereken ikazı yaptı. Ko

nuşturmadı efendim. 

Muhterem arkadaşlarım; şimdi okunmuş olan 
bu önergeyi oyunuza sunuyorum. Komisyon ka
tılmıyor. 

KEMAL SARIÎBRAHÎMOĞLU (Adana) — 
Benim de bir önergem var. Okunmadı. Lütfen 
okunsun efendim. 

BAŞKAN — Sayın Kemal Sarıibrahimoğlu'-
nun önergesi Millet Meclisi bütçesine taallûk et
tiği için orada okunacaktır. 

Şimdi okunmuş olan, tayya mütaallik önerge
lerin hepsini birden oyunuza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmemiş
tir. 

Şimdi ikinci önergeyi, yani bütçe cetvelinde 
sadece müracaatçı bir arkadaşın müracaatına te
kabül eden miktarın ipkasiyle bunun dışında bü
tün milletvekillerine teşmil edilmiş miktarın tay-
ymı istiyen ve Sayın Şükrü Akkan ile Sayın Ni-
had Kürşad arkadaşımıza aidolan önergeyi oyu
nuza sunacağım. Komisyon katılıyor mu? 

KARMA BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 
NURÎ BAYAR (Sakarya) — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Komisyon katılmıyor, önergeyi 
oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul et
miyenler... Kabul edilmemiştir. 

Muhterem arkadaşlarım bu 11.000 nci bölüm
le ilgili bir önerge daha vardır. Sayın Fevzi Ge-
veci, Sayın Nurettin Ceritoğlu ve arkadaşlarına 
ait bu önergeyi okutuyorum. 

Millet Meclisi Sayın Başkanlığına 

Millet Meclisi üyelerinin yurt içi tedavileri 
gibi zaruret halinde ve raporla yurtta tedavileri 
zaruretleri doğduğu hallerde gereken masrafın 
Millet Meclisi bütçesinden karşılanmaktaki lü
zum ve zaruret açıktır. Bu sebeple Millet Mec
lisi bütçesinin 11.000 nci bölümünün 11.370 nu
maralı maddesinin Millet Meclisi üyelerinin yurt 
içi ve yurt dışı giderleri şeklinde değiştirilmesi
ni ve 13.000 nci bölümün 13.130 ncu maddesin
deki döşeme ve demirbaş alımları ve giderlerine 
tahsis edilen 450 000 liradan 100 000 lirası alı-
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narak bu maddedeki 100 000 liranın 200 000 lira
ya iblâğını arz ve teklif ederiz. 

Çanakkale 
Burhan Arat 

Samsun 
Nurettin Ceritoğlu 

Samsun 
Fevzi Geveci 

Konya 
Fakih özlen 

Konya 
îhsan Kabadayı 

BAŞKAN — Okunmuş olan bu önerge Mec
lise aidolduğu için bunu geçiyorum. 11.000 bölü
mü tekrar okutup oyunuza sunacağım. 

(11.000 nci bölüm tekrar okundu) 
BAŞKAN — Kabul edenler... Kabul etmi

yenler... Kabul edilmiştir. 
Muhterem arkadaşlar Riyasete Ibir Önerge 

daha verilmiştir. Okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Bütçe Kanununun 16 nci maddesinin Millet 

Meclisi üyelerinin tedavi giderleri bölümüne 
aşağıdaki fıkranın ilâvesini arz ve teklif ede
riz. 

«Şu kadar ki üyelerin yurt dışında tedavi 
görebilmeleri için hastalıklarının memleket dâ
hilinde tedavisinin gayri kabil olduğunun An
kara veya İstanbul üniversiteleri sağlık ku
rumlarının verecekleri raporla tevsik edilmesi 
şarttır.» 

İçel Maraş 
Sadık Kutlay H. Fehmi Evliya 

Siirt 
Süreyya öner 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlar, bizim 
bu önergeden anladığımız mâna, burayla ilgi
si yoktur. Bu, tedavi ve yolluklarla ilgili Baş
kanlıkça yapılmış bir talimatnameye ithali 
gereken bir temennidir. Bu önergenin altına 
imza koyan arkadaşlarımız neyi kasdettikleri-
ni lütfen ifade etsinler. 

SÜREYYA ÖNER (Siirt) — Bununla kas-
dettiğimiz maksat şudur; Riyaset Divanına bir 
istikamet vermek istiyoruz. Şimdiye kadarki 
tatbikat, sadece yurt içi tedavilere münhasır 
idi. Bu yolda bir istikamet yeriyoruz. 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz. Bir temen
ni mahiyetinde olduğunu ifade ediyorlar, öner
ge sahipleri. 
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Bölümü kabul edilen şekliyle yeniden oku

tup oyunuza sunacağım. 
12.000 Personel giderleri 1 559 015 

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

13.000 Yönetim giderleri 174 311 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

14.003 Hizmet giderleri 10 004 
BAŞKAN — Kabul edenler.... 
Etmiyenler... Kabul edihniştir. 

16.000 Çeşitli giderler 148 003 
(A/2) Yatırım harcamaları 

23.000 Makina, teçhizat ve taşıt alım
ları vo onarımları 1 
BAŞKAN — Kabul edenler.... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

(A/3) Sermaye teşkili ve transfer harcamaları 
34.000 Malî transferler 4 

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

35.000 Sosyal transferler 65 695 
BAŞKAN — 12.000 nci bölümde kabul edil

miş olan önergenin ilgisi 35.000 nci bölümler
dir. 35.000 nci bölümü kabul edilen bu önerge 
muvacehesinde okutup oyunuza sunacağım. 
«35.000 Sosyal Transferler 67 495» 

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

36.000 Borç ödemeleri 5 000 
BAŞKAN — Kabul edenler.... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Cumhuriyet Senatosu bütçesinin (A) bö
lümlerinin müzakeresi bitti. 

Şimdi Millet Meclisi bütçesinin bölümleri-
no geçiyoruz. 
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SÜREYYA ÖNER (Siirt) — Efendim te

menni mahiyetinde değil. (R) formülüne ikin
ci bir fıkra ilâvesi mahiyetindedir. 

KARMA BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI 
ÎSMET SEZGİN (Aydın) — Sayın Başkan, ben
deniz de bunu ifade edecektim. Esasen (R) for
mülüyle ilgilidir, Bütçe Kanununun 16 nci mad
desinin müzakeresi sırasında arkadaşımızın takri
ri nazarı dikkate alınırsa encümence halledilir. 

BAŞKAN — Peki efendim. 
Sayın Pehlivanoğlu, bir önergeniz var. 

Okunmasını istiyor musunuz? önergeniz öner
ge hüviyetinde değildir, temenniden ibarettir. 
Temenni önergeleri hakkında bir muamele yap
mak imkânımız yoktur. 

ŞADI PEHLİVANOĞLU (Ordu) — Sayın 
Başkan, ben önergemin mahiyetini müdrikim. 
Siyasi hayatın tandansını tesibit etmek istedim. 

BAŞKAN — Bu beyanınızla özel bir mak
sat güttüğünüz anlaşıldığından önergeniz okun-
mıyacaktıi". 
12.000 Personel giderleri 1 560 815 

BAŞKAN — Şimdi bu 12.000 nci bölümle 
ilgili bir önerge var, okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Günden güne artan iş hacmi dolayısiylo 

Cumhuriyet Senatosu Kanunlar Şubesinde ça
lıştırılması zaruret görülen 800 lira ücretli 1 
aded memur ile 1 aded daktilo sekreter kadro
sunun 1965 yılı Bütçe Kanununa bağlı (D) işa--
retli cetvelin Cumhuriyet Senatosu kısmına ilâ
vesi ile bu kadroların tutarı olan 28 920 lira
nın 12.370 nci maddeden tenzili ile 25 920 liar-
nin 12.210 ncu hizmetliler ücreti maddesine 
1 800 liranın 35.613 ncü hizmetlilere verilecek 
tâyin bedeli maddesine ve 1 200 liranm da 12.733 
ncü hizmetlilere verilecek tazminat maddesine 
eklenmesini arz ve teklif ederiz. 

Balıkesir Gaziantep 
Mehmet Tiritoğlu Ali İhsan Göğüs 

Trabzon Bursa 
Ekrem Dikmen Sadrettin Çanga 

Kocaeli 
Selâhattin Bilgisu 

KARMA BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKA
NI İSMET SEZGİN (Aydın) — Katılıyoruz. 

BAŞKAN — Komisyon buna iştirak ediyor. 
Oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyen-
ler... Kabul edilmiştir. 

b) Millet Meclisi Bütçesi: 

(A/l) Cari harcamalar 

11.000 ödenekler bölümü toplamı 59 224 200 

BAŞKAN — Deminki gibi bu bölümde de 
önergeler vardır, önergeleri okutuyorum. 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 
Anayasanın 82 nci maddesinin ilk fıkrasın

la Türkiye Büyük Millet Meclisi üyelerinin öde
nek ve yollukları kanunla düzenlenir hükmü yer 
:ılmıştır. 
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1 sayılı Kanunla Türkiye Büyük Millet Mec

lisi üyelerinin aylık ve ödenekleri Anaya
sanın 82 nci maddesiyle tesbit edilen tavana uy
gun bir şekilde kabul olunmuştur. 1 sayılı Kanu
nun 1 nci maddesi gereğince Türkiye Büyük Millet 
Meclisi üyelerinin ödenekleri birinci derecedeki 
Devlet memurunun aylığı, yollukları da bu mik
tarın yarısı olarak hükme bağlanmıştır. 

Gerçekten 1962, 1963, 1964 yılları bütçele
rinde de ödenek ve yolluklar Büyük Meclisin 
kabul buyurduğu kanun hükümlerine uygun ola
rak hesap ve kabul olunmuş, 1965 yılı Millet 
Moclisi bütçesi de geçmiş yıllar tatbikatına uy
gun olarak hesaplanan tahsisatları ihtiva edecek 
şekilde Büyük Meclise sevk edilmişti. Millet Mec
lisi bütçesinin Karma Bütçe ve Plân Komisyo
nunda müzakeresi sırasında, her han^i bir ka
nun hükmüne dayanmaksızın 11.000 numaralı 
bölümün 11.310 maddesine 19 milyon lira ve ay
nı bölümün 11.330 numaralı maddesine 9 milyon 
903 bin lira tahsisat ilâvesi suretiyle, 11.000 nu
maralı bölüme ceman 28 milyon 900 bin liralık 
bir tahsisat eklenmiştir. Bu ilâveler Cumhuriyet 
Senatoıu tarafından aynen kabul edilm'ştir. 

Kanuni mesnetten mahrum olan, Anayasanın 
82 nci maddeciyle 1 numaralı Kanunla tesbit edi
len tavanların üstünde bir ödemeye yol açacak 
olan bahis konusu 28 milyon 900 bin liralık ilâve 
ödeneğin Millet Meclisi bütçesinin 11.000 sayılı 
bölümünden indirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Ankara 
îlyas Seçkin 

Çanakkale 
Şefik inan 

Trabzon 
Ali Rıza Uzuner 

Çanakkale 
Burhan Arat 

Balıkesir 
Süreyya Koç 

Balıkesir 
Mehmet Tiritoğlu 

Manisa 
Muammer Erten 
Afyon Karahisar 
Halûk Nur Baki 

İstanbul 

Ankara 
Ahmet Üstün 

Ankara 
Emin Paksüt 

İstanbul 
Cihad Baban 

Bursa 
İbrahim öktem 

Kayseri 
Turhan Feyzioğlu 

Balıkesir 
Fennî Islimyeli 

İstanbul 
Selim Sarper 

Yozgat 
Veli Uyar 
Balıkesir 
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Oğuz Oran Ahmet Aydın Bolak 

Ankara İstanbul 
1. Sıtkı Hatipoğlu Sabri Vardarlı 

Çorum 
Hilmi İncesulu 

Yüksek Başkanlığa 
Millet Meclisi 1965 yılı bütçesinin 11.000 bö-

îümüna üye ödenek ve yollukları olarak eklenen 
miktardan : 
11.310 maddeden 19 000 000 lira 
11.330 » 9 900 000 » 

Cem'an 28 900 003 lira
nın düşülerek mâruf bir gazetemizin açtığı 
«Başkasının vermediğini millet yanar.» kınman-
yasma iştirak için Millî Savunma Bakanlığı büt
çesinin gemi yapım ve satmalma tertibine akta
rılmasını arz ve teklif ederim. 

Yozgat 
Veli Uyar 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

Karma B^it^e Komisyonunca Millet Meclisi 
11.310 ncu MJ1M Meclisi üyeleri ö d e n e n e ilâ
ve edilen 19 000 000 ve 11.330 ncu Millet Mec
lisi üveleri yolluklarına ilâve edilen 9 900 000 
lira ki. eem'nn 28 900 000 liranın tenzilini arz 
ve teklif ederim. 

Yozgat 
Celâl Sungur 

Başkanlığa 

Millet MecUsi bütçe tasarısının bölüm 1.1.000 
ve madde 11.310 ve 11.350 de mevcut, üye öde
nek ve yolluklarmdaki artı 800 e ait ödenek ve 
yolluk farklarının maddeden çıkarılmasını arz ve 
teklif ederiz. 

Amasya 
Nevzat Şener 

Amasya 
İsmail Sarıgöz 

Yüksek Başkanlığa 

1 sayılı Kanuna aykırı olarak T. B. M. M. 
bütçesine, Karma Bütçe Komisyonunca konulan: 

1. (A/ l ) sayılı harcamalar kısmının 11.000 
bölümü 11.310 maddede Cumhuriyet Senatosu 
ödeneklerinden 7 942 000 Tl. ile 11.330 mad
dede gösterilen Cumhuriyet Senatosu üyeleri gö
rev yolluğundan 3 971 000 Tl. ve 
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2. (A/ l ) sayılı harcamalar cetvelinin 11.000 

bölüm 11.310 maddede Millet Meclisi ödenekle
rinden 19 000 000 Tl. ile, 11.330 maddesindeki 
yolluk giderlerinden 9 900 000 liranın, 

Çıkarılması hususunun oya arzını arz ve tek
lif ederim. 

Aydın 
Mustafa Şükrü Koç 

Millet Meclisi Sayın Başkanlığa 
Millet Meclisi bütçesinin (A/ l ) cari harca

malar başlıklı 11.000 No. lu bölümün 11.310 ncu 
maddesindeki Millet Meclisi üyeleri ödeneğine 
komisyonca yapılan 19 000 000 Tl. lık ödenek 
karşılığı ilâve ile, aynı bölümün 11.330 numaralı 
maddesindeki Millet Meclisi üye- yolluklarına ya
pılan 11 790 000 TL ilâvenin tenzili suretiyle 
kabulünü; 

Meclisin ve milletvekillerinin itibarı üzerine 
düşürülen haksız ve maksatlı gölgeleri kaldırmak 
için, 

Arz ve teklif ederim. Saygılarımla. 
Adana 

Kemal Sarıibrahimoğlu 

Millet Meclisi Sayın Başkanlığına 
Millet Meclisi bütçesinin 11.000 numaralı bö

lümünün 11.310 maddesinden 19 milyon lira, 
aynı bölümün 11.330 numaralı bölümünden 
cem'an 28 milyon liralık tahsisatın indirilmesini 
arz ve teklif ederiz. 

Konya İstanbul 
İhsan Kabadayı Reşit Ülker 

Yozgat 
Celâl Sungur 

Sayın Riyasete 

Eski Samsun Senatörü Cemalettin Bulak'm 
dilekçesi üzerine T. B. M. M. Karma Komisyo
nunca verilen Cumhuriyet Senatosunca ve.Millet 
Meclisince tasdik edilen ödenek farklarının öden
mesi hakkındaki karar bu defa T. B. M. M. üye
lerinin tümüne teşmil edilerek bütçeye bu yol
da ödenek konulmuştur. 

Yine Meclislerin kararları dilekçeye ait bulun
duğu cihetle Millet Meclisi bütçesinin 11.000 bö
lüm ve 11.310 maddesindeki Millet Meclisi üye
lerine tahsis edilen ödenek farkları tutarının 
maddeden tayyedilmesini arz ve teklif ederiz. 

İzmir İzmir 
Nihad Kürşad Şükrü Akkan 

BAŞKAN — Bu okunmuş olan önergelerin 
hepsi aynı mahiyettedir. Komisyon bir kısmına 
muttali olmadığını söylüyor ama muttali olduk
ları ile olmadıkları aynı mahiyettedir. 

KARMA BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI 
İSMET SEZGİN (Aydın) — Sayın Başkanım, 
bu konudaki görüşümüzü Cumhuriyet Sena
tosu bütçesinde sayın sözcümüz ifade ettiler. 
Zatiâliniz de biraz önce ifade ettiniz. Bütçe 
Karma Komisyonuna bu önergeler gelmemişti. 
Bendenizi mazur görmesini rica edeceğim, Sayın 
Divanın, âdeta hamiyet yarışı şeklinde verilen 
ve sayısı onu bulan bu önergeleri takibetmek 
imkânını dahi bulamadık. İştirak etmediğimi
zi ifade ederiz. 

BAŞKAN — Komisyon iştirak etmiyor. 
İL YAS KILIÇ (Samsun) — Benim de öner

gem vardır. 
BAŞKAN — Sayın Kılıç, sizin önergeniz 

şimdi geldi. Bu tahsisatların kaldırılmasını is
tiyorsunuz. Sizin önergenizi de okutayım efen
dim. 

Yüksek Başkanlığa 
Senatör ve milletvekili maaş ve ödenekleri

ne yapılan zammın bütçeden çıkarılmasını arz 
ve teklif ederim. 

Samsun 
tlyas Kılıç 

BAŞKAN — Bütün bu önergelerin tümünü 
birden oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmemiştir. 

Bölümü yeniden okutuyorum. 
(11.000 nci bölüm tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Kabul 
Etmiyenler... Kabul 

12.000 Personel giderleri 
BAŞKAN — Kabul 
Etmiyenleı... Kabul 

13.000 Yönetim giderleri 
BAŞKAN *~ Kabul 
Etmiyenler... Kabul 

14.000 Hizmet giderleri 
BAŞKAN — Kabul 
Etmiyenler... Kabul 

15.000 Kurum giderleri 
BAŞKAN — Kabul 
Etmiyenler... Kabul 

edenler.... 
edilmiştir. 

17 274 378 
edenler... 

edikniştir. 
3 495 000 

edenler... 
edilmiştir. 

1 417 649 
edenler... 

edilmiştir. 
1 001 745 

edenler... 
edilmişti; 
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16.000 Çeşitli giderler 4 752 000 

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

(A/2) YATIRIM HARCAMALARI 
22.000 Yapı, tesis ve büyük onarım 

giderleri 1 117 500 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

23.000 Makina, teçhizat ve taşıt alım
ları ve onarımları 415 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

(A/3)SERMAYE TEŞKİLİ VE TRANSFER 
HARCAMALARI 

34.000 Malî transferler 55 001 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

35.000 Sosyal transferler 888 503 
BAŞKAN ~ Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

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

Türkiye Büyük Millet Meclisi bütçesinin 
müzakeresini bitirdik. Bu arada Sayın İhsan 
Kabadayı T. B. M. Meclisi bütçesi üzerinde İç
tüzüğün 137 nci maddesine istinaden, oyumu 
nasıl kullanacağımı bildirmek üzere söz istiyo
rum, diye talepte bulunmuştur. Tümünü oy
lanmadığımız için, tümünde oyunu nasıl kulla
nacağını tebarüz ettirmek de mevzuubahis de

ğildir. Bu bütçenin müzakeresinin tamamı bit
tikten sonra tatbik edilecek bir maddedir Söz 
veremiyeceğim. 

Muhterem arkadaşlar, bu arada iki tane 
önerge gelmiştir. Şahısları adma konuşacak ar
kadaşların (5) dakika ile konuşma sürelerinin 
tahdidini istemektedirler, önergeleri okutuyo
rum. 

Sayın Başkanlığa 
Şahsı adına konuşmaların 5 dakikaya indi

rilmesini arz ve teklif ederim. 
Van 

İhsan Bedirhanoğlu 
Sayın Başkanlığa 

Konuşmaların beşer dakika olarak tahdidini 
arz ve teklif ederim. 

Burdur 
Mehmet özbey 
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MEHMET GEÇtöĞLUU (Adana) - Lehin

de söz istiyorum efendim. 

KEMAL SARIİBRAHİMOĞLU (Adana) — 
Aleyhinde söz istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurunuz Sayın Çeçioğlu.. 

KEMAL SARIİBRAHİMOĞLU (Adana) — 
Sayın Başkan ben aleyhinde söz istemiştim. 

BAŞKAN — Sizden evvel Geçioğlu arkada
şımız da aleyhinde söz istediler 

KEMAL SARIİBRAHİMOĞLU (Adana) — 
Geçioğlu arkadaşımız lehinde söz istediler. 

BAŞKAN — Lehinde istedi ise lehinde söz 
veriyorum. Evvelâ o istedi. 

Buyurun efendim. 

MEHMET GEÇİOĞLU (Adana) — Muhte
rem arkadaşlarım, zamanınız çok dar, her ar
kadaş buraya çıktığı zaman yarımşar saat ko
nuşma yapıyor. Mevzuu iki kelime ile anlatma
sı mümkün iken uzatıyor. Zamanımız dar ol
duğu için beşer dakikalık konuşmanın yerinde 
olduğu kanaatindeyim. Daha birçok görüşece
ğimiz mevzular vardır. Bilhassa Diyanet İşleri 
Teşkilâtı kanun tasarısı hakkında görüşme ka
rarı vermiştik. Bu kanun tasarısının da bugün 
görüşülmesi lâzımdır. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Sanibrahim-
oğlu. 

KEMAL SARIİBRAHİMOĞLU (Adana) — 
Vazgeçtim Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Sayın Kemal Sarıibrahimoğlu 
vazgeçtiler. 

Önergeleri oyunuza sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

B. — CUMHURBAŞKANLIĞI BÜTÇESİ 

BAŞKAN — Şimdi Cumhurbaşkanlığı büt
çesine geçiyoruz. Tümü üzerinde grupları adı
na söz istiyen arkadaşlarımızı sırasiyle okuyo
rum. 
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C.H.P. Ğrupü ad~na Abdurrahman Altuğ. 
A.P. Grupu adına Abdurrahman Gül r. 
Millet Parti i grupu ad na Ahmet Bildin. 
Başka söz htyen arkadaşımız yoktur. 

Köz çırası Abdurrahman A tuğ'dad:r. Bu
yurun. 

CHP GRUPU ADINA ABDURRAHMAN 
A.'/TUĞ (Krklareli) — Say n Başkan mruite-
rem milletvekilleri, Cumhurbıtşkanl ğı bütçesi 
üzerindeki görüş ve temennilerimizi arz etme
den evvel C.H.P. Grupu adına hepinizi derin 
saygı a la adamlarım. 

Muhterem arkadaşlarım, Devlet hayatımızn 
en yüksek organı olan, Türkiye Camimi âyetini 
dâhilde ve hariçte temsil eden CumFu başkanlı-
ğ mızm bütçesine ait bölüm ve madiel ri tetkik 
ettiğimiz zaman, 'bunu Milletçe bü ün çalışmala-
r miza misal olacak bir tasrruf zihniyeti ve tu
tumu içinde hazırlandığını büyük bir m mnuni-
yetle görmektey'z. 

1964 bütçesine nispetle 113 003 lira faz'as'yle 
3 191 413 Ura olarak to3pit edil n 1965 yılı 
Cumhurbaşkanl:ğı bütçelinde harcamalar ye
rlide olduğu gibi, Cumhu başkan lığ na verile ı 
aylık ve t mil ödeneğinin, bırakınız büyü': ve 
zengin devletleri, küçük ve komşu devletlerin 
başkanlarına verdikleri öden-kbrle da1 i kıyas 
od lemiyecek . derecede az olduğunu bilhassa 
beliıimk yerinde olur. 

Bu dar bütçe imkânlarına rağmen, 1964 *büt-
çe yılında bundan evvelki Hükümet kara ma 
uyularak umumî ta^rrufa gidlmiş ve yüzde 12 
civarında bir tasarrufun sağlanmış olm sı Cum
hu başkan"iğimizin, M İlet hayatım zdaî i müm
taz mevkiini ve büyük ciddiyetini bir kere daha 
o taya koymrktadrr. 

Muhterem arkalcşlar m. Başbuğa saygı, Bü
yük Türk Milleti :in tarihin derinliklerine kadar 
uzanan kökünden gelir. Başa ve Başbuğa saygı 
millî birliğimizin ve berab3iliğim'zi.ı t'm~ali ir. 

Bu günkü Anayasamızda BaşVnğlrk, Cum
hurbaşkanlığı makamırda ve S y n Cumhurbaş
kanımızın şah:mda toplanmıştır. 

Kahraman Türk Ordusunun en yüks3k' rütbe 
ve mevki erine ulaşnrş, srğlam karakteri son
sun vatan ve millet sevgisiyle dolu gönlüyle Sa
yın Cumhurbaşkanımızın bu görevini üstün bir 
liyakatle b sarmaya çalıştığını sevi. ç1 e müşa
hede etmekteyiz. 

İ8 . Ö . İ905 O : 2 
Kardeşi kardeşe düşman ed:n s kat d vra-

nış ve tutumlar yüzünden bir siyasi buhran 
geçiren Türkiyemizde, Millî Birlik ve beraberli
ği kurmak için, Devletin başı ve B:şbuğı ola
rak vazife deruhte ettikleri 27 Mayıs 1960 Ak 
devriminden bu yana geçen zaman içinde, Sa
yın Cumhuı başkanımızın mü'.'teona şahsiyetleri 
ile ifa ettikleri görevi Büyük Türk Milletinin 
yüksek bilgisine bir kere daha sunmak bizim 
için kaçınılması mümkün olmıyan zevk i bir 
görevdir. 

Anayasa ve nizamlara tam bir cidd ye'; ve 
inanışla riayet eden Cum'ıurtaşknriığ', bu ya
saların ken-lbine verd ği yetki va gö ev hudut
ları içinde Türkiye Cumhu iyetini har cî ve 
dahilî her türlü taarruz ve tecavüzlerden koru
mak için devamlı gayret gH-t rmişbrdr. 

Toplum hayatımızda kangren haline ga'en 
ve zaman zaman bu hastamızı fe'ce uğratan is
tismarlara vesile olan, s'yasi mahkumiyet eri ai 
yetkilerini tam zamanında ve yerinde kullanmak 
suretiy e kökünden halletmiş ve bu suretle M.l-
Mi, iki muhasım kampa ayırmak ist "yen basiret
siz bâzı siyasi şahın ve zümrele in siyasi istis
marlarına con vermlşlerd r. 

Yanlış davranış"ar yüzü den bu'ranla-a 
sürüklenen memleketimizde, söz sahibi siyahileri 
süratle toplantılara davet ederek onara itidal 
tavsiye etmiş, sakîm tutumla mm mevcut ve 
muhtemel vahîm neticeleri e işaret emiş ve h'ç 
bi: parti farkı gözetmektir in tam b r taraf szlık 
içinde açık kalpli komrmala ı, uya:malan ve 
yüksek diektifleri ile çıkar yol1 ar göstererek 
buhranların devamını önlemişlerdir. 

Muhterem arkadaşlarım, Sayn Cumhurbaş
kanım- z zaman zrman büyük milletimize de 
hitabetmlşler, uyanmış'a-, Milî Birik ve bera
berliğimizi korumak pekleşt'rmek için m lletçe 
gayret sarf etm mizi istemişlerdir. 

Hiç tereddütsüz söyliyebilirlz ki, atdece b h-
•ranh zamanlarda değil normal gayret düzeni 
içinde dahi, Devletimizin en büyüğü tarafından 
Milletimize yapılan bu uyarmalar ço'ı faydalı 
o1 muştur, olmaktadır ve olacaktr. Anck şu nok
tayı da açık yürekle bdirtmek zaruridir k ; 
Sayın Cumhurbaşkanımızın, çeşitli vesilelerle ve 
zaman zaman basın mensupları i e yaptıkları ko
nuşmak m ekser ya ert si günü y pılan tavzih
lerden de anlaşılacağı üzere basma yanlış akset-
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tiriİmoci mil et efkârında tees ür konusu olmak
tadır. 

En samimi hisle le dolu olarak ifade ediyo
ruz k:, Büyük Mil etimizin en sık şık ve iz-
dırap'ı günlerinde güv n kaynağı o1 an Cumhur
başkanımızın beyanlarına it mat aıüdır. Bu gü
veni sa lmaya hiç kimsenin hakkı yoktur. Ama 
üzüntü ile söyiiyel m k;, bu gün Sayı:ı Camhur-
brşkrnımızm bir çok beyanatının akabinde, 
bir tavzihin beke :m Gİ İtiyat haline g3İir oldu. 

Sayın Cumhurbaşkanım zın sözle i, gazeteci
lerimiz tarafından, sadece s a s syon yaratmak 
merakı için'e, bas na yanlış aksettiril yo sa b.ı 
beğenil cek bir yol değildir. Sevj.ü b~sın 
mensuplarımızı bu konuda uyarmak ve bunda 
böyle daha dikkatli davranmaları :ı ijtemek hak
kımızdı:1. 

Burada diğer görevlileri ve bu meyindi 
Say n Camhurbaşkanımızın basın menrup'ariyle 
temanı ve beyanlarımı nakline v z'fe ve me 
suliyet sahibi oian C am1 -w başk mlığı genel sek
reteri ğir.i d3 ryarmak isteriz. 

Millet içiı karan'ıktaki 13 k kadar kıymetli 
ve ümid kaynağı olan Cumhurbaşkan nrzm hor 
türlü beyanatına en küçü'ı bir şüphe gölgesin'n 
düşmesine tah~mmüiümüz yoktur. 

Bağl' olduğu statü içinde Devlet menrıru 
durumuni'a o an genel s kreter, Meclis kulis
lerinde, babındı yer alan ve î ıaâ telHbe veya 
her hangi bir açıklamaya uğramamış olan pol-
t'k f al"yet e~c ka-ışıcrğı y rde, kendisine mevdu 
bu en kymetli ve önemli görevi bihakkın yap
maya gayret göstermelidir. 

O takdirde, bir h a f i ürerinde dâh' tered
düdün uyanmrsına tahammül eiemed ğ'miz ve 
edemiyeceğimiz Sayın CumhurbEşkanım zm Bü
yük Mili t'miza doğruyu gösLeen i şatları hak-
k:nda hiç bir tereidüde mahal kalmaz. 

Genel sekreter için pol tika ilgi ç bir konu 
ise, her politikacının tuttuğu yo g'.bi, o da üz3-
r 'nd'ki memu iyet kisves'n çıkarır ve r.e b ^ ç ı 
arzu ettiği istikamette arzu ett'ği faaliyeti gösterir. 
Başka türlüsünü düşünnrk ve hele işt^I ett'ğ" 
mcmu iyet mevkii rin öze ligi ve önemi itibariy
le, t^svibetmek mümkün değildir. 

Muıterem arkadaşlarım, Sayın Cumhurb is
kanımız Anayasamız n 73 rcü ve 93 ncü mad
delerinin kendilerine tanıd ğı yetkiyi no'asımız 
kullanarak senatomuza kıymetli üyeler seçmiş-
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ler ve T. B. Millet Mec1 s i n e k~ibnl edi'en ka
nunlar üzerinde denetimlerde bulunmuş ardır. 

Batı anlamı ile demokratik nzamm tesi i için 
h"ç bir gayreti o.i gomiyen ve büyük Türk Mil
letinin güven kaynağı ha.li.ne ge en Sayrı Cum
hurbaşkanımız, bu davranışları basire'leri ve 
hadiselere derin vukufları isabe'li sağ duyuya 
dayanan hareketleri ile Demokrasimizin g3İe-
ceği için b r teminat haline gs'mşlcrdir. 

Bu basanlarının devamını gönü'den d ler-
ken, 1965 yılı bütçesini 1 Cumhurbaşkan *ığ-ımıza 
ve Büyük Milletimize hayırlı ve uğur'u olmasını 
diler Büyük Mecli .e saygı ar mı sunarım. 

BAŞKAN — A.P. Grupu adına Abilurrah-
man Güler. 

A.P. GRUPITADITTA ^ABDURRAHMA.N 
GÜLER (Çorum) — Sayın, Başka1, sayın mil-
levekilbri Adalet Partisi Millet Meclisi grupu 
adına; C. Başkanlığı TTiUçosinin tümü hakkında 
maruzatta bulunmak üzere huzurunuzu işgal et
miş bulunuyorum. 

Devlet hayatımızın en yüksek organının büt
çesini görüşü ken Cumhurb şkınl ğı 1935 büt
çesi üzerinde ilk ve topiu kıymet-hükmü, kalem 
kalem ve yekûn halinde de k ve trsır/ufı. ri
ayet eden b'r bütçe olduğunian ibırettir. Diin-
yanm hiç bir ye inde ve hiç bir Cunvauriye'in
de Devlet Başkanlığı Bütçe/i Umum" Devlet 
Bütçeni önünde hatırı sayı'lıv bir yekûı tutmaz 
ise de gerek nisbet ve gerekse m i k t a r m iş ve 
har: ket kabil yeti bak mıııdan bu kadar mü-
tevazi olanı pek azdı-. Bu bakımdan milletimizin 
malî ve iktisadi imkânları karş sında he e diğer 
bakanlıkla- bütçe1 eririn bir o-and1 r r tnrş o'ıma-
s"na rağmen C mhu başkanlığt bütçelinin bia 
çok bölümlerde kısıtlama yaplması kaşısında 
A.P. Grupu adına tabi ilerinize sunmak sade
ce vazife ve insaf eseri o"ur. 

Bu hükme gö e ü^cinde durulm-ıiı lâzıaı-
gelen asıl mesele Cum'aurbaşkanığı bü-çesindeki 
malî potansij^el değil bu münasebet ve kıymetV 
rin istinat noktası olarak Devlet Başkanlığına 
düşen faaliyetlere bağlı ölçülerdir. Bu ölçüler
de madle kıymetleri y a n d a tamamiyle mânevi 
değerler taşmı-ktadır. 

Sayın milletvek İleri, bütçesini fevkalâde 
mütevazi ve daha yükaek değerlere lây k gör
düğümüz Cumhurbar kanlığı m1" kamı A~ay?sa-
mıza ve eşitlik belirttiği Cumhuriyet tiplerine 
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göre tefokika tabi tutulursa be Fransa tipi bir 
Cumhu iyet de olsa, bu tip Cumhuriyetlerde de 
bâzı Devlet Reislerinin kendi şahsiyet vs çapları 
nİL'betinde nüfuzlarını nerelere kadar götü dük
leri bedihidir. Anayasamız gereğince Bakanlar 
Kuruluna dilediği zaman Başkan ık eden, ka
nunlar geri ç virmek salâhiyetine malik, şartlı 
af ye kişini nefsinde temerküz e'"tiren VD d ha n'ce 
salâhiyetlerin sahibi Türkiye Cumhurbaşkanı so
rumsuzluk vasfı içinde Devletle Hüküm:tin iç 
içe münasebetini her veçhile genişletmek ikt*-
darlarındadır. Ve bu geniş nüfuz noktası nokta
sına da kanunlarımıza uygun düşer. Dernek ki 
bizim Anayasanıza göre, Devlet Başka lığı en 
durgun asaletten en ileıi faaliyete kadar bir 
kutbu kucaklayınca bir elastikiyet ifadesine 
maliktir. 

îşLe bütün mesele bu elastikiyet içinde Dev
let Başkanlarının kendi ferdî cevherlerine göre 
tecelli etmeleridir. Bu mücerret görüşlerden 
sonra D3Vİet Başkanımızı Hükümet ve Dev
let işlerinde daha üstün mikyasta müdîr ve mü
debbir görmek a zusu yanında yıllar lir politika 
hayatımıza ve matbuatı geniş mikyasta "ş^a1 etm'.ş 
bulunan siyasi hükümlülerin affı mecellesinin 
kökünden halledilmiş olmasını Adalet Part's* 
§ükran^a kaydeder. Yine aynı bütçe vesilesiyle 
arz edelim ki, zaman zaman memleke te siyahi 
part'ler abımda meydana gelmiş olan ve mem
leketin iç huzuru ile ilgili çeşitli ihtilâflar ya
ratmaya îsdidatlı meseleler ve Hükümet değişik
likleri karşısında S^ym Cumhurbaşkanımızın 
takındığı dinamik ve yapıcı tavır yurtta hu
zurun sağlanması ve sağlam hükümstlerin ku
rulabilmesi ve do'ayısiylc demokratik rejim ba
kımından olumlu sonuçlar doğurmuştur. 

Bu maruzattan sonra malî ölçü ile hiç bir 
kalemine itiraz etmediğimiz Cumhurbaşkanlığı 
bütçesinin memlekete hayırlı olmasını di er, he
pinizi saygiyle selâmlarız. 

BAŞKAN — Miltet Partisi Grupu adına 
Sayın Ahmet-BFgln. 

M.P. GRUPU ADINA AHMET BtLGÎN 
(Kırşehir) — Muherem arkadaşlar, R:y?seti-
cumhur makamı bütçe üzerinde sözlerime baş
larken Yüce Meclisi hürmetle selâmlarım. 

Muhterem arkadaşlar, Riyaseti Cumhur ma
kamının bu sene yer'nde yapmış oldrğu aflarla 
bütün milletin kalbini kazanmış ve hakkiyle mil-
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letin saygı ve sevgisini üzerinde toplamıştır. 
1961 Anayasamızın en büyük vasfı şüpheVz ta
rafsız bir Riyaseti Cumhur, tarafsız bir idare 
kurmaya matuf esasları katiyetle ihtiva etmesi 
bulunmuştur. Anayasamızın âmir bir hükmü 
olan tarafsızlığa riayet cümlem ze düşen en bü
yük bir vazife o'duğıında kimsenin şüphe i yok
tur. Anayasamızın 98 nci maddesi sarahati 
karşısında Sayın Cumhu: başkanımızın Yüce 
Mocl'siı ve icranın eylem ve Hemlerine taallûk 
eden ve basınca sık sık tesadüf edilen beyan
larının yerinde olmadığını da arza mecburuz. 
Bu husustaki mâruzâtımızın ileride mzarı 
dikkate alınması temennisiyle bütçerin hayırlı 
ve uğurlu olmasını diler, Yüce Meclisi hürmetle 
selâmlarım. 

BAŞKAN — Başka söz istiyen arkadaşımız 
var mı?.. Yok. Bölümlere geçilmesini oylarınıza 
sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

(A/l) Cari harcamalar 

11.000 ödenekler 150 000 
BAŞKAN — Kabul edenler.... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

12.000 Personel giderleri 1 733 912 
BAŞKAN — Kabul edenler.... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

13.000 Yönetim giderleri 1 147 500 
BAŞKAN — Kabul edenler.... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

16.000 Çeşitli giderler 70 000 
BAŞKAN — Kabul edenler.... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

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

ları ve onarımları 70 000 
BAŞKAN — Kabul edenler.... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

(A/3) Sermaye teşkili ve transfer harcamaları 

35.000 Sosyal transferler 20 000 
BAŞKAN — Kabul edenler.... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

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

Böylece Cumhurbaşkanlığı bütçesinin müza
keresi ve kabulü de bitti. 
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O — Sayıştay Bütçesi 

BAŞKAN — Sayıştay Bütçesine geçiyoruz. 
Tümü üzerinde gruplar adına, Kemal Sarıibra-
himoğlu C. H. P., Kâzım Arar A. P., Halil üz
men M. P., şahısları adına Veli Uyar ve Mus
tafa Kaplan. 

Söz sırası Sayın C. H. P. Grupu adına Ke
mal Sanibrahimoğlu'nundur. Buyurun... Yok. 

Sayın Kâzım Arar, Adalet Partisi Grupu 
adma buyurunuz efendim. 

A. P. GRUPU ADINA KÂZIM ARAR (Çan
kırı) — Muhterem arkadaşlar, 

Bütçe tatbikatı ve Hükümet .icraatını malî 
yönden Yüce Meclis adma denetleme ile görevli 
Sayıştay Başkanlığı bütçesi üzerinde Adalet 
Partisi Grupu adma görüşümüzü açıklamadan 
önce Sayıştay çalışmaları ve bu çalışmalar üze
rinde Meclis tartışmalarına bir göz atmakta fay
da mülâhaza ediyoruz : 

Her yıl bu kürsüden grupları ve şahısları 
adına konuşan hatiplerin üzerinde durdukları 
hususlar özetle şunlardan ibarettir. 

1. Hesabı katilerin Meclise geç gelmekte ol
ması ve zamanında sonuca bağlanamaması, • 

2. Sayıştayın tetkikinden geçmesi iktiza 
eden işlerin yarısından fazlasının denetleneme
mekte olması, 

3. Bakanlıkların milyonlarla ifadesini bu
lan ayniyat kesin hesaplarının Sayıştaya intikal 
ettirilmemesi ve bunların murakabe dışı bırakıl
ması, 

4. 750 murakıp kadrosuna ihtiyacı bulu
nan Sayıştayın halen üçte bir nisbetinde bir 
kadro ile çalışmakta olduğu ve işlerin bu sebep
le aksadığı, 

5. Kazai merci hüviyetinde olan Sayıştay 
kararlarının diğer kaza mercilerinde olduğu gi
bi yayınlanmaması, 

6. Sayıştay binasının bugünkü ihtiyacı kar-
şıhyamadığı ve Meclis binasının yanındaki Sa
yıştaya ayrılmış arsa üzerine bir bina inşaatı, 

7. Yeni bir teşkilât kanununun getirilmesi, 
8. Sayıştayca alınan kararların ekseriyetle 

verilmesi halinin muhalefette kalanların, muha
lefet şerhlerinin hiçbir suretle yazılmaması, 

9. Sayıştay Başkan ve âza seçimlerinin de
vamlı şikâyet konusu olması, 

10. Mahallinde tetkikatın geliştirilmesi, 
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11. — Sayıştay mensuplarının terfii cihetine 

gidilmesi, 
Bu ve buna benzer hususlar, 1961 de baş-

lıyarak dört seneden beri bu Mecliste dile geti
rilmiş olmasına rağmen esefle ifade edelim ki, 
tenkid konusu olan bu mevzuların hiçbirisi ber
taraf edilememiştir. 

Muhterem arkadaşlar, 
Sayıştay, Meclis adına denetleme vazifesini 

ifa ettiğine göre bütçe tenkidlerinin muhatabı 
|da Meclis Riyaset Divanı olması iktiza eder. Sa
yıştay bütçesini tetkik ettiğimiz zaman bu tek
lifin Hükümetten geldiğini görürüz. 1962 yılı 
Sayıştay Bütçesi münasebetiyle konuşan Sayış
t a y Başkanı, bu hususu bizim gibi anlamış ve 
Hükümet adına kürsüye davet edildiği zaman 
aynen şunları söylemişti : 

«Evvelâ bir noktayı arz edeyim : İzahatım 
Hükümet adma değil, Sayıştay adma olacaktır. 
Çünkü, Sayıştay, Hükümet teşkilâtı meyanmda 
yer almamaktadır. Sayıştay Yüksek Meclise 
bağlı bir murakabe organıdır.» 

Memnuniyetle müşahede ediyoruz ki, Riya
set Divanı bütçe tasarısında bu aksaklığı düzelt
miş Hükümetçe teklif edilen tâbir yerine Riya
set Divanınca istenen demek suretiyle Sayıştaya 
gerçek hüviyetini vermiştir. 

15 milyara yükselen bütçemizin sarf, israf 
vo suiistimalini tetkik ve murakabe maksadiyle 
kurulan Sayıştayın bugüne kadar gereği gibi 
fonksiyonunu ifa edememesinin nedenleri üze
rinde durmak zaruretini hissediyoruz. 

Sayıştayın halihazır durumu ile kendisine 
mevdu hizmetlerin ancak üçte birini ifa edecek 
güce sahibolduğunu söylemek, durumun vaha
metini göstermeye yeter sanırız. 

îç ve dış istikraz bile ve büyük güçlüklerle 
temin edilebilen da r bütçemizin böylesine rau-
rakabesiz ve başıboş bırakılmasının ibret verici 
tablosunu, günlük hayatımızda sık sık Tasladı
ğımız suiistimallerle çizmek mümkündür. 

1962 yılı Bütçesi münaseebtiyle Sayıştay 
Başkanı bize çok önemli bir ifşada da bulunmuş 
ve feci durumu şu cümle ile haber vermiştir. 

«... Bakanlıklardan, kurulduğu günden beri, 
bir tek ayniyat kesinhesabı Sayıştaya gelebilmiş 
değildir.» 

Muhterem arkadaşlar, 
Malî mevzuatımızın Devlet müesseselerine 

tahmil ettiği kanuni vecibeyi yıllardan beri ifa 
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etmiyen bakanlıklarımızın ayniyat kesinhesaı 
larını Sayıştaya intikal ettirmemeleri neden". 
rini öğrenmek gerçekten bir zaruret halini a 
iniştir. Bu hususta Meclis Başkanlık Divanı v 
Sayıştay izahat vermeli ve Yüce Meclis tenvi-
edilmelidir. 

Ayrıca Hükümet de bu kanuni zorunluluğı 
istisnasız bütün bakanlıkların yerine getirme
leri sebebini ve bundan böyle bu sakîm usule 
devam edilmiyeceğini açıklamalıdır. 

'S.°-nştaym ihtiyaçlarının başında teşkilât ka
nunu gelmektedir. Bu kanunun önemi diğer mü 
him kanunlarla kıyaslanamayacak ölçüde bü
yüktür. Bir Devletin bütün meselelerini kapsı 
yan, ona her yönden hız ve istikamet veren 
Yüce Meclisin tümü ile mesaisi demek olan büt 
çeyi daha ciddî bir murakabe altına almak za
manı gelmiş ve hattâ geçmiş bulunmaktadır. 
Türkiye Büyük Millet Meclisi, kendi adına yap 
tırmak zorunda bulunduğu bütçe tatbikatı ve 
Hükümet icraatını denetliyen Sayıştaya, ge
rekli imkânı süratle sağlamalı ve bütün kanun
lara tercihan ve takdimen Sayıştay Teşkilât Ka
nununu bir an evvel çıkarmalıdır. Aksi takdir
de bu mesuliyet Meclislerin omuzlarında bir 
ağırlık olarak kalacaktır. 

Muhterem arkadaşlar, 
Konunun ehemmiyeti ve Sayıştay Başkanı

nın 1962 Bütçesi münasebetiyle yaptığı konuş
ma üzerinde bir nebze daha durmama müsaade 
buyurunuz. 

Sayıştay Başkanı, kadrosuzluk yüzünden 
gecikmelerin vukuunu itiraf ile kalmamış, Mec
listen de yakınarak «Büyük Mecliste dahi 1954 
ten beri bekliyen kesinhesaplar vardır.» demek 
suretiyle Hükümet icraatını denetleme ile mü
kellef Meclisin de vazifesini ifa etmediğini sa
rahaten belirtmiştir. 

Nitekim, bu mütalâayı Millet Meclisi Sayış
tay Komisyonunun bir sayın üyesi de 1964 Sa
yıştay Bütçesi münasebetiyle teyidederek 1939 
dan kalma hesaplara vaziyed etmek zorunda 
kaldıklarını ifade etmişlerdir. 

Muhterem arkadaşlar, 
Gerek Sayıştay Başkanından, gerekse Sayış

tay Komisyonu üyesinden pasajlar alışımızın 
sebebi çok mühimdir. Birisi Sayıştay Başkanı 
olarak, diğeri de bize niyabeten vazife ifa eden 
Sayıştay Komisyonu üyesi olarak Yüce Meclisi 
resmen ikaz etmiş bulunmalarıdır. 
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Sayıştay gibi böylesine önemli bir müessese

nin uzun seneler kuruluş gayesine uygun çalış
la imkânından mahrum bırakılmasını ve Tür-
:iye Büyük Millet Meclisinin bütçe üzerindeki 
murakabesini % 66,6 nisbetinde yapamaz hale 
getirilmesini tecviz edeceğinizi kabul edeıniyo-
•uz. 

Murakabesiz bir Devlet idaresinin, Kalkm-
na Plânından söz etmeye hakkı yoktur. Mevcu-
luna sahibolmıyan, nereye sarf edildiğini tet
kik imkânı dahi bulamıyan, bu sakîm yolu ve 
hmali devam ettiren hükümetlerin halde ve is

tikbalde başarısızlığına peşin hüküm verenler, 
hükümlerinin gerekçesini işte bu mehazlardan 
almakta istical gösteriyorlarsa bu ikazın sami
miyetine inandırmak ve çarelerini aramaya im

kân vermek isteyişlerinden ileri gelmektedir. 
Bu sebeplerle Sayıştaym umumi durumu üze

rinde ileri sürülen görüş ve kanaatlerde tam bir 
mutabakat hali müşahede edilmekte ve bu işin 
ıslahının tek çaresi teşkilât kanununa bağlı bu-
!unduğu anlaşılmaktadır. 

Bir kere daha teyiden arz ve ifade edelim 
ki, Meclis gündeminde bulunan bu tasarının ta
cilden önce behemahal çıkarılması artık bir za-
mret haline gelmiştir. 

Muhterem arkadaşlarım. 
Sözlerimi bir temennide bulunarak bitirece

ğim bugün bile ihtiyacı karşılamaktan uzak 
olan Sayıştay binasının teşkilât kanununun ka
bulü ile daha da kifayetsiz hale geleceği tabiî
dir. 

Ayrıca Sayıştaym mühim dertlerinden birisi 
de mahzen ihtiyacıdır. Gittikçe artan iş hacmi 
yüzünden dosyaları her geçen yıl biraz daha 
kabarmaktadır. Bu evraklar imha da edileme
mektedir. 

Bu itibarla Meclis binası civarında kaza si
tesi adı altında kurulması düşünülen sitenin bir 
an önce tahakkuku sağlanmalı ve Sayıştaya 
yeni kadrosu ile daha salim bir çalışma imkânı 
verilmelidir. 

Adalet Partisi Meclis Grupu adına Sayıştay 
Bütçesinin Türk Milletine hayırlı olmasını te
menni eder hepinizi hürmetle selâmlarım. 

BAŞKAN — Söz sırası Millet Partisi Meclis 
Grupu adına Sayın Halil Özmen'indir 

M. P. GRUPU ADINA HALİL ÖZMEN (Kır
şehir) — Sayın Başkan, muhterem arkadaşlar; 
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Anayasamızın 127 nci maddesine göre Sa-

yıştay, genel ve katma bütçeli dairelerin bütün 
gelir ve giderleri ile mallarını «Büyük Mecli
simiz adına denetlemek ve sorumluların hesap 
ve işlemlerini kesin hükme bağlamak ve kanun
larla verilen inceleme denetleme ve hükme bağ
lama işlerini yapmakla görevlidir. 

Sayıştayın kuruluşu, işleyişi denetim usulle
ri, mensuplarının nitelikleri; atanmaları, ödev 
ve yetkileri, hakları ve yükümleri ve diğer öz
lük işleri, Başkan ve üyelerinin teminatı kanun
la düzenlenir. 

Bundan başka Anayasamızın 128 nci maddesi 
aynen şöyle demektedir : 

«Kesinhesap kanunu tasarıları kanunda da
ha kısa bir süre kabul edilmemiş ise, ilgili ol
dukları malî yılın sonundan başlıyarak en geç 
bir yıl sonra, Bakanlar Kurulunca, Türkiye Bü
yük Millet Meclisine sunulur. Sayıştay genel 
uygunluk bildirimini, ilişkin olduğu kesinhesap 
kanunu tasarısının verilmesinden başlıyarak 
en geç altı ay içinde Türkiye Büyük Millet Mec
lisine sunar. Görülüyor ki Sayıştay, «Büyük 
Meclisimiz adına» genel ve katma bütçeli da
irelerin bütün gelir ve giderleri ile mallarını dc-
netmekle görevli büyük bir murakabe organıdır. 

Hesap işlerinde hüküm vermeye yetkili yük
sek bir malî kaza organıdır. Başka bir deyim
le malî konularda Meclisimizin müşaviridir. 
Sayıştay devri istibdatta da bir kaza organı 
hüviyeti ile kurulmuştur. Millî Hükümetimiz 
zamanında da aynı vazifeyi şerefle ifa etmiştir. 

Şerefli bir maziye sahibolan bu müessesenin 
başında şerefli insanların bulunduğuna inanıyo
ruz. Onların gayretleri ve azimli çalışmaları 
bizlere bugün gurur vermektedir. 

Muhterem arkadaşlar; Sayıştay 1964 yılı 
Bütçesinde 1 milyon 116 bin liralık bir tasarruf 
temin etmekle millî vazifesinin en büyüğünü 
yapmıştır. 

Sayıştayın yıllardan beri binası yapılamamış
tır. Munsuplarmm çektikleri ıstırabı yakînen 
bilmekteyiz. Gelecek yıllarda bu mühim der
din halledilmesini temenni ediyoruz. 

Sayıştayın kuruluşu ve mensuplarının terfi
leri hakkında hazırlandığını öğrendiğimiz ka
nun tasarısının bütün kanunlardan önce çıkarıl
masını arzu ediyoruz. Kâtipleri ve müstahdem
leri de ıstırap içinde inlemektedir. Bilhassa 
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bunların durumlarının düzeltilmesi en büyük te
mennimizdir. 

Muhterem arkadaşlar; bugün Türkiye'miz 
her sahada kontrolsüzlüğün ve benimsememenin 
cezasını çekmektedir. 

Sayıştayda, gerek merkezde ve gerekse taş
rada yapılan denetlemelerin daha ciddî ve daha 
esaslı yapılmasını candan temenni eder, M. P. 
Meclis Grupu adına hepinize başarılar diler, Sa
yıştay bütçesinin, mensuplarına ve Milletimize 
hayırlı ve uğurlu olmasını Tanrıdan dilerim. 
Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — C. H. P. Grupu adına Sayın Ke
mal Sarıibrahimoğlu. 

C. H. P. GRUPU ADINA KEMAL SARIİB
RAHİMOĞLU (Adana) — Muhterem arkadaş
la:*, Sayıştay bütçesi üzerinde C. H. P. Grupunun 
fikirlerini arz ediyorum. 

Bugün âmme hizmeti gören kurumlar arasın
da en mahmul durumda olanlardan birisi Sayış-
aydır. Mevcut iş hacmi kadrosunun çok üstünde
dir. Bunu 'müdellel olarak açıklamak için iş hac
mi ve kadro durumunu açıklamakta fayda vardır. 

tş hacmi ve kadro durumu 
Nakit muhasiplikleri : Hesap adedi 
1. Umumıi muvazene 836 
2. Katma bütçeler 172 
3. Döner sermayeler 576 
4. özel idareler 67 
5. Belediyeler + 844 

Toplam 2 495 

Hesap adedi 
Ayniyat muhasiplikleri 
hesap adedleri : 
1. Umumi muvazene ve katma büt

çeli idarelere ait ayniyat hesabı 1 728 
2. özel idareler ayniyat hesabı 67 
3. Belediyelere ait ayniyat hesabı + 844 

Toplam 
Genel toplam 

2 639 
5 134 

adedine baliğ olmaktadır. 
Sayıştay saymanlık kütükleriinde kayıtlı olup 

tetkiki gsreken saymanlık hesapları adedi yuka
rıda gösterilmiştir. 

Bu muhasiplitk hesaplarının bir kıısmı Genel 
Murakabe ve Sayıştay kanunları gereğince tama-
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men sarftan sonra, bir kısmı da kısmen sarftan I 
evvel, 'kısmen İde sarftan sonra vizeye tabi Oldu
ğundan, mevcut (Kanuni murakabe kadrosu 270 
ise de 1964 yılında, münihaller 'hariç fiilî kadro 
261 den ibarettir.) 261 denetçiden 84 ü sarftan 
evvel vize, zat maa§larmm tahsis muameleleri, 
tahsisat, kesinhesap ' tadro vizesi, kısmen de ra
portörlük ve idari şubelerde çıalışmaikta olup 'ge
riye kalan 177 denetici programa alınan muha
siplik hesaplarının sarftan sonra vize işleriyle 
meşgul bulunmaktadır. 

Mevcut 5 134 muhasiplik hesabı kadro kifayet
sizliği yüzünden tamamen tetkik edilemediğinden 
ayniyat, özel idare ve belediye muhasiplikleri he
sabı her sene (kısmen tetkik edilmıekte olup 1964 
yılında ise umumi muvazene ve katma (bütçe ke-
sinhesaplarına ait uygunluk bildirimlerinin Tür
kiye Büyük Millet Meclisine kanuni müddeti içe
risinde verilebilmesi mülâhazasiyle umumi muva
zene ve katma bütçelere aiit ayniyat muhasiplik
lerinim mühim bir kısmı ile özel idare ve beledi
yelere ait gerek nakit muhasiplikleri ve gerekse 
ayniyat muhasiplikleri hesapları tetkik program
larına alınmamıştır. 

Programa alınan 1 584 aded genel ve katma 
bütçelere ait nakit hesapları ile Karayolları ve 
D. S. 1. genel müdürlüklerine ;ait 23 aded ayniyat 
muhasiplikleri hesabı ki cem'an 1 607 'aded muha
siplik hesabının tetkikine 9.1.1964 tarihinde 
başlanmış olup halen tetkikata devam olunmak
tadır. 

Görülüyor ki Sayıştay, görevlerinde mühim 
bir kısmını kadro kifayetsizliği yüzünden yapa
maz duruma girmiştir. 

Kadroların ehil ve kifayetli elemanlarla tak
viyesi ızarureti vardır. Yüce Meclisin gerekli bu 
nitelikteki kadroyu geciktirmeden vermesini te
menni ©deriz. 

Kadro ve iş durumunu yukarıda belirtmiş bu
lunuyoruz. Sayışjtaym ikinci sıkıntısı bina yönün
den gelmektedir. 

1963 yılında Devlet dairelerinin bina 'ihtiya
cını tesbit maksadiyle 'Devlet Plânlama Teşkilâtı 
Genel Sekreterinin başkanlığı altında kurulan bir 
komisyonda Sayıştay binası ile Yargıtay, Danış
tay, Anayasa Mahkemesi, Yüksek Hâkimler Ku
rulu ve Devlet Personel Dairesini de içine alan 
bir site kurulması öngörülmüştür. Ancak bugüne 
kadar bu sitenin 'kurulacağı yer ve bu yer için de 
Sayıştaya tahsis edilen arsa ifraz ve tesbit edile- | 

I memiştir. Bundan dolayı da 1965 plânına da gi
rememiştir. 

Hiç değilse 1966 yılı plânına girmesini temi-
nen Maliye Bakanlığının arsa (tahsisi hususunda 
gerekli titizliği göstermesini Bayındırlık Bakanlı
ğının projeyi biran 'evvel yapmasını (temenni et
mekteyiz. 

Malûm olduğu üzere genel ve katma bütçeli 
dairelerin bilûmum gelir ve gider, belgeleriyle 
defterleri Sayışıtay mahzeninde saklanmak'ta ve 
19 . (9 . 1934 tarih ve '2/283 sayılı Kararname ile 
yürürlüğe 'konulan ı«Besmî evrak ve defterler
den lüzumsuz olanlarının yokedilme tarzı hakkm-

I daki tüzük» hükmü gereğince malî yılın sonunda 
imha edilmesi gerekmektedir. Sayıştaym evrak 
mahzenlerinde Ibuna ıgo're tanzim ve tesis olun
muştur. Ancak 27 Mayıs 1960 devrimini müte
akip sabık iktidar mensupları hakkında yapılan 
soruşturmalar münasebetiyle (tetkiklerine lüzum 
hâsıl olması ihtimaline binaen imhalarının ıgeçici 

I olarak durdurulması 2 . 2 . l'96tl tarihinde Millî 
Birlik Komitesince Mldirilmişrtir. 

I Bunun Üzerine imha durdurulmuştur. Bundan 
I dolayı 11 yıllık 'evrakın muhafazası mecburiye

tinde kalındığından evrak mahzenleri, koridor ve 
I peron aralıkları da dâhil olmak füzene tamamen 
I dolmuş, evrakın (bir kısmı daire koridorlarına yı

ğın halinde konulmuş bulunduğu gibi 1965 yılı 
kesinhesabı evrakının ialmmasma da imkân kal
mamıştık. Esasen yetersiz olan ıbina büsbütün sı
kışık hale geldiğinden bir kısım personelin çalış
masını da engelliyecek durum yaratmaktadır. 

Sabık iktidara ait soruşturma dosyalarının bir 
kısmını Anayasa Mahkemesi halletmiş, ıbir kısmı 
ise henüz 'Türkiye Büyük Millet Meclisi Tahlkikat 
ve Soruşturma komisyonlarmdadır. Bu arada 

r Anayasa Mahkemesi, elindeki 13 dosyadan Pendik 
Bakteriyoloji Enstitüsüne ait evrak hariç diğer
lerine lalit evrakın imhasında sakınca olmadığını 
bildiiçm%se de 'Tahkikat ve Soruşturma komisyon
larında Olan dosyalar hakkında bu komisyonlar 
çalışmalarını Jbitirememiş. olduklarından 1®64 yı
lındaTürkiye Büyük Millet Meclisine vâki müra
caatımıza Ihenüız cevap verilemediğinden Sayış-
tayca hiçbir evrak dmha edilememektedir. Söz ko
nusu komisyonların ellerindeki dosyalan Ibir an 
evvel tetkik ve intaeederek neticenin Sayıştaya 
bildirilmesi, yahut da bu evrakların saklanması
na elverişli (bir (binanın kiralanması temenniye 

| şayan görülmektedir. 
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kanlığı bütçesinin memleketlinize hayırlı vıe uğur
lu olmasını temenni eder, saygılarımı sunarım. 

BAŞKAN,— Grupları adına söz istiyen ar
kadaşlarım konuşmalarını ıbitirdiler. Şahısları 
adına söz istiyenl erden, sırada iSayın Veli Uyar 
var. Buyurun efendim. 
. VELÎ UYAR (Yoagat) — Ook muhterem ar

kadaşlarım, bir asra yaklaşan İbir maziye sahifao-
lan çok değerli hesap ımalhkememiz olan Sayıştay 
eski adıyla Divanı Muhasebat muhtelif istihale
ler geçirdikten sonra 2514 sayılı Kanuna istina
den tek (Meclis sistemi çerçevesi içimde seçimleri
ni yapmakta ve kuruluşunu ttamamlamaktadır. 
Yalnız yeni Anayasamızın 127 nçi maddesinde bir 
hesap mahkemesi olarak kabul edilen iSayıştayın 
yüksek mahkemeler sırasında. sayılmaması - bir 
znihul diyebilirim - neticesi burada Meclis kürsü
sünde dalhi Sayıştayın vazifesi ve fonksiyonu ba
kımından tartışmalar olmuş, son çıkarmış oldu
ğumuz Danıştay Kanununda da ISayıştay Genel 
Kurul kararlarının Danıştay tarafından tekrar 
mahkeme •edileceği şeklinde bâzı hükümler sevk 
edilmişse de Yüksek Meclisçe Meclis namı hesa
bına murakabe ve muhakeme yapan ıSayıştayın bu 
kararlarının Danıştaym murakabesinden istisna 
edilmesi hükmü vaz'edilmiş bulunmaktadır. Bir 
hesap mahkemesi ki, Danıştayın dahi hesaplarını 
muhakeme ederken, genel kurulun vereceği, 
Sayıştay Genel Kurulunun vereceği kararları tek
rar, hesabını tetkik etmiş olduğu bir mahkemeye 
tetkik ettirmek igilbi garip bir muamele de bu şe
kilde ıslâh edilmiş bulunmaktadır. 

Öök muhterem arkadaşlarım, 1050 sayılı Mu-
sebei Umumiye Kanunumuzda muhasipleri tarif 
eden «Nulkut ve ayniyatı ımuhafaza, masarifi is
tihkak sahibine tediye ve teslim eden» diye başla
yan saymanların bütün muamelâtını kontrol ve 
muhakeme eden bu tarihî müessesemiz, maalesef 
bugün vazifesini tam mânasiyle yapamaz durum- J 
dadır. Benden evvel konuşan Sayın ıSarıübrahim-
oğlu arkadaşımın da belirttiği ıgibi binası gayri-
kâfidir. Belki 30 sene evvel yapılmış olan bu bi- ! 
nada, bugün 15 milyara yükselen Devlet masraf
ları, buna yakın bir muamele olan döner serma
yeler ve ayniyat muameleleri, belediye ve özel 
idare muameleleri de eklendiği takdirde, belki 
hata edilebilir rakamda; ama otuz milyara yak
laşan bir muameleyi muhakeme eden Sayıştayın 
binası tabdatiyle ıgayrikâfidir. 'Tek Meclis siste-
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mine göre (kurulan ISayıştayın çift Meclis siste
mine göre yeni baştan reorganizasyona tabi tu
tulması ve yeni başkan ve üyelerinin bu esaslar 
dairesinde noksan üyelerinin seçimi bir zaruret
tir. Maalesef Meclisimizin kurulduğu 3,5 yıldan 
'beri ISayıştay Kanunu bir türlü çıkarıl&maımak-
tadır. Ne gariptir ki bütün Devlet dairelerinde 
muhasebeler daima ikinci plânda mütalâa edilir. 
Devletin bütün muamelâtı kuruşu kuruşuna bu 
müesseselerde tetkik ve hesap edildiği halde ağ
lamadıkları için midir veyahut da daima gelip 
gidip üst makamları izaç etmedikleri için midir 
ikinci plânda mütalâa edilir. Muhasebeler de öy
le, tabiî eski adiyle Divanı Muhasebat da maale
sef öyle. 3,5 senede bir teşkilât kanununu çıkar
madık arkadaşlar, çok acı bir şeydir ve Başkanı 
da geçen Temmuzda emekliye ayrıldı, yaş haddi 
dolayısiyle. Şimdi vekil olarak bir kıymetli ar
kadaşımız Başkanlık etmektedir. Esasen o da ve
kildi zannediyorum, asıl başkan değildi. Bu du
rumda Vekile vekillik ıgibi bir durum oluyor. Bu 
bakımdan temenni ederim ki Yüksek Meclis, büt
çeden sonra bu Sayıştay Kanununu ilk olarak 

ele alsın, Genel Muhasebe Kanunu ile (hemahenk 
olarak ikisini bir arada çıkarsın. Hem Devlet mu
amelâtı ve muhasebe muamelâtı bir zaptı rapta 
alınmış olacak ve hem de bu kıymetli müessese
miz tam mânasiyle vazifesini bihakkın yapacak, 
sizler namına Devlet masraflarını muhakeme ede
cektir. Bu bakımdan 1965 yılı bütçesinin kıymet
li müessesemiz iSayıştaya hayırlı ve uğurlu olma
sını diler hepinize saygılarımı sunarım. 

BAŞKAN — Sayın Mustafa Kaptan. 
MUSTAFA KAPTAN (iSinop) — iSaym Baş

kan, muhterem arkadaşlarım, beş dakikada ne 
söylenebilecekse onu söylemek zaruretiyle buraya 
cılktım. Evvelemirde bir noktayı tasrih etmek za-
ruretindeyim. Sayıştay, eski ismiyle Divanı Mu
hasebat Yüksek Meclisinize bağlı, onun nam ve 
hesabına çalışan bir müessesedir. 'Gönül isterdi ki, 
Meclisin kendisine yardımcı olarak, sağ kolu ola
rak seçtiği bir müessesenin bütçesinde ona lâyık 
olan önem verilsin ve milletvekili arkadaşlarımız 
hiç olmazsa kendi müesseselerini yani Devleti 
murakabe için vazifelendirdikleri ıSayıştayın büt
çesinin tetkiki esnasında birazcık, lüzumundan 
fazla alâkadar olsunlar. Bu lüzumundan fazla 
alâkayı görmediğim için müteessif olduğumu ifa
de etmiye mecburum. 
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ten sonra Sayıştay ne yapar? Kıymetli arkadaş
larım, Sayıştay Devlet nakit ve ayniyatının kont
rolünü yapar. Devletin teessüs ettiği andan bu 
ana kadar bütçelerle verilen tahsisat, bu ve bu 
yoldan Devletin ikfcisabetmlş olduğu mal varlığı
nı, yani mamelekini -ki bu mamelek, her seno 
birbirini inzimam etmek suretiyle çoğalmaktadır -
kontrol etmek ,yerinde bulunup bulunmadığını 
araştırmak, bunun kullanan ellerde hakikaten bu
lunup bulunmadığını, lâyık olan yerde kullanılıp 
kullanılmadığını, verilen tahsisatın hakikaten 
tahsis edildiği cihete kullanılıp kullanılmadığı 
hususunu da Sayıştay kontro edecektir. Şimdi bu 
kadar ağır vazifelerle teçhiz ettiğimiz ve kendisi
ne mesuliyetler yüklediğimiz makama elbette ki 
buna muvazi olarak bâzı salâhiyetlerin ve imkân
ların verilmesi lâzımdır. Mevcut mevzuat yani 
2514 numaralı Kanun sureti katiyede Sayıştaym 
bugün üzerine aldığı vazifeleri başarmasına im
kân vermemektedir. Şimdi bu imkânın verilme
mesinden dolayı cereyan eden hâdise ve Devletlin 
zarar gördüğü hususlar nelerdir? Şunlardır; her 
yıl yüzde otuz artan Devlet varidatını ve ayniya
tını yani Devlet mamelekini bugün hiçbir Hükü
met bilmemektedir; iddia ediyorum. Hiçbir.Dev
let adamı bilmemektedir; iddia ediyorum ve gel
miş geçmiş hiçbir Maliye Bakanı bunun hesabını 
verecek durumda değildir. Elbette ki bunun neti
cesi de bu Devletin, bu hükümetlerin ve bu Ma
liye Bakanlarının mesuliyeti demektir. Bu kadar 
ağır şartlar idinde çalışan, gece gündüz çalışma 
yi göze alan Meclisimiz bu mesuliyet durumunu 
göz önüne alıp bu müesseseye maalesef lâyık olan 
önemi vermemektedir. Neden? Şimdi bunu arz . 
edeyim. 

Aziz arkadaşlarım, itiraf etmek zorundayım, 
en büyük mesuliyet Meclis Baçkanınındır. Gece 
gündüz çalışarak otomobille adam toplamak sure
tiyle bir karma komisyonu toplamıya muvaffak 
olduk ve kısa zamanda bir kanun çıkardık, Ma
yıs ayının başında. Bu kanun Meclise sevk edildi. 
Ama ne yazık ki, Meclis Reisinin emrindeki mü
esseseye Meclis Reisi lâyık olduğu kıymeti verme-
4İ, kanunu Heyetinize sevk etmedi. Aylarca, hat
tâ 6-7-10 ay orada gecikti. Yani Riyasette ge
cikti. Ondan sonra zorbezor Heyeti Umumiyeye 
intikali mümkün oldu. Bu sefer de yine onu tat
bikte, teşvikte mükellef olan Devlet adamların
dan bir veMl çıktı, bir takrirle, 22 Ekim 1964 
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tarihinde bu Teşkilât Kanununu, yani Devlet 
ayniyatının murakabesini temin edecek kanunu 
Anayasa Komlisyonuna sevk etti 15 günlüğüne. 
Arkadaşlarım, 15 günlüğüne giden bu Teşkilât 
Kanunu Anayasa Komisyonundan 6,5 ayda geldi. 
Lütfedin arkadaşlarım, bu müessese bizim müesse-
semizdir. Herhalde her şeyden evvel kendimiz 
vazifelendirdiğimiz müesseseyi teçhiz etmek mec
buriyetindeyiz. Bunu biz yapmadığımız takdirde 
hangi Devlet müessesesine tahsisat veriyoruz?? 
Kim kullanıyor, kim bunu araştırıp bildirecek?' 
Ve diyoruz ki, Meclis murakabe yapacak. Kiminlcü 
yapacak Meclis murakabeyi? Hepsi hayalî kalı--
yor. Bu bakımdan arkadaşlarım beş dakika içi--
no sığdırmaya çalıştığım bu mâruzâtımın netice
sinde bir neticeye varmak istiyorum ve diyorum 
ki, kıymetli arkadaşlarım lütfetsin, hiç olmazsa 
bu teşriî devrede şu kanunu çıkarmak imkânını 
bahşetsinler. Kendi kanununu, kendi müessesesi
nin kanununu çıkarmakta lütfetsinler, birazcık 
gayret göstersinler. 

Muhterem arkadaşlarım, bu arada bir hususa 
da yine değinmeden geçemiyeeeğim. Şimdi Yük
sek Meclisiniz huzurunda Sayın Meclis Reisinden,, 
kusura bakmasın, soruyorum. 

1. Bu kanunun çıkmasına zaruret hissediyor-
lar mı? 

2. Hissediyorlarsa çıkması babında ne g M 
bir mesai sarf etmişlerdir? 

3. 22 Ekim 1964 tarihinde Anayasa Komis
yonuna sevk olunan bu kanunun bugüne kadar 
gelmemesinin âmili nedir? 

Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Başka söz istiyen. Yok. Bölümle
re 'geçilmelini oyunuza sunuyorum. Kabul 'eden
ler.. Etmiyenler.. Kabul edilmiştir. 

Bölüm Lira 

(A/l) Cari harcamalar 

12.000 Personel giderleri 9 953 625 
BAŞKAN — Kabul edenler.... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

13.000 Yönetim giderleri 769 000 
BAŞKAN — Kabul edenler.... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

'4.000 Hizmet giderleri 8 000 
BAŞKAN ~ Kabul edenler..,, 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
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16.ÖÖÖ Çeşitli giderler 406 500 

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

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

ları ve onarımları 225 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

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

35.000 Sosyal transferler 73 000 
. BAŞKAN — Kabul edenle-... 

Etmiyenler... Kabul edilmijtir. 
36.000 Borç ödemeleri 5 775 

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

BAŞKAN — Böylece Sayıştay Başkanlığının 
bütçesi bitmiıştir. 

G - Anayasa Mahkemesi Başkanlığı bütçesi 

BAŞKAN — Anyasa Mahkemesi .bütçesinin 
tümü üzerinde söz alan arkadaşlarımızın isim
lerini okutuyorum.. 

C. H. P. Grupu adma Sayın Turhan Kut, 
A. P. Grupu adma Hilmi Okçu, Y. T. P. Gru
pu adına Sayın Nihat Diler, Millet Partisi adı
na Sayın Halil özmen. Şahısları adına söz alan 
arkadaşlar, Sayın Nur Baki, 

Söz sırası Cumhuriyet Halk Partisi Grupu 
adına Sayın Turhan Kut'un. Buyurunuz efen
dim. 

C. H. P. GRUPU ADINA TURHAN KUT 
(Tekirdağ) — Sayın arkadaşlarım, Anayasa 
ve hukuk dışı tutum ve davranışlariyle meşru
luğunu kaybetmiş bir iktidara karşı direnme 
hakkını kullanarak 27 Mayıs 1960 Devrimini 
yapan Türk Milleti tarafından teşkil edilen 
Kurucu Meclisçe kabul edilip millet çoğunlu-
ğunca onaylanan 20 Temmuz 1961 tarihli 334 
sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının mey
dana getirdiği yepyeni bir kuruluş olan Anaya
sa Mahkemesinin 1965 yılı Bütçesi hakkında 
C. H. P. Meclis Grupunun görüşlerini sunuyo
rum. Cumhuriyet Halk Partisi olarak Yüce 
Mahkemenin kuruluş tarihi olan 1962 den yıl
larca önce partimizin en yüksek ıkarar organı 
olan kurultayımızın büyük tezahüratla ve itti-
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fakla kobul etmiş bulunduğu ilk hedefler be
yannamesinin öngördüğü demokratik bir kuru
luşun Anayasa Mahkemesinin bütçesi üzerinde 
konuşmak bizler için mutluluğun en büyüğünü 
teşkil etmektedir. Batı dünyasında demokratik 
idarenin uygulandığı her ülkede yıllar önce
sinden beri yerini bulmuş ve fonksiyonunu ic
raya başlamış olan böylesine önemli bir kuru
luşun yakın geçmişteki acı tecrübelerinin ışığı 
altında yeni anayasamızda yer almasından se
vinç ve kıvanç duymıyacak tek bir Türk Va
tandaşı düşünülemez. Anayasamızın 145 ve 
sonraki maddelerinin emredici 'hükümleri uya
rınca Yüce Meclis tarafından 'kabul ve 25 Nisan 
1962 gününda yayınlanan 44 sayılı Anayasa 
Mahkemesinin kuruluş ve yargılama usulleri 
hakkındaki Kanunla kurulmuş bulunan Ana
yasa Mahkemesinin görev ve yetkileri adı geçen 
kanunun 20 nci maddesinde açıklıkla belirtilmiş
tir. Bu görev ve yetkileri şu yolda özetlemek 
mümkündür; kanunlar ve.Yasama Meclislerinin 
içtüzükleri hnkkında Anayasaya aykırılık id-
diasiyle açılan iptal dâvaları ile mahkemelerce 
kendisine intikal ettirilen ve Yüce Divan sıfatiyle 
çalışırken veya 32 nci madde uyarınca bakaca
ğı. dâvalarda meseleyi müstehire olarak' bakma
sı gereken işleri karara bağlamak. Cunıhunbaş-
ıkanı ve Ba'kanlar Kurulu üyeleriyle umumi, 
idari, malî ve askerî kaza organlarının yüksek 
mahkemelert'yle Yüksek Hâkimler Kurulu Baş
kan, üye, Cumhuriyet Başsavcısı, Başkanunsöz-
ciisü ve kendi Başkan ve üyelerinin görevleriyle 
ilgili suçlardan dolayı Yüce Divan sıf atiyle yar
gılamak. Siyasi partilerin kapatılmasiyle ilgili 
dâvalara bakmak ve bu kuruluşların gelir kay
nakları ve giderleri hakkındaki hesapları de
netlemek, nihayet Anayasanın 140 ncı maddesi 
uyarınca Danıştay Başkan ve üyeleri ile Baş-
kanunsözcüsünü, 142 nci maddesi uyarınca da 
kendi üyeleri arasından Uyuşmazlık Mahkeme
sine Başkanlık edecek kişiyi seçmek. 

Sayın arkadaşlarım, 'büyük bir samimiyetle 
derhal ifade etmeliyiz ki, kuruluşundan bu ya
na henüz çok kısa bjr süre geçmiş olan Ana
yasa Mahkemesi kanunun kendisine yüklediği 
ağır görevi tam bir yetenek ve hızlı bir tempo için
de yerine getirmeye başlamış, ve milletin ma
şeri vicdanında hakkı olan yüce mevkii elde 
etmekte gecikmemiştir. 44 sayılı Kanunun 20 nci 
maddesinin bir ve iki numaralı bendlerinde ya-
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züan Anayasaya aykırılık îddiasayle açılan ap
tal dâvalariyle, meseleyi müstehire olarak bak
tığı davalara ilişkin çalışma çizelgelerine bir 
göz atmak vardığımız teşhisin doğruluğu hak
kında değerli arkadaşlarımızın tümünde aynı 
inancı yaratmaya yetecektir sanırız. 

örneğin, yüksek mahkemenin göreve başla
dığı 1963 yılında toplam olanak açılan 141 dâ
vanın 124 tanesi ikarara bağlanmış gelecek 
yıla onyedi d'âva aktarılmış. 1968 yılında dâva 
sayısı toplamı 3715 e ulaştığı halde (bunların 299 
tanesi karara bağlanarak gelecek yıla 76 dâva 
aktarılmış. <1'964 yılında ise toplamı 127 ye vanan 
•dâvanın 77 tanesi karara bağlanmış 50 Idâva 
dosyası gelecek yıla aktarılmıştır. 

Yüksek 'Mahkemenin kuruluş, görev ve yet
kilerine ait Kanunun 20 nci maddesinin 3 »ayılı 
bendi kararınca Yüce Düvan sıf atiyle gördüğü 
dâvaların sonucuna gelince, göreve başladığı 
1962 yılında toplam olarak kendisine intikal 
öden 143 dâvadan 4 tanesi karara, bağlanarak 
1'39 tanesi gelecek yıla aktarılmış olduğu İıalde 
1903 yılında toplam olarak 141 dâvanın 1135 ta
nesi karara bağlanarak 116 ısı gelecek yıla aütta-
rılmış. 1964 çalışma yılında ise 17 den ibaret 
olan dâvaların 11 tanesi karara bağlanmak su
retiyle yalnız altı -tanesi gelecek yıla devredil
miştir, 

Değerli arkadaşlarım, 
Görevine başladığı günden 31.12.1964 tarihi

ne kadar karara (bağlanan iptal dârvaları ile Yü
ce Divan sıfat iyi e verdiği kararları kısaca yük
sek takdirlerinize sunduğumuz Yüksek Mahke
menin 1965 yılı cari harcamaları için teklif et
tiği ödenek tutarı 1964 yılı bütçesine göre 679 
lira eksiği ile 2 milyon 747 (bin 993 liradır. Büt
çe uygulamalarında cari harcamaların (bir 'önce
ki yıla oranla belirli bir ölçüde artmakta bulun
duğu bir gerçek olduğuna göre Yüksek Mahke
menin Karma Bütçe ve Plân Komisyonunca ka
bul edilmiş olan cari harcamalar teklifinin bir 
önceki yıla göre çok az 'bile olsa eksik bulunma-
sındaki espriyi takdirle karşıladığımızı ifade et
mek bizim için zevkli bir görev teşkil edecektir. 

Bu durumun (benzeri kuruluşlar için özel bir 
örnek teşkil etmesi temenniye değer bir husus 
olmak lâzımgelir. Yüksek Mahkemenin kurulu
şundan bu yana her yılın bütçe görüşmelerinde 
bütün siyasi parti sözcüleri tarafından ittifakla 
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temenni olunan Anayasa Mahkememizin görevi
nin yüeeliğiyle orantılı nitelikte bir çalışma ye
rine sahilbölması ihtiyacının Karma Bütçe ve 
Plân Komisyonu raportörünün Üçüncü Karma 
Hükümet tarafından Yüce Meclise sunulmuş 
olan 1905 yılı Bütçe tasarısının bu bölüme ait 
raporunda işaret ettiği gilbi Bayındırlık Bakan
lığınca cidldiyetle ele alındığını öğrenmek bizler 
için büyük bir kıvanç kaynağı olmuştur. Üçün
cü Karma Hükümet tarafından ele alman bu 
önemli dâvanın Yeni Hükümetçe de ciddiyetle 
takilbedilerek sonuçlandırılmasını hulûsla temen
ni ederim. 

Sayın arkadaşlarım, 
Kuruluş kaynağını Türk Milletinin onayın

dan geçmiş olan Anayasamızdan alan ve millet 
hayatına oranla çok kıfsa denilebilecek görev sü
resi içinde milletin büyük güvenini sağlamış 
'bulunan Yüksek Mahkemenin mensuplarını bu
güne kadar süregelen basanlarının devamını vo 
1965 yılı bütçesinin Türk Milletine ve Anayasa 
Mahkemesine de hayırlı olmasını diler, C H P . 
Meclis Grupu adına hepinizi saygılarımla (selâm
larım. 

BAŞKAN — A.P. Grupu adına Sayın Hilmi 
Okçu, 

A.P. GRUPU ADINA HİLMİ OKÇU (Ma
nisa) — Sayın Başkan, Millet Meclisinin sayın 
üyeleri, 

1905 yılı Anayasa Mahkemesi Bütçesi üze
rinde Adalet Partisi Millet Meclisi Grupunun 
görüşlerini arz etimek üzere huzurunuza çıkmış 
bulunuyorum. 

Yüksek Meclisin malûmudur ki, Anayasa, 
Mahkemesi Meclis ve Senatodan sonra hakkında 
Anayasa Kanununda en fazla hüküm sevk edil
miş ve en çok yer alan yüce bir Anayasa orga
nıdır. Kuruluş ve yerleşme safhaları yıllarında 
bu müessesenin ne gibi güçlükler içinde bulun
duğunu, çalışma şartlarının nelerden ibaret ol
duğunu, olgunluk ve aktivizim safhalarına geç
mesi için gerekli gayretlerinin nedenlerini tes-
bit etmek için, objektif olarak kazai murakabe
nin namı diğer «Modern hukuk dilinde Anayasa 
yangısının» kı'sa da olsa tarihine bir göz atmakta 
fayda görüyoruz. 

Sayın Milletvekilleri, 
Bugüne kadar eski ve yeni birçok devletlerde 

yeni anayasalar tedvin edildi. İkinci Dünya Sa-
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vaşından sonra anayasa yapma hareketi 'bilhassa 
hızlandı. Dünyada yapılan anayasaların % % sı 
yazılı olmakla beraber, şahısların vazgeçilmez 
hakları olan «hayat, hürriyet ve mülkiyet gibi» 
demokrasi esaslarının tahribedilelbileeeğinin açık 
ve acı sahnelerine şahidolunması karşısında; 
Anayasa yapıcıları sadece Anayasa yapmakla 
iktifa etmediler. Onun 'korunması için çeşitli 
tedlbirler düşünüldü ve bulundu. 

Kara Avru/pasında , fertlerin temel hak ve -
hürriyetleri şahıs ve siyasi teminatiyle koruna-
mıyacağı anlaşılıp, hukukî /garantiye bağlamak 
düşüncesi galebe çaldı. Şöylece hukukî ve siyasi 
gelişme neticesinde birçok Avrupa devletleri 
teşriî tasarrufların kazai murakabeye tabi olma
sını kabul ettiler. Almanya, Avusturya, italya'
da anayasa mahkemeleri ve Fransa'da Anayasa 
Konseyi kuruldu. 

Türkiye'ye ıgelince memleketimizde kazai mu
rakabe fikrini ileri süren Ziya Gökalp olmuştur. 
Kazai murakabe için memleketimizde Amerika'-
da'ki gibi bir yüce mahkeme kurulmasının f ayda-
] arını bir mecmuada uzun uzun bahsetmiş, 
memleketimizde ileri sürülen bu düşünce ve fi
kirler; hukukan, fiilen yeni Anayasa Kanunu
muz ile kabul ve 44 sayılı Kanun ile meriyete 
girmiştir. 

Sayın milletvekilleri, 
Anayasa Mahkemesiyle ilgili, kuruluş, görev 

ve yetkileri, yargılama ve çalışma usulü, iptal 
dâvası ve Anayasa Mahkemesi kararlarına dair 
maddeler Anayasamızın üçüncü bölüm (D) fas
lında tedvin edilmiştir. Meclisçe bilinmekle be
raber bilhassa mahkemenin görev ve yetkilerine 
ve sistemine temas etmeden geçemiyeceğiz. Görev 
ve yetkileri nelerdir, 147 nci madde (bunu açık 
bir şekilde belirtmiştir. Kanunların ve Türkiye 
Büyük Millet Meclisi içtüzüklerinin veya bunla
rın belirli madde ve hükümlerinin Anayasaya 
uygunluğunu denetlemesi, maddenin ikinci fık
rasında bahsedilen şahısların görevleriyle ilıgili 
suçlardan dolayı Yüce Divan sıfatiyle yargıla
ması ve Anayasa ile verilen' diğer ıgörevleri ye
rine getirmesidir. 

Bu madde ve diğer ilıgili maddelerden anla
şılacağı veçhile dâva mevzuu ve şekilleri' Anaya
sa Mahkemesine doğrudan dbğruya kanunların 
ve içtüzüklerin maddelerini.. Anayasaya aykırı
lığı iddiasiyle 149 ncu maddedeki merciler tara-
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fından açılan iptal dâvaları diğer mahkemelerde 
ilgili şahısların kanun hükümlerini Anayasaya 
aykırılık iddiası suretiyle dolayısiyle iptal dâva
ları ve 147/2 nci maddede bahsedilen âmme dâ
valarına bakmaktadır. Şimdi Anayasa Mahkeme
sine, Anayasa ile verilen diğer görevler nelerdir? 
Bunları yine Anayasamızın diğer bölümlerinde 
ve maddelerinde /bulacağız. Yasama dokunulmaz
lığının kaldırılması veya 'üyeliğinin düştüğüne 
Meelisıçe karar verilmesi hallerinde bu kararın 
iptali, siyasi partilerin, gelir kaynakları ve gi
derleri hakkında malî denetim, partilerin kapa
tılması hakkındaki dâvalar ve Anayasanın geçici 
9 ncu maddesiyle eski kanunların Anayasaya ay
kırılık iddiasiyle gerek doğrudan doğruya, ge
rekse dolayısiyle açılan iptal dâvaları kastedil
diği anlaşılmaktadır. 

1401 Danıştay Başkan ve üyeleri ve Başka
nım Sözcüsü. 

Bizim Anayasa Mahkememizin sistemine ge
lelim. Vaiz 'edilen prensip ve maddelerin tetkik 
ve tahlilinden anlaşılacağı veçhile önleyici bir 
sistemi kabul etmemiştir. Yani Fransa'da olduğu 
gibi kanunlar ve tüzükler önceden veya meriye
te girmeden Anayasa Mahkemesi süzgecinden 
geçmemektedir. Fransa'da ise Anayasa Konseyi 
bir kanun veya tüzüğü Anayasaya aykırı buldu 
mu tetkik edilen husus meriyete giremez. Bizim 
sistemimiz giderici bir sistemdir. Daha ziyade 
Avusturya Anayasa Mahkemesine benzer. Gerek 
kanunlar, gerekse tüzükler hukukan ve fiilen iş
lemeye (başladıktan slonra Anayasaya aykırılık 
iddiasiyle dâva açılır. Açılan dâvada Mçbir za
man iptali istenilen kanun veya tüzüğün tatbi
kini önlemez, misal olarak «Senato seçiminin 
sisteminin değiştirilmesi karşısında Anayasaya 
aykırılığı iddiasiiyle açılan iptal dâvası» olması
na rağmen son Senato seçimi yeni kanuna göre 
yapılmıştır. 

1. Her şeyden evvel Anayasa Mahkemesinin 
vazifeleri kanunen tâyin edilmiştir.. Maddeleri 
Anayasa Mahkemesinde sarahaten belirtilmiştir. 
44 sayılı Kanun ise yine bunu aşağı - yukarı ay
nen saymıştır. Meclis için görüşmelerin burada 
her ne suretle olursa olsun Anayasa Mahkemesi
ne gitmesi lâzımdır veyahut değildir hususları, 
fikirleri muhterem olmakla beraber her şeyden 
evvel mutlaka Anayasa Mahkemesine gitmelidir, 
durdurulmalıdır sözleri en az Anayasa Mahkeme-
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sinin sistemine mugayir, en az mahkemenin görev 
ve yetkileri hususunda tezat teşkil etmektedir. 
Bu itibarla kanunlar ne derece mükemmel hazır
lanırsa hazırlansın aslolan bunların tatbikinde 
görülen müşküllerdir. Demek ki, tatbikat gös
termiştir ki, birçok kanunların hazırlanmasında 
hiç olmazsa kısmen olsun müddetler tâyini sure
tiyle hiç olmazsa kısmen önleyici tedbir veya ön
leyici sistem kabul edilmiş olsaydı bu çeşit müna
kaşalar muhterem Mecliste cereyan etmezdi ka
naatindeyim. Demek ki, kanun veya tüzüğün tüm 
veya her hangi bir maddesine Anayasa Mahkeme
sine aykırılık iddi asiyle dâva açılması «Dâvaya 
mevzu olan hükmün icrasını tehir veya durdur
madığı gibi Anayasanın 152 nci maddesinin 4 ncü 
fıkrasında «iptal kararı geriye yürümez.» demek
le kanaatimizi teyidetmektedir. 

Sayın Milletvekilleri, 
Anayasa Mahkememizin görev ye sisteminde 

biraz fazla durmamızın sebebini mazur görsün
ler. ' 

Muhterem arkadaşlar, Adalet Partisi Meclis 
Grupu olarak Yüce Mahkemenin o kuruluş yıl
larında olmasına rağmen Anayasaya aykırı eski 
kanunların ayıklanması, diğer mahkemelerde ile
ri sürülen Anayasaya aykırılık iddialarının bü
yük kısmının kısa zamanda neticelendirilmesini 
takdir ve şükran ile karşılıyoruz. 

Tarih göstermiştir ki; şahsi, siyasi ve maddi 
garantiler geçicidir. Asıl olan hukukî garanti
dir. Bu itibarla Anayasa Mahkemesinin gerçek 
mânada, Anayasanın bekçisi olduğunu kabul ve 
bir kere daha teyidetmekten haz duyuyoruz. 

Yüce Mahkemeyi ve sayııi hâkimlerini tenkid 
etmek aklımızdan geçmez. Ancak: 

1. Cüzi dahi olsa bâzı iptal dâvalarında ge
cikmeler olduğu bir vakıadır. Bunu kuruluş yıl
larında işlerin çokluğu, derinliğine ve genişliğine 
tetkikat icabettirdiği ve bunun tabiî olduğunu 
kabul etmekle beraber olgunluk ve aktivizm yıl
larında olmamasını temenni ederiz. 

2. Anayasa Mahkemesine Yasama Meclisle
rince üye seçiminde üyelik için aranan objektif 
unsurlardan, ehliyetten çok siyasi temayülün ön-
plâna geçtiği turlar birbirini takibettiği halde 
netice alınmadığını görüyoruz. Bundan üzüntü 
duyuyoruz. 

3. Üniversite muhitleri ve ilim çevreleri Ana
yasa Mahkemesine aday gösterme yönünden ka
nunun kendilerine hariçten aday gösterme imkâ-
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nı vermiş olmakla beraber kendilerinin de bu mü
esseseye iltifat etmelerini faydalı görürüz. Mev
cut Anayasa üyeleri herbirinin ilmî formasyonu
nun tam olduğu hiç şüphesizdir. Ancak unutma
mak lâzımdır ki, Alman Anayasa Mahkemesi Av
rupa'da bir şöhret yapmış ise kıymetli ilim adam
larının bu müesseseye iltifat etmiş olmalarına 
borçludur. 

4. Mahkemenin bina durumu müsait değil* 
dir. Verilen kira 329 550 liradır ki, fazladır. 
Mahkemenin birçok ihtiyaçlarına cevap vereme
mektedir. Gerçi plânlamanın kısa zamanda istih
sale geçmiyecek ve bu çeşit yapımı tavsiye etme
diğini duyarız, ama, ihtiyaç plânlamanın iste
ği telif edilerek mahkemenin her türlü ihtiyacı
na uygun bir binaya kavuşmasını arzu ederiz. 

5. Sayın Mahkemenin kütüphane, Arşiv du
rumunun temelleri kurulmuş olup yakın zaman
da zengin bir kütüphaneye kavuşmasını diteriz. 

Sayın milletvekilleri, 
Netice olarak: Yüce Mahkemeyi bütçesi dola-

yısiyle her türlü politik mülâhazanın üstünde tu
tarak grupumuzun naçiz kanaatlerini arza çalış
tık. Anayasa Mahkemesi bütçesinin hayırlı ve ba
şarılı olmasını diler, Yüksek Meclisin sayın üye
lerini Adalet Partisi Meclis Grupu adına selâm
larım. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Y. T. P. Grupu adına Sayın Ni
hat Diler, buyurun. 

Y. T. P. GRUPU ADINA NÎHAT DÎLER 
(Erzurum) — Sayın Başkan, Sayın Milletvekil
leri; 

Yeni Türkiye Partisi Meclis Grupu adına 
Anayasa Mahkemesinin bütçesi üzerinde görüşle
rimizi açıklıyacağım : 

Muhterem arkadaşlar, 
Demokrasi rejimi halkın halk tarafından halk 

için halk Hükümeti idaresine imkân veren bir re
jimdir. En üstün tarafı idari ve siyasi yönüdür. 
Zira dikta rejimlerinde diktatör halkı bizar ede
rek değiştirme ihtiyacını idare ettiği topluma tel
kin etmişse veya ölüm gaybubeti halinde dikta
törü değiştirmek veya yerine birini seçmek büyük 
güçlükler arzeder. 

îdare başında bulunan diktatörü değiştirmek 
için zora başvurmak gerekir, ölümü ve gaybubeti 
halinde yine bir başkasını onun yerine geçirmek 
büyük zorluklar ortaya çıkarır. Her iki halde de 

_ 576 -* 



M. Meclisi B : 106 18 . 5 . 1&35 O : İ 
netice zorla elde edilmek istendiği için cemiyeti 
dipten sarsan iç harb, ihtilâl veya ihtilâle benzer 
kanlı hâdiselerin-meydana gelmesine sebebolur. 
Demokratik rejimlerde ise halk, idaresinden mem
nun olmadığı idarecileri seçim vâdesinde sandık 
basma giderek seçimle değiştirir. Kendisinin iti
mat ettiği kimseleri iş başına getirir. Bu suretle 
cemiyette iç harb, ihtilâl ve kanlı hâdiseler mey
dana gelmez. Bu duruma göre demokrasinin en 
üstün tarafı cemiyetin hayat ve bakasını ve men
suplarının haysiyet ve şerefini ihtilâl ve iç harb-
lere karşı korunmasıdır. Bütün bunlara rağmen 
demokrasinin zayıf imkânlarından istifade ederek 
iktidarı ellerinde bulunduranlar Devlet otoritesi
ni toplumun huzur ve saadetine ü?tün menfaatle
rine vatandaşın Anayasa ile tesbit edilmiş hak ve 
hürriyetlerine uygun şekilde, bilerek veya bilmi-
yerek kullanmıyabilirler. îşte Anayasa Mahke
mesi demokratik rejimlerde iktidarı ellerinde tu
tanların kasıtlı veya kasıtsız hukuka uygun olmı-
yan tasarruf ve icraatlarını önliyen en mühim bir 
demokratik müessesedir. 

Çok kıymetli demokratik rejimlerde mücadele 
yaparken avnı zamanda partiler birbirlerini it
ham eden iddialarda bulunulur. Bu suretle ardı 
arası gelmiyen münakaşalar olur. Memlekete hiz
met yarışması yapmakta bulunan partilerin hem 
zaman kaybına sebebolur hem de hizmet yarışma
sı bir husumet yarışmasına kadar varabilir. 

Halkın hakemliği kimin haklı kimin haksız ol
duğunu ellerinde bunu ölçecek bir ölçüleri olma
dığı için tesbit edemez. Mücadele devam eder, bü
yük huzursuzluklara, iç harb veya ihtilâle kadar 
varabilin. 

Nitekim 1945 te çok partili hayata atıldığımız 
zaman eğer Anayasa Mahkemesi müessesesi ku
rulmuş olsa idi, partiler kısır çekişmelerle geçir
dikleri zamanlar memleketimize müspet hizmetler 
yapmak suretiyle gerçekleştireceklerdi. Demokra
tik sahada büyük merhaleler kaydedilmiş olacak
tı. Kardeş kavgasının meydana gelmesini ihtimal 
dâhiline sokan ihtilâl meydana gelmiyecekti. îşte 
Anayasa Mahkemesi memleketimizde böyle bir za
ruretten doğmuştur. 

Muhterem arkadaşlar, 
Bugün bile çeşitli çalkantıların içinde Anaya

sa Mahkemesinin mevcudiyeti partilerin esasa 
dayanmıyan ithamlarla birbirlerini itham etme
leri neticesinde toplumumuz bu üstün müessese 
sayesinde büyük huzursuzluklara sahne olmamış

tır. Ezcümle partilerin birbirlerini itham etmele
rini vesile ittihaz ederek rejimi yıkmak istiyen-
lere yine bu sayede fırsat verilmemiştir. Bundan 
sonra da vermiyecektir. Binnetice Anayasa Mah
kemesi müessesesi millî hayat ve bakamızın temi
natı olan demokratik rejimin hak ve hürriyetleri
mizin en mühim koruyucusudur. Vazifeleri: 

1. Meclislerin içtüzükleri veya kanunlar Ana
yasaya aykırı olduğu takdirde iptal etmek. 

2. Partilerin hukukî ve malî denetimini yap
mak, icabında Anayasaya ayları hareket ettikleri 
takdirde kapatılmasına karar vermek. 

3. Yüce Divan sıfatiyle Cumhurbaşkanı, 
Başbakan, Bakanlar bu evsaftaki Devletin yük
sek organlarında vazife gören kimseleri ve bizzat 
Anayasa mensupları muhakame etmek, 

4. Danıştay Başkan ve üyeleri ile başkanun-
sözcülerini seçmek, 

5. Dokunulmazlığın kaldırılmasına karar ve
rilmesi hallerinde ilgililerin itirazı üzerine veri
len karar Anayasa ve İçtüzüğe aykırı olduğu tak
dirde iptal etmek, 

Yeni kurulmuş bu müessesenin kurulduğu ta
rihten bu tarafa rejimi sarsıntıya uğratan büyük 
hâdiseler olmasına rağmen rejimimizi, korumuş
tur. 

Müessesenin kendine düşen şerefli vazifesini 
ifasında Yeni Türkiye Partisi olarak gereken yar
dımı göstermekten memnuniyet duymaktayız. 
Müesseseye muvaffakiyetler diler, bütçenin mem
leketimize ve milletimize Anayasa Mahkemesinin 
muhterem mensuplarına hayırlı ve uğurlu olma
sını diler, Grupum adına hepinizi hürmetle se
lâmlarım. 

BAŞKAN —r Millet Partisi Grupu adına Sa
yın Halil'özmen. 

•M. P. GRUPU ADINA HALİL ÖZMEN 
(Kırşehir) — Sayın Başkan muht rem arkcdsş-
lar; 

Yüksek malûmlarınız olduğu veçhile Ana
yasa mahkemesi, 24 . 4 . 1962 tarihli Kınunla 
kurulmuş ve 28 . 8 . 1962 tarihinde fiibn göreve 
başlamış yeni ve modem yüksek bir mahke
medir. 

Devlet iktidarı için, temel ol?n müesseseler
den biris*dir işte bu vasfından dölryı «Parlâ
mentonun» üstün yeni ve Ş3~ efli bir kaza orga
nıdır. 

Yeni Anayasamızın gotirmiş olduğ ı en önem
li bir yargı yeridir. 
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44 sayılı Kanunla kurulan ve Ankarada faali

yete geçen Yüksek Anayasa Mahkemesinin ça
lışmalarını izlemek hepimizin en büyük göre
vidir. 

Tetkik ve araştırmalarımıza göre, Anayasa 
mahkemesinin bütün kararları takdire şayan bir 
şekilde intişar etmektedir. 

«însan hakLarana, ferdî hürriyetlere, mülki
yet haklarına dokunan ve antidemokratik ola
rak kabul edilen bütün kanunları zaman zaman 
iptal etmiştir. 

Bu çalışmalarda ve çıkarılan kararlarda 
memleketimiz menfaati yönünden tam bir isa
bet olduğu kanısındayız. 

Bundan dolayı Anayasa Mahkemesinin hür
mete lâyık, Sayın Başkanını ve mümtaz men
suplarını huzurlarınızda şükranla anarak kendi
lerine, Millet Partisi Meclis grupu adına teşek
kür ederiz. Hürmetlerimizle. 

BAŞKAN — Grupları adına söz alan arka-
daşlarımizın konuşmaları bitmiştir. Şahısları 
adına-Sayın Halûk Nur Baki... Yok. Başka söz 
istiyen arkadaşımız var mil. "Yok. Bölümlere 
geçilmesini oylarınıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Btmiyenler... Kabul edilmiştir. 

(A/l) Cari Harcamalar 
Bölüm 

12.000 Personel giderleri 2 206 440 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmi§tir. 
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13.000 Yönetim giderferi 493 051 

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

14.000 Hizmet giderleri 44 002 
BAŞKAN — Kabul edenter.... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

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

(A/3) Sermaye teşkili ve transfer harcamaları 

II - Transferler 

35.000 Sosyal transferler 10 522 
BAŞKAN — Kabul edenler.... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

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

BAŞKAN — Böylece Anayasa Mahkemesinin 
bütçesi bitmiş oldu ve bugün için programa al-
d ğ-.nıız bütün bütçeleri tamamlamış olduk. Bu
gün daha evvel alınmış bir karar gereğince prog
ramdaki işler saat Î9;30 a kadar bittiği takdirde 
gece saat 21.00 den itibaren Diyanet îşleri Teş
kilât Kanun Tasarısının görüşülmesi karar ge
reğince icabetmektedir. İşte bu tasarıyı görüş
mek üzere saat 21.00 de toplanmak üzere bir
leşime ara veriyorum. 

Kapanma saati : 19,00 

..*,. » • • < « 



ÜÇÜNCÜ OTUEÜM 
Açılma saati : 21,00 

BAŞKAN — Başkânvekili Nurettin Ok 
KÂTİPLER. : Nurettin Akyurt (Malatya) Nevzat Şener (Amasya) 

BAŞKAN — Millet Meclisinin 108 nci Bir
leşiminin üçüncü oturumuna devam ediyoruz. 

2. — Diyanet İşleri Başkanlığı kuruluş ve 
görevleri hakkındaki kanun tasartsb üe Cumhu
riyet Senatosu İzmir Üyesi Ömer Lûtfi Bozcalı 
v& 26 arkadaşının, Cumhuriyet Senatosu Tabiî 

.Üyesi Ahmet Yıldız ve 24 arkadaşının, Konya 
MiMetiveMU İhsan Kabadayı ve 10 arkadaşının 
ve Erzurum Milletvekili .Taksin Telli'nin, Diya
net İşleri Başkanlığı kuruluş ve görevleri hak
kında kamun teklifleri ve Geçici Komisyon rapo
ru. (1/670, 2/101, 2/105, 2/146, 2/643) (S. Sa
yısı : 931) (1) 

BAŞKAN — Yüce Meclisin daha evvel müt-
tehaz kararı gereğince bu günkü bütçe programı 
bitmiş bulunduğu cihetle Diyanet İşleri Teş
kilât Kanunu tasarısı üzerindeki .görüşmelere 
devam edeceğiz. 

Diyanet İşleri Teşkilât Kanununun tümü 
üzerinde görüşmeler cereyan etmiş ve Yüce 
Meclisçe kabul edilen bir önerge gereğince mad
deler üzerinde ayrı ayrı müzakeresine lüzum 
kalmaksızın yalnızca, maddeler üzerinde sayın 
üyelerce verilmiş bulunan değişiklik önergeleri 
üzerinde müzakere cereyanı kabul edilmişti. 
Buna göre bu günkü müzakeremize de birinci 
madde üzerinde verilmiş bulunan değişiklik 
önergeleri üzerinde müzakereye devam ede
ceğiz. Buyurun Sayın Bakan. Birinci madde
deki değişiklik önergeleri üzerine... («önergeler 
okunmadı, tekrar okunsun» sesleri) Mademki 
önergelerin tekrar okunmasını istiyorsunuz o 
halde okutalım. 

(1) 831 'S. Sayılı basmayazı 12 . 5 . 1965 
tarihli 102 nci Birleşim tutamağı sonuna eklidir. 

Yüksek Başkanlığa 
Diyanet İşleri Başkanlığı kuruluş ve görev

leri hakkında kanun tasarısının 1 nci maddesi 
olarak Hükümet teklifindeki birinci maddemin 
aynen kabulü daha isabetli olacaktır. Bu itibar
la Hükümet tasarısındaki birinci maddenin oya 
sunulmasını arz ve teklif ederim. 

Çanakkale 
Şekif İnan 

Yüksek Başkanlığa 
Sözlü olarak arz edeceğim sebeplere binaen 

1 nci madde olarak Hükümet teklifindeki mad
denin kabulünü arz ve teklif ederim. Saygıla
rımla. 

Aydm 
İsmet Sezgin 

Buyurunuz Sayın Bakan. Değişiklik önerge
si üzerinde mütalâanızı söylemek üzere. Ancak 
şimdi yeni bir önerge daha gelmiştir. Onu da 
okutayım ondan sonra buyurun. 

Sayın Başkanlığa 
• Madde birdeki (Başbakanlığa bağlı) keli

melerinin maddeden çıkarılmasını arz ve teklif 
ederim. 

Eskişehir 
Aziz Zeytinoğlu 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan. 
DEVLET BAKANI MEHMET ALTINSOY 

(Niğde) — Muhterem arkadaşlar, bütçe gibi 
çok hayatî bir mevzuun görüşüldüğü anda, dahi 
imkânsızlıklar içinde imkân yaratarak hakika
ten ıstıraplı bir camianın derdine çaresiz olma
nın imkânını aramış olmanızdan dolayı Heyeti 
Aliyenfee minnetlerimi arz ederdk sözlerime baş
lamak istiyorum. Tümü üzerindeki müzakereyi 
kabul edip birinci maddenin tâdiline dair öner-
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geler vesilesiyle burada konuşan muhterem ar
kadaşlarımı ve komisyon sözcüsünü dinledim. 
Hemen arz edeyim ki, Hükümet olarak komis
yonun değiştirmiş şekilde getirdiği birinci mad
deye iltihak etmekteyiz. Sebeplerine gelince : 
Muhterem arkadaşlarım tarafından verilen öner
gelerden birisi birinci maddedeki «inançları» 
kelimesinin yerine «itikat» kelimesinin konma
sını tazammun etmektedir. Madde dikkatle tet
kik buyurulursa her ne kadar «inanç» kelime
si «itikat» kelimesinin karşılığı olduğu lûgatta 
yapılı ise de keza «Akide» kelimesinin karşılığı 
da (inanç) olarak gösterilmiştir. Şu halde inanç 
kelimesi hem akide hem de itikadı ifade etmek ba
kımından geniş manalı bir kelime olarak alın

mış bulunuyor. Ayrıca yine metinde İslâm Dininin 
inançları şeklindedir, yani çoğul edatlıdır, ce
midir. İbadetin cemi de ibadattır. Eğer bu 
haliyo koymak lâzımgelirse çok tanzimat konan 
bir kelimeyi almış olmak lâzımgelir. Öztürkçe 
olması bakımından inanç kelimesinin alınmasın
da isabet olduğu kanaatindeyim. Diğer bir 
grup muhterem arkadaşım da; birinci maddenin 
Hükümet tasarısındaki madde olarak alınması
nı arzu buyuruyorlar. Hükümet tasarısı ile ko
misyon değiştirgesi arasında 4 esaslı fark var
dır. Bunlardan ikisini de karşılıklı okursak da
ha iyi anlaşılacaktır. Müsaade ederseniz okuya
lım. 

Hükümet tasarısı; «İslâm Dininin itikat ve 
ibadetleri ile ilgili işleri Anayasa düzeni içinde 
yürütmek ve yönetmek üzere Başbakanlığa bağ
lı bir Dinayet İşleri Başkanlığı kurulmuştur. 

Başbakan bu kuruluşun yönetimi ile ilgili 
yetki ve görevlerini bir Devlet Bakanına devre
debilir», diyor. 

Komisyon ise, «İslâm Dininin inançları, iba
det ve ahlâk esaslariyle ilgili işleri yürütmek 
din konusunda toplumu aydınlatmak ve ibadet 
yerlerini yönetmek üzere; Başbakanlığa bağ]"" 
Diyanet İşleri Başkanlığı kurulmuştur» diyor. 

Arkadaşlar, umumi mâna itibariyle her iki 
maddenin birbirinden farkı yoktur. Ancak, k^-
misynn değiştirgesi daha teferruatlı vazifeler 
tahmil etmektedir. Diyanet İşleri Başkanlığına 
Bunun hasında toplumu aydınlatmak gelmekte
dir. Bunun üzerinde bir nebze durmak isterim • 
HaTcn fiiliyatta durum odur ki, halkevleri, K>-
zılay dernekleri ve buna mümasil sosyal der-
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nekler din görevlilerinden toplumu aydınlatmak 
babında istifade etmektedirler. Müftüleri, vaiz
leri sosyal meselelerde halkın daha çok yar
dımcısı olmasını temin etmek için husui suret
te rica etmekte Başkanlık bunu kabul etmekte 
ve kendilerine vazife vermektedir, vergilerinin 
dışında. Keza toplum kalkınmasında tabiî ola
rak emirlerinde çalıştıkları valiler ve kayma
kamlar tarafından din görevlileri toplumun 
kalkınması için toplum kalkınması vazifesinde 
kullanılmaktadır. Bu maddeye bu hususu koy
makla halen ve fiilen cari olan usulü kanun
laştırmaktan ibaret bir hizmet yapılmış olacak
tır. Bu bakımdan isabetli telâkki etmekteyiz. 
Yine burada ahlâk esasları kelimesi geçmekte
dir, bir vesile ile burada münakaşası yapıl
mıştır. Şu hususa bilhassa arkadaşlarımın dik
katini çekmek isterim; kanun maddelerindeki 
terimler sadece lügat mânaları ile kabul edil
mek lâzımgelir. Zira kanun maddeleri felsefî 
sözlük değildir. Onun için buradaki terimlerin 
felsefî mânasını aramaktan ziyade hangi fikri 
ifade etmek için kullanılmışsa, lügat mânası ne 
ise o mânada almak lâzımgclir. Burada kul
lanılan alhlâk esasları kelimesi de lügat mâna
sında kullanılmaktadır. İtikat ve ibadetin esa
sı aslında ahlâka dayanır. Yalnız İslâm Dini 
değil, bütün dinler, hususiyle bütün sosyal ce
miyetler, sosyal dernekler gaye maddelerinde 
ahlâk esaslarını kabul ederler. Binaenaleyh bir 
^osval müessese olan din müessesesinin de ah
lâk esasları ile uğraşması gayet tabiîdir. İti
kat ve ibadet ahlâk esasları üzerinde yapılan 
inanç ve fiilden ibarettir. Bu bakımdan bura
ya konmasında her hangi bir saklıca olmamak 
lâzımgelir. Anayasanın bu mevzuda her hangi 
bir mâni hükmü yoktur. Din ve vicdan hürri
yetine taallûk eden 19 ncu maddenin mâna ve 
ruhuna uygundur. 19 ncu maddede din ve vic
dan hürriyeti kabul edildiğine, 154 ncü madde
de Diyanet İşleri Başkanlığı genel idare içinde 
mütalâa edildiğine göre bu müessesenin Anaya
sa müessesesi olarak bir faaliyeti vardır demek
tir. Dini faaliyet demek, hususiy1e ahlâk de
mektir. Dinin bütün kuralları ahlâk esaslarına 
dayanır. Bu bakımdan Anayasaya aykırı de
ğildir. Anayasa düzeni hususu vardır. «Anaya -
sa düzeni» tâbirini haşiv telâkki ettik. Bu mü
essese bir Anayasa müessesesidir. Anayasanın 
154 ncü maddesinde genel idare içerisinde bir 
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Anayasa organı olarak kabul edilmiştir. Böy
le bir müessesenin Anayasa düzeni dışında ça
lışacağını tasavvur etmek dahi mümkün değil
dir. Mutlaka ve mutlaka bir kanuna bağlı ola
caktır. Bu kanun da Anayasaya uygun ola
caktır. O halde «Anayasa düzeninde» diye ye
niden tekrar etmenin haşiv olduğu kanaatinde
yiz. Bu bakımdan doğru bulmadık. Muhterem 
üstadım, «malûmu ilâm» diye bir husus var
dır. Zatıâliniz benden iyi bilirsiniz. 

Bir hususta yine Hükümet tasarısında Baş
bakanın bu görevleri bir Devlet. Bakanına tev
di edeceği meselesidir. Bunu da şu mânadan 
dolayı çıkardık. Halen Devlet Bakanlıkları 
bir kanuna istinaden kurulmamıştır. Devlet 
Bakanlıklarının hüviyeti Kanunen belli değil
dir. Devlet Bakanlıkları Başbakan adma mu
ayyen işleri tedvirle görevlidir. Bu görevleri
ni bu kanuna bir hüküm koysak da koymasak 
da Başbakan devredebib'r, ifa edebilir. Ka
nunu belli olmıyan bu müesseseye kanunen bağ
lanmana doğru olmıyacağı kanati ile bu man-
tikî silsildeen hareket ederek, Başbakanlığa 
bağlıdır demenin usule daha uygun olacağı ka
naatine vardık. Bendeniz Hükümet olarak ve 
şahsan komisyon değiştirgesine iştirak ederim. 
Muhterem arkadaşlarım bu yolda reyleri tecel
li ederse nucmnun olacağımı arz ederim. Hür
metlerimle. 

AZİZ ZEYTİNOĞLU (Eskişehir) — Benim 
önergeme cevap vermedi. 

BAŞKAN — Saym Vekilin sizin önergenize 
cevap verme mecburiyeti yoktur. 

DEVLET BAKANI MEHMET ALTINSOY 
(Devamla) —"Arz edeyim efendim, bu husus
ta komisyonumuzda birinci madde pek çok mü-
kazere cereyan etmiştir. Diyanet İşleri Baş
kanlığı Anayasanm 154 ncü maddesi ile genel 
idare içinde mütalâa edilmiştir. Genel idare 
içerisinde Hükümet mercii erinden her hangi 
birisine bağlılığı' işaret edilmezse istiklâli ilân 
edilmiş olur. Anayasa buna cevaz vermediği 
için Sayın Zeytinoğlu'nun teklifine iştirak et
mek mümkün değildir. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, usuli 
müzakere yönünden bir noktanın belirtilmesin
de fayda mevcut. Şimdi, Yüce Meclis daha ön
ce almış olduğu bir karar gereğince bu kanu
nun müzakeresinin tümünün üzerinde cereya
nım kabul etmiş ve maddelere geçileceği sı-
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rada bütün arkadaşlarımız hangi maddeler hak
kında değişiklik önergesi vermek istiyorlarsa 
bu maddeler üzerinde değişiklik önergelerini 
vermeleri Meclisin kararı ile kabul edilmişti. 
Binaelayeh, burada değişiklik önergesi veril
miş bulunan bir maddenin müzakeresi sırasın
da yeni baştan önerge verilmesi ve ayrıca ve
rilmiş bulunan önergelerin dışında önerge sa
hipleri haricinde bâzı arkadaşların önerge üze
rinde konuşması usuli müzakere yönünden Mec
lisin daha evvelde müttehaz kararına aykırı bir 
mahiyet arz ediyor. Bu sebeple şimdi yine Mec
lisin kararma Riyaset Divanının duyduğu say
gı gereğince hangi arkadaşlarımız değişiklik 
önergesi vermişse o arkadaşımız değişiklik 
önergesini mücmelen İçtüzük maddesi gereğin
ce beyan edecek ve ona komisyon ve Hükümet 
iktiza ediyorsa, cevap vermek istiyorsa ce
vap verecek, bunun haricinde değişiklik öner
geleri oya konulacak, kabule şayan görülürse 
madde ona göre değişecek, görülmezse madde 
aynen kabul edilecek. Binaenaleyh 1 nci mad
de üzerinde şimdiye kadar Saym Şnfik İnan, 
Sayın İsmet Sezgin ve Saym Aziz Zeytinoğlu 
değişiklik önergeleri vermişlerdir. Komisyon 
değişiklik önergelerini daha evvel inceliyeceği 
için daha önceki birleşimde bu noktayı saraha
ten belirttik ve eledik ki arkadaşlarımıza, mad
delere geçilmeden evvel arkadaşlarımız hangi 
maddeler üzerinde değişiklik icrasmı istiyor
larsa lütfetsinler değişik önergelerini komisyo
na versinler, komisyon tetkik etsin, meseleyi 
Meclisin hakemliği ile halledelim, dedik. Bu
nun için çok rica ederim bir madde hakkmda 
değişiklik önergeleri görüşülürken arkadaşla
rımız yeni değişiklik önergeleri vermesinler. 
Aksi takdirde Meclisin evvelce almış olduğu 
kararı uygulamak mümkün olmaz. 

Şimdi Saym İsmet Sezgin, Saym Şefik İnan 
ve Saym Aziz Zeytinoğlu birinci madde ürerin
de değişiklik önergeleri vermişlerdir. Buna Hü
kümet adma Devlet Bakanı cevap vermiştir. 
Komisyon ister cevap verir istemezse kendi bi
leceği iş. 

HAYRI MUMCUOĞLU (Tekirdağ) — Çok 
daha evvel 12 Mayısta bir önerge vermiştik. 
Sonra Saym Şefik İnan ve İsmet Sezgin arka
daşlarımızın önergelerine katıldığımızı ifade et
tik. Bu şekilde takrir verişimiz sanıyorum 
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bize madde üzerinde konuşma imkânını bahşe
decek. 

BAŞKAN — Daha evvel önerge verdiğinize 
göre bu 'hakkınız mahfuz. 

MEHMET SAĞLAM (Kayseri) '— Sayın 
Başkan bendenizin de önergem vardı. Ben de 
bu takrirlere iştirak etmiş bulunmaktaydım. 
Fakat biraz evvel Sayın Bakanı dinledikten 
sonra bir takrir verdim. Riyasetin bu takriri 
de nazarı itibara almasını rica edeceğim. Ben
deniz geçen celsede söz almıştım, ama geçen 
celse zabıtlara geçmemiştir, söz hakkımın mah
fuz tutulmasını istirham ediyorum. 

MUSLİHİTTİN GÜBER (Sakarya) — Be
nim de aynı şekilde. Ben de söz istiyorum. 

BAŞKAN — Efendim, sizin isminiz bile ya
zılı değil. Önergeniz de yok. Sayın Hayri 
Mumcuoğlu'nun, Sayın Asım Eren'in, Sayın 
Ahmet Bilgin'in, Sayın Mehmet Sağlam'm ve 
Sayın Hâldan Kısayol'un daha önce vermiş ol
dukları önergeler reddedilmiş. Bu sebeple Sa
yın Şefik İnan, Sayın Aziz Zeytinoğlu ve Sa
yın İsmet Sezgin tarafından verilmiş bulunan 
değişiklik önergelerinin müzakeresine devam 
ediyoruz. Sayın Şefik İnan buyurunuz öner
genizi izah sadedinde. 

FETHİ ÇELİKBAŞ (Burdur) —' Takrir 
vermeyen konuşamıyacak mı? 

BAŞKAN — Efendim daha önce Meclisçe 
müttehaz karar gereğince maddeler üzerinde 
müzakere mümkün olamıyacaktır. Bu sebeple 
o günde birleşimde beyan ettik, arkadaşlarımı
zın ne şekilde değişiklik önergeleri mevcutsa 
lütfetsinler, komisyona tevdi etsinler, sırası 
geldiğinde hangi maddeye ilişkinse o madde 
üzerinde verilmiş bulunan değişiklik önergele
ri Meclisçe müzakere edilir dedik. 

MAHMUT AL1CANOĞLU (Sinop) — Öner
ge verenlerden gayri önerge hakkında hâzirun-
dan hiçbir arkadaşın konuşma hakkı yok mu
dur? 

BAŞKAN — Efendim, İçtüzük gereğince, 
bir değişiklik önergesine şayet komisyon ittiba 
etmezse önergenin sahibi veya sahipleri öner
gelerini mücmelen beyan ederler. Bu sebeple 
önerge sahibinin dışında bir kimsenin söz ala
bilmesi mümkün değil. («Madde hakkında ko
nuşamaz ımı» sesleri) Madde hakkında şayet gö
rüşmesi mümkün olsaydı elbette bütün arka
daşlarımızın ayrı ayrı maddeler üzerinde ko-
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nuşabilmeleri imkânı sağlanacaktı. Fakat Mec
lisin daha evvelce almış olduğu bir karar gere
ğince, maddelerin ayrı ayrı müzakeresine lü
zum yoktur, ancak değişiklik önergeleri üze
rinde müzakere yapalım denmiştir. Biz o ka
rarı icra ediyoruz. 

ŞEFİK İNAN (Çanakkale) — Sayın Baş
kan, muhterem arkadaşlarım, vermiş oldu
ğum önergenin mahiyeti, komisyonun kaleme 
aldığı birinci maddenin yerine Hükümet tekli
fi olan birinci maddenin kabulü talebinden 
ibarettir. Dikkatle incelenecek olursa. Hükü
met teklifinin birinci maddesi komisyon tek
lifinin birinci maddesinden her bakımdan dört 
başı mamurdur. Dinimizin ahkâmı incelendiği 
zaman üçe bölünür; itikadat, ibadet ve mua
melât. 

MEHMET GEÇİOĞLU (Adana) — Ahlâk 
da var. 

ŞEFİK İNAN (Devamla) — Muamelât kıs
mı dünya işleri olduğu için lâik Devlette bu ta-
mamiyle. Devlete bırakılmıştır. Din konusu ola
rak din işleriyle uğraşacak makamlara itikat ve 
ibadet kısmı kalmıştır. Ahlâk da var, buyur
dular. İtikadın içinde meknuzdur. 

MEMMET GEÇİOĞLU (Adana) — Değildir. 
ŞEFİK İNAN (Devamla) — Öyledir. 

BAŞKAN — Sayın Geeioğlu müdahale bu
yurmayınız. 

ŞEFİK İNAN (Devamla) — Biraz evvel 
Sayın Devlet Bakanı da ayni mahiyette konuş
muştur. Şimdi ayrıca bir noktayı arz edeyim: 
Geçen oturumda komisyon sözcüsü bu kürsü
den komisyon metnini müdafaa sadedinde, ah
lâk esasları kaydının sarahaten burada zikre
dilmesinin sebebi olarak şunu söledi: Bir dinî 
ahlâk vardır, bir de lâik ahlâk vardır dedi. Da
ha başlangıcındayız bu işin. Görüyor musunuz 
nereye götürecek bizi? (Gürültüler) Daha baş
langıçtayız. Madde tedvin ediyoruz. Lütfen 
dinleyin efendim bir dinî ahlâk vardır diyor, 
bir de lâik ahlâk vardır diyor. Görüyorsunuz 
ki ihtilâflara sebebiyet verir bu. (Gürültüler) 

BAŞKAN — Rica ederim arkadaşlar, bun
dan sonra İçtüzük kaidelerini tatbik edeceğim. 
Sureti katiyedc lâf istemiyorum. 

ŞEFİK İNAN (Devamla) — Ayrıca, Ana
yasa düzeni içinde yürütmek diyor. Diyecek
siniz ki K'er kanun Anayasa düzeni içinde yürü-
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tülür. Hayır, bunun tasrihinde çok fayda var
dır. Bu kanunu uygulıyacak kimseler daima 
Anayasa düzeni içinde vazife yapmak mecburi
yetinde olduğunu görmelidir. Bu bakımdan 
Anayasa düzenini daima hatırda tutmak gere
kecektir. Tasrihinde fayda vardır, hiç de zarar 
yoktur. Hiç zararlı değildir, faydası vardır. 
Daha yeni Anayasamızı.pek çok kimsenin öğren
memiş olduğunu, anlamamış olduğunu her gün 
müşahede etmekteyiz. 

MEHMET GEÇİOĞLU (Adana) — Ne di
yor Anayasa, kaldırılsın mı-diyor? 

ŞEFİK İNAN (Devamla) — Ayrıca... 
BAŞKAN — Rica ederim müdahale etmeyi

niz. 
ŞEFİK İNAN (Devamla) — Ayrıca şurada 

diyor, «Din konusunda toplumu aydınlatmak.» 
Şimdi Hükümet metninde «itikat ve ibadetler» 
deniyor. Bu nerelerde telkin edilecektir? iba
det ibadethanelerde yapılacak, zaten ileride de 
cami görevlisi diyor. Çok güzel bir tâbir bu
lunmuş, cami görevlisi. Din konusunda toplu
mu aydınlatmak deyince iş, biraz mekân dâhi
linde kalmıyor, taşıyor. Bu bakımdan Hükü
met teklifi son derece dörtbaşı mamur bir mad
dedir. Ancak ikinci fıkra hususunda Sayın 
Devlet Bakanımız buyurdular ki, bu Devlet ba
kanlarının vazifeleri kanun ile pek iyi tesbit 
edilmemiştir, veyahut ben öyle anladım. Çün
kü benim hatırladığıma göre Devlet Bakanlık
larım kuran kanunda Devlet Bakanının gö
revlerini şöylece sıralıyor; Başbakanın tevdi 
edeceği işleri görür der. Evet bu ikinci fıkra 
olmasa Başbakan bir Devlet Bakanını, Diyanet 
işleri ile meşgul olmak üzere vazife! endirebilir 
filhakika. Fakat burada kanun ile lüzum görür
se Başbakan Devlet Bakanına verebilir, diyor. 
Yani zaten yapılmakta olan bir işi tekrar etmiş 
oluyor. 

BAŞKAN — Sayın İnan, daha önce rnütte-
haz bir karar gereğince hatiplerin konuşmaları 
5 er dakika ile kayıtlanmış. Bu bakımdan za-
tiâlinizin bir dakikası var, ona göre lütfen ha
reket ediniz. 

ŞEFİK İNAN (Devamla) — Zaten bitiri
yorum. istirhamım şudur; nasıl incelenirse in
celensin, Hükümet teklifi komisyon teklifin
den çok daha etraflıdır, dörbaşı mâmurdur, her 
bakımdan Anayasaya uygundur. O itibarla 
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I 1 nci maddenin kabulü hakkındaki bendenizin 

ve ismet Sezgin arkadaşımızın verdiği önerge
nin kabulünü rica edeceğim. 

I BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, bâzı 
I arkadaşlarımız usulü müzakere hakkında söz 
I istemişlerdir. Kendilerine söz vermeden evvel 
I Riyaset olarak bir noktaya işaret etmek isti-
I yorum. Biz burada müzakereleri idare ederken 
I evvelemirde içtüzüğün kaidelerine göre ve bu

nun hemen yambaşında Meclisin almış olduğu 
kararlara göre hareket ederiz. 

Bu itibarla şu noktanın tasrihinde fayda 
meveutur. Yüce Heyetiniz daha önce bir ka
rar vermiştir. Bu karara göre Diyanet İşleri 
teşkilât kanun tasarısının tümü müzakere edil
sin ve tümü üzerinde arkadaşlarımız görüşür
ken maddelere geçilmeden evvel, hangi madde-

j 1er üzerinde değişiklik istiyorlarsa oraya temas 
I etsinler ve aynı zamanda hangi maddeler üze

rinde değişiklik isteniyorsa, o maddeler üzerin-
! de değişiklik Önergelerini komisyona versinler, 
; denmiş. Bu, sui generis, nev'i şahsına münhasır 
i bir keyfiyet ve bu Mecliste bir iki kanun üze-
j rinde cereyan etmiştir. Bu itibarla biz. bu Mec-
j lisin vermiş olduğu kararı içtüzük kaideleri 

içinde de mütalâa ederek bu esası vaz'ettik ve 
; değişiklik önergeleri hangi arkadaş tarafından 
, verilmişse bu kanun hakkında da daha önee ive-
• dilik kararı alınmış olduğuna göre, ikinci mü

zakeresi cereyan eden bir mesele gibi telâkki 
i etmişiz. İçtüzüğün 119 ncu maddesini tatbik et-
{ m ek mecburiyetinde kalmışızdır. Şayet Yüksek 
I Heyetiniz bunun dışında başkaca bir karar al-
I ması lâzımgeldiği kanaatine varırsa o zaman 
I elbette Riyaset olarak göreviniz onu tatbik et-
| inek olacaktır. 

Buyurunuz usul hakkında Sayın Celâl Sun-
I gur. 

CELÂL SUNGUR (Yozgat) — Sayın Baş
kan, muhterem arkadaşlarım, gecenin bu saatin-

j de burada 60 - 70 arkadaş canü gönülden bu 
Diyanet işleri Teşkilât Kanununu çıkarıp bir an 
evvel yürürlüğe konulmasını temin etmek üzere 
toplanmış bulunuyoruz. Milletvekili arkadaşla
rımız sadece Parlâmento içindeki yazif eleriyle 
meşbu değildirler. Her arkadaşımızın parti gö
revleri çıkmaktadır, buna mümasil hizmetlerle 

I ilgili seyahatler çıkmaktadır. 
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Bundan evvelki birleşimde bulunmayıp da 

daha evvel verilmiş karara muhalif kalan arak-
daşlarımız mevcudolabilir. Şimdi bizler merakla 
beklediğimiz ve iştiyakla çıkmasını arzu ettiği
miz Diyanet İşleri Teşkilât Kanununun bir an 
evvel yürürlüğe girmesi için burada toplandık. 
Ancak, bundan evvelki verilmiş karara göre 
daha evvel önerge vermiş olan arkadaşlarımız 
konuşma hakkını iktisabetmiş oluyorlar. Fakat 
bundan evvelki celsede bulunmamış olan bizler 
bu celsede konuşma hakkımızı (Bulunsaydın, 
sesleri) tamamen kaybetmiş oluyoruz. Benim 
Sayın Başkanlıktan ve muhterem arkadaşlarım
dan arzım ve istirhamım şudur : Burada bulu
nan arkadaşlar konuşma haklarından mahrum 
«edilmesinler. Her birimiz her madde hakkında 

« 
görüşlerimizi ve kanaatlerimizi arz edelim. Bu 
hususa mütedair vermiş olduğum önergemi de 
Kiyasete takdim etmiş bulunuyorum. Ricam, ar
kadaşların söz hakkına imkân bahşedilmesidir. 

Hürmetlerimle. 
BAŞKAN — Sayın Ulusoy, zatıâliniz de usul 

hakkında mı söz istiyorsunuz? 
YUSUF ULUSOY (Sakarya) — Arkadaşı

mın düşüncelerine iştirak ediyorum. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Gürer, usul 
hakkında söz istiyorsunuz. Tatbik edilen usulün 
lehinde mi, aleyhinde mi, onu işaret etmiyorsu
nuz. 

MUSLtHÎTTlN GÜRER (Sakarya) — Muh
terem arkadaşlarım, hakikaten gecenin bu saa
tinde ve bu kanunu bir an evvel çıkarmak için 
ceht gösteren arkadaşlarımıza pratik olarak 
bendenizin usul hakkındaki teklifi şu olacak
t ır ; muhterem arkadaşlarım, şimdi yalnız Sayın 
Başkanlığa önerge vermiş olan arkadaşlar, öner
gelerini izah sadedinde konuşma hakkına sa-
hibolmaktadırlar. Hakikaten şimdi önerge ver
miş olan arkadaşlarımızın bu rüçhan hakkını 
tanımak daha hakkaniyete uygun olsa gerektir. 
Yalnız bu usule benim bir mâruzâtım, o gün 
bulunamayıp da ve şimdi halihazırda bu salon
da Yüksek Meclisinizde bulunmak suretiyle mü
zakereleri takibeden ve bugün 40 bin köyün ve 
bütün Türkiye'nin canü gönülden beklemiş ol
duğu bu kanunda hiç olmazsa konuşmamak su
retiyle yalnız maddeler üzerinde önerge verme
lerini de lütfen kabul buyurmanızı rica ederim. 
Ama maddeler geldiği zaman önergeleri üzerin-
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de tavzih babında konuşmamak suretiyle Sayın 
Başkanlığın görüşüne iştirak ettiğimi huzuru
nuzda arz etmek isterim. Her halde maddeler 
üzerinde bir önerge vermemizi dahi önlemenin 
de doğru olmıyacağını takdir buyurursunuz. 
Şu kanun görüşülürken konuşmıyacağımıza gö
re, önergenizin oylanmasını istememiz de en 
tabiî hakkımız olsa gerektir, muhterem arka
daşlarım. îşte bendeniz, burada bulunan arka
daşlar maddeler üzerinde önergelerini versinler, 
bunlar üzerinde oylama olsun, ama kanunun bir 
an evvel çıkması için önergeleri üzerinde tav
zih babında görüşme yapmasınlar, diye teklif 
ederim. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Efendim, milletvekillerinin haiz 
olduğu hakkı Riyaset kendilerine tevdi etmekle 
mükelleftir, konuşacaklardır. Buyurun Sayın 
Yusuf Ulusoy. 

YUSUF ULUSOY (Sakarya) — Muhterem 
, Başkanımızın müsamahalarına çok teşekkür ede
rim. Ancak, şimdiye kadar Yüce Mecliste ta-
kibedilen bir metot gereğince tadil teklifleri 
hakkında görüşmek istiyen arkadaşlarımız ra
hatlıkla fikirlerini bildirmişlerdi. Şayet Musli-
hittin Gürer arkadaşımızın arzu ettikleri şekil 
kabul edilecek olursa, ancak bir maddenin ta
dili hakkında bir teklif vermiş olan arkadaşla
rın savunma veya fikirlerini müdafaa etmek 
için görüşmeleri mümkün olacak, bunun dışın
da bu takrire iltihak eden arkadaşların, noktai 
nazarları hiçbir zaman belli olmıyacaktır. Hele 
Diyanet îşleri Kanunu gibi çok mühim bir me
selede arkadaşlarımızın görüşlerinin alınması 
şarttır. Çünkü, memleketin hayati kanunların
dan birisidir. Ben de Sayın Celâl Sungur arka
daşımızın görüşüne iştirak ederek tadil teklifi 
vermiş veya vermemiş olan arkadaşların bir me-, 
sele hususunda görüşlerini bildirmesine Muhte
rem Başkanımızın müsamaha buyurmalarını arz 
ve istirham ederim. 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlar, mesele 
her halde kâfi derecede vuzuha kavuşmuştur. 
Riyaset değişiklik önergesi vermiş bulunan ar
kadaşlarımıza söz verecektir. Bundan böyle de 
hangi madde üzerinde ne kadar değişiklik öner
gesi mevcut ise, elbette o değişiklik önergeleri
ni müçmelen beyan etmesi için arkadaşlara söz 
verecektir. Yalnız bir maddenin üzerinde veril
miş bulunan değişiklik önergeleri tam okunup 
müzakere edilirken âdeta değişiklik önergeleri 
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yağıyor. O sebeple arkadaşlarımızın biraz acele 
davranıp bundan sonra gelecek maddeler üze
rinde değişiklik önergelerini vermelerini rica 
ediyorum. Zaten daha evvelce beyan etmiş ol
duğum husus bundan ibarettir. Ancak, bir nok
tayı izahta yine fayda mevcut. Bâzı arkadaşla
rımız daha evvel verilmiş bulunan tümü üzerin
de müzakere kararından rücu edip maddeler 
üzerinde ayrı ayrı müzakeresini talebetmişler-
dir. Bu talep üzerinde de yine hakemliği Yüce 
Heyetiniz yapacaktır. Riyaset Yüce Heyetini
zin kararma uyacaktır. îki önerge vardır, oku
yoruz. 

Yüksek Başkanlığa 
Mevcut müzakere usulü şimdiye kadar hiç 

görülmemiş bir usul tarzıdır. Bu bakımdan mad
deler üzerinde Mecliste bulunan üyelere söz 
hakkı tanınmasını arz ve teklif ederim. 

Yozgat 
Dr. Celâl Sungur 

Millet Meclisi Sayın Başkanlığına 
Diyanet İşleri kanun tasarısı, binlerce din 

adamını ve mânevi hayatımızı yakından ilgilen
diren son derece lüzumlu ve ehemmiyetli bir ka
nundum Büyük bir boşluğu dolduracağı şüphe
sizdir. 

Bu derece önemli ve gerekli bir kanunun 
madde madde ve enine boyuna incelenip tartı
şılmasında sosyal, kültürel ve politik faydalar 
bulunduğunu izah dahi lüzumsuzdur. 

Saygı -değer din adamlarının iktisadi, sosyal 
ve kültürel hayatlarının memleket gerçekleri 
açısından olumlu ve yararlı şekilde düzenleme
nin yolu tasarının tümünün acele ile geçirilmesi 
değildir. 

Gerekiyorsa Yüce Meclisin gece de çalışıp bu 
ölçüde önem taşıyan ve mânevi dünyamıza ni
zam verecek Diyanet İşleri kanun tasarısını 
madde madde görüşüp noksansız ve hatasız şe
kilde kanunlaştırmasını faydalı ve lüzumlu say
maktayız. 

Acele etmek, Senatoda veya Anayasa Mah
kemesinde itiraz ve iptallere sebebolabileceği 
için de mahzurlar taşımaktadır. 

Kanunun bu şekilde acele ile çıkarılması bir 
an evvel dinî şerefimize uygun bir teşkilât kur
ma arzumuzu zedeliyebilecek hükümlerin ka
nunlaşmasını mümkün kılabileceği gibi, saym 
din adamlarımızın zararına olabilecek bâzı mad-
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delerin gözden- kaçarak kanunlaşmasına se-
bebolabilir. 

Bu itibarla kanunun ehemmiyetine ve sere-, 
fine uygun bir çalışma neticesi çıkarılması, lâ
zımdır. Aksi halde meselenin lüzumu kadar cid
diyetle ele alınmadığı intibaı umumi efkârda 
doğabilecektir. 

Bütün bu mahzurların izalesi için tasarının 
madde madde görüşülerek karara bağlanmasını 
arz ve teklif ederiz. Saygılarla. 

Niğde Adana 
Ruhi Soyer Kemal Sarıibrahimoğlu 

BAŞKAN— Muhterem arkadaşlarım, iki 
önerge de bu Diyanet İşleri Teşkilâtı Kanun ta
sarısının tümünün müzakereye tabi olmamasını 
ve madde madde müzakere edilmesini istihdaf et
mektedir. Bu önergeyi oyunuza sunuyorum. Ka
bul edenler... Etmiyenler... önerge reddedilmiş
tir. 

Madde madde müzakere edilmiyecektir. Han
gi madde üzerinde değişiklik önergesi verilmiş 
ise o madde ttzeriride değişiklik önergelerini 
izah sadedinde o önergenin sahipleri tarafından 
beyan edilen hususlar dâhil ;nde müzakere edi
lecektir. Şfmdi birinci madde üzerinde verilmiş 
olan değişiklik önergesi ürerinde Sayın Şefik 
inan beyanda bulundular. Bundan sonraki mad
deler üzerinde arkadaş1 arımız değişiklik önergesi 
vermek imkânını haizdirler. Sayın Zeytinoğlu, 
buyurunuz önererenizi izp.h erliniz. 

AZİZ ZEYTİNOĞLU (Eskişehir) — Muhte
rem arkadaş1 arım, ben önergemde bilhassa «Baş
bakanlığa bağlı» kelimesinin çıkarılmasını iste
dim, Sebebi şu : Başbakanlığa bağlı olursa Diya
net İşleri Riyaseti; yarın Başbakanlıkta her han
gi bir şube müdürü dp.hi Diyanet İşleri Riyase
tine, bir tezkere yazabilir, bir emir verebilir. 
«Başbakan* bağlı olduğu takdirde bu mahzurun 
önüne geçilmiş olacaktır. Ben müstakil olsun de
miyorum; Başbakanlığa değil, Başbakana bağlı 
olması hususu üzerinde ısrar ediyorum. Üniver
siteler muhtardır; ama Millî Eğitim Bakanlığına 
bağlı değildir, Millî Eğitim Bakanına bağlıdır. 
Binaenaleyh Diyanet İşleri Başkanlığının Baş
bakanlığa değil, Başbakana bağlı kalmasını is
tiyorum; Diyanet İşleri Riyasetine yarın bir şu
be müdürünün dahi emir vermesini önlemek ba
kımından. Kendisinin daha yüksek bir mevkide 
olduğunu göstermesi için üniversiteden misal 
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göstererek Başbakanlığa değil, Başbakana bağlı 
olmasının daha iyi bir netice vereceği ümidiyle 
bunu arz ediyorum arkadaşlarım. Yoksa müsta
kil olsun, demiyorum. Hakikaten Sayın Devlet 
Vekilimizin de söyledikleri gibi, Anayasamız 
idari bir teşkilât içinde mütalâa ettiğne göre 
müstakillik talebedemiyoruz. Ama Başbakanlık 
yerine Başbakana bağlı olduğu takdirde daha 
iyi bir netice alınacağını ve o yüksek makamın 
yarın her hangi bir Başbakanlık,şube ^müdürü
nün emrinde olmadığını belirtmek için takririmi 
vermiş bulunuyorum. Müsaade ederseniz «Baş
bakanlığa ait» kelimelerinin çıkarılarak «Başba
kana» kelimesinin ilâvesini arz ve teklif ediyo
rum. 

BAŞKAN — Sayın Sağlam lütfen önergeni
zi izah ediniz. 

Bundan sonraki maddeler üzerinde varsa 
önergeniz veriniz. Buraya önergeler geldikten 
sonra yeni baştan önerge vermenizi kabul etmem 
mümkün olamıyacaktır. 

MEHMET SAĞLAM (Kayser!) — Pek muh
terem arkadaşlarım, bir kanun çıkartıyoruz. Bu 
kanunun gayesi Diyanet İşleri Başkanlığının gö
revlerini vuzuha kavuşturmak, bir. Bir de din 
adamlarımızın, diri hizmetlilerimizi içinde bu
lunduğu geçim sıkıntısından kurtarmaktır, iki. 

Bir bakıma terfi kanunudur, bir bakıma Di
yanet îşleri Başkanlığının . görevlerini vuzuha 
kavuşturma kanunudur. Şimdi bu kanun üzerin
de hakikaten, konuşmanın, her arkadaşımız tara
fından konuşmanın.-. güçlükle. karşılanacağına 
inanmaktayım. Türlü tefsirlere, türlü mânalan-
dırmalara yol açabilecek ve hattâ politik istisr 
maıiara kadar gidecek olan bir kanun üzerinde 
müzakere yapmaktayız. Çok hassas bir konudur. 
Hepimiz yüce dinin, ulvi müslümanlığm icap
ları, ve esasları içerisinde bu muhterem.kurulu
şun görevlerini gerçekten bir doğruluğa kavuş
turmak, Devlet hayatı içinde, Anayasa düzeni 
içinde en olgun, en iyi şeklini verebilmek için 
bir gayret içinde bulunmaktayız ve bu konuda 
hepimiz aynı dedecede samimiyiz. Meseleyi evve
lâ böyle alırsak muhterem arkadaşlarım, müza
kerelerimizi çok normal, esaslı neticeye bağlarız 
ve çoktan beri hepimizin arzu ettiği bu kanunu 
çıkartırız. Dar zamana gelmiştir, zaman kıttır ve 
sair bu endişe hepimizde mevcuttur. 
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Şimdi sevgili arkadaşlarım, Geçici Komisyo

nun hazırlamış olduğu birinci madde metnine 
ben tamamen karşı bulunmaktayım. Bunun se
beplerini arz edeceğim ve bu hususta da bir 
önergem var. Bilhassa sevgili arkadaşlarım, Ko
misyonun metni şöyle : «İslâm dininin inançları, 
ibadet ve ahlâk esasları» demektedir. İnançları 
hususundaki görüşümü bu kanunun müzakeresi 
sırasında burada arz etmiştim. İnançlar tekrar 
ediyorum değişebilir. Bir olaya, inanmak var
dır, bir fikirlere inanmak vardır, gelir ve geçer 
bunlar. O zamanla değişebilir. Ama değişmiye 
cek okn İsi ânım, Müslümanlığın esas ana kaide
leridir. Bunlar da itikat denen bir tâbirle, bir 
anlamla ifade edilmektedir ve en olgun tâbirini 
de bu tâbirde bulmaktadır, tbadet tâbirinde bul
maktadır. Çünkü, Islâmî esaslarda hepinizce ma
lûmudur bir kalbe ve vicdana taallûk ederi itikat 
esasları vardır ve bir de sadece amele ve işe taal
lûk eden itikat esasları vardır. 

BAŞKAN — Sayın Sağlam, bir dakikanız 
var, lütfen bağlayınız. 

MEHMET SAĞLAM (Devamla) — Bu bir 
dakikalık zamanda maksadımı arz edemiyeceğim 
Sayın Başkan. Çok önemli bir madde üzerinde 
müzakere yapıyoruz. Şu maddede görevin adını 
koymaktayız, arkadaşlar. Bir tarafta Anayasa 
düzeni, bir tarafta Devlet nizamı, bir tarafta ul
vi din hayatımız var. Bunu en hakiki ölçüde be
lirtebilmek için lütfedin şu beş dakikalık zamanı 
şu maddede tanımıyalım, ben bunu sizden hassa
ten istirham etmekteyim. Lütfederseniz. 

BAŞKAN — Sayın Sağlam, vaktiniz dolmuş
tur. 

MEHMET SAĞLAM (Devamca) — Rica ede
ceğim Sayın Başkan. Oylamanızı istirham ediyo
rum, 1 - 2 dakika daha müsaade buyurun bana. 

BAŞKAN — Biraz evvel Meclisin aldığı bir 
kararı bir madde için değiştiremeyiz Sayın Sağ
lam, Başka bir arkadaş sözünü verirse konuşabi
lirsiniz. Kararım kesindir, sözünüz bitmiştir. 

MEHMET SAĞLAM (Devamla) — Hukuk, 
usul, gelenek ve kararlara daima hürmetim var
dır. Takdir arkadaşlarımmdır. Bana bir arkada
şım söz sırasını verirse minnettar olurum. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
HAYRI MUMCUOĞLTJ (Tekirdağ) — Pek 

muhterem arkadaşlarım, Sayın Bakanın birinci 
madde üzerindeki izahları olmasa idi, söz almı-
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•yacaktım. Biraz evvel değerli arkadaşım Mehmet 
Sağlam'm izah ettiği gibi evvelemirde tekrar be-
*yan etmek isterim ki, inanç kelimesi tasarının bi
rinci maddesindeki «itikat» kelimesini ifade et
mez. Arkadaşlar, şunu bilhassa belirtmek isterim 
.ki, kanun maddelerinde yalnız kelimeler lügat 
anlamında kullanılmaz, hattâ ıstılah anlamında 
kullanılması asıldır. 

İtikat kelimesi ukdeden gelir. Ukde, düğüm 
demektir. Düğümde tasvir edilen hâl burada iti
kat kelimesiyle ifade edilir ki, sağlam arkadaşı
mızın ifade ettiği gibi gelici geçici bir fikre inan
mak değil sımsıkı Allah'ın birliğine inanmaktır. 
Bu itibarla, inanç kelimesi yerine itikatm kulla
nılması yerindedir. 

Diğer mevzua gelince; dediler ki, Anayasa dü
zeni içinde tâbiri haşivdir. Arkadaşlar beni ma
zur görün, 'haşiv kelimesi de fazla söz demektir. 
Bizim edebiyatımızda iki türlü haşiv vardır; 
birisine haşvi melih derler ki, tekrarında fayda 
olan söz demektir. Binaenaleyh, Anayasa düzeni 
içinde tâbiri de burada çok yerindedir. Bizim 
yeni Anayasamız bu mevzuda da Diyanet İsleri
ne özel bir yer vermiş fikir ve vicdan hürriyeti
ni ayrı bir maddede taknin etmiştir. Bu itibarla, 
daima yine Sayın Şefik înan'm işaret ettiği gibi, 
bu kuruluş bu Anayasa düzenini gözönünde bu
lundurmaya mecburdur. 

Başbakanlığa bağlı olma keyfiyetinin yeterli- , 
ğine gelince: Arkadaşlar gerçek Başbakanın Di
yanet İşleri ile doğrudan doğruya meşgul olamı-
yacâğı merkezindedir. Fiiliyatta nasıl olsa bu 
bakana verecektir. Bu itibarla bu da yerindedir. 
Vaktimin dolması itibariyle sözümü telhis ederek 
beyan ederim, tekrar lütfen benim de katıldığım 
Sayın Sezgin ve Sayın Şefik İnan'm önergeleri
ne iltifat ediniz. Bu suretle Hükümet tasarısının 
1 nci maddesi Diyanet İşleri Başkanlığının gö
revlerini kemaliyle tarif etmiş olacaktır. Saygı
larımı sunarım, değerli arkadaşlarım. 

BAŞKAN — 1 nci madde üzerinde verilmiş 
olan değişiklik önergelerini tekrar okutuyorum. 

(Çanakkale Milletvekili Şefik İnan'm önerge
si tekrar okundu.) 

(Aydın Milletvekili İsmet Sezgin'in önergesi 
tekrar okundu.) 

(Eskişehir Milletvekili Aziz Zeytinoğlu'nun 
önergesi tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Mehmet Sağlam arkadaşımızın 
önergesini de okutuyorum. 
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Yüksek Başkanlığa 
Tasarının birinci maddesinin aşağıdaki şekil

de düzenlenmesini arz ve teldif ederim: 
Madde* 1. — İslâm Dinini itikat, ibadet ve 

ahlâk esaslarını Anayasa düzeni içinde yürütmek 
ve yönetmek üzere Başbakanlığa bağlı bir Diya
net İşleri Başkanlığı kurulmuştur. 

Başbakan bu kuruluşun yönetimi ile ilgili yet
ki ve görevlerini bir Devlet Bakanına devrede
bilir. 

• Kayseri 
Mehmet Sağlam 

BAŞKAN — Komisyonun kabul etmiş bulun
duğu birinci madde metnine en aykırı olarak Sa
yın Şefik İnan ve Sayın İsmet Sezgin tarafından 
verilmiş bulunan önergeler olduğu için.evvelemir
de onları okutup oylarınıza sunacağım. Ondan 
sonrakileri aykırılıkları itibariyle tasnife tabi tu
tarak oylıyacağım. Okutuyorum. 

(Çanakkale Milletvekili Şefik İnan ve Aydın 
Milletvekili İsmet Sezgin'in önergeleri tekrar 
okundu.) 

BAŞKAN — 1 nci maddede komisyon tarafın
dan öngörülen madde yerine Hükümet tarafın
dan meydana getirilmiş bulunan maddenin kabu
lü istihdaf edilmektedir. Değişiklik önergesine 
komisyon katılıyor mu? 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ HAŞAN 
AKS AY (Adana) — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN :— Komisyon değişiklik önergesine 
katılmıyor. Değişiklik önergesini oyunuza sunu
yorum, Kabul edenler... Etmiyenler.,, önerge red
dedilmiştir. 

Diğer önergeleri okutuyorum. 
(Eskişehir Milletvekili Aziz Zeytinoğlu'nun 

önergesi tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Sayın Aksay, Sayın Komisyon 
Sözcüsü, Sayın Zeytinoğlu'nun şimdi okunmuş 
olan önergesine katılıyor musunuz? 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ HASAN 
AKSAY (Adana) — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Komisyon katılmıyor. Değişik
lik önergesini oyunuza sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler..; Değişiklik önergesi reddedil
miştir. 

(Kayseri Milletvekili Mehmet Sağlam'in, 
önergesi tekrar okundu.) 
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BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu? 
GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ Hasan 

AKSAY (Adana) — iştirak etmiyoruz. 
BAŞKAN — İştirak etmiyorsunuz. («Niye 

iştirak etmiyor» sesleri) Değişiklik önergesini 
oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyen-
ler... Değişiklik önergesi reddedilmiştir. Bilinci 
ınıaddeyi okutuyorum. 

BİRİNCİ BÖLÜM 
Kuruluş ve görevleri 

Görev : 
MADDE 1. — İslâm Dininin inançları, iba

det ve ahlâk esasları ile ilgili işleri yürütmek, 
din ıkonusunda toplumu aydınlatmak ve iba
det yerlerini yönetmek kere; Başbakanlığa 

Sıra Madde Fıkra Yanlış 

1 5 ğ Şûraya 
2 7 d Ülkelere 
3 8 a yayını 
4 13 ikinci araştırıcı 
5 17 — din adamlarının 
6 33 (son cümledeki) Yol masrafı yevmiye: 
7 Geçici 1 c Vaiz 

BAŞKAN — Bu şekilde tab 'hatalarının dü
zeltilmesini öngören önergeyi oyunuza sunuyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Bundan sonraki maddelerde tabı hataları ka
bul edilen bu esaslara göre düzeltilecektir. 

2 nci madde üzerindee verilmiş bulunan de
ğişiklik önergelerini okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
2 nci maddenin 2 tnci bendinin Anayasa

ya aykırılığı dolayisiyle çıkarılmasını arz ve 
teklif ederim. 

İstanbul 
Coşkun Kırca 

Yüksek Başkanlığa 
2 nci maddenin son satırındaki «birimler

den» ibaresinin «organlardan» olarak düzeltil
mesini arz ve .teklif ederim. 

Samsun 
llyas Kılıç 
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bağlı Diyanet İşleri Başkanlığı kurulmuştur. 

BAŞKAN — 1 nci maddeyi yazılan ve oku
nan şekli ile oyunuza sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmiy enler... 1 nci madde aynen kabul 
edilmiştir. 

Muhterem arkadaşlarım, bâzı tabı hataları
nın düzeltilmesi yönünden bir değişiklik öner
gesi verilmiştir, o önergeyi okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki matbaa hatalarının düzeltilmesini 

arz ederim. 
Geçici Komisyon sözcüsü 

Adana 
Hasan Aksay 

Doğru 

Şûraya 
Ülkülere 
Yayın 
Artırıcı 
Din hizmetlilerinin 
Yol masrafı ve yevmiye 
Vaizler 

Gerekçe : Birim bir ölçü terimidir, hususi 
bir terim değildir. Hukuk nosyonu olan bir ki
şinin kulağına hususi bir terim tatlılığı ile gel
mediği gibi hiçbir şahıs da hukukî anlayış yö
nünden tatmin etmiyeceği mülahâzasiyle dü
zeltilmesini arz ve teklif ediyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Diyanet İşleri Teşkilât Kanununun 2 nci 

maddesinden «personel dairesi» tabirinin çıka
rılarak «özlük işleri müdürlüğü» ibaresinin ilâ
vesini arz ve teklif ederim. 

Yozgat 
Veli Uyar 

Gerekçe : Personel dairesi: Özel bir kanun
la kurulan bir heyettir, hiç bir daire ve Bakan
lıkta böyle bir teşkilât yoktur. Yanlışlıklara .se
bebiyet verebilir. 

Yüksek Başkanlığa 
Diyanet İşleri Başkanlığı Kuruluş ve görev

leri hakkında kanun tasarısının 2 oıci maddesin
deki «din ve dinî eğitim ve öğretim işleri daire-
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si» ibaresinin metinden çıkarılmasını arz ve tek
lif ederim. 

Çanakkale 
Şefik İnan 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığıma 
Tasarınm 2 nci maddesinin somuna :«C) Din 

Şûrası» fıkrasının eklenmesini saygı ile arz ve 
teklif ederim. 

Niğde 
Âsim-Eren 

Gerekçe : Metinden (Din Şûrası) 5 nci 
maddenin (g) fıkrasında geçmekte ise de baş
ka bir maddede bir şûranın (kuruluş ve görev
leri) nden hiç bir bilgi verilmemiştir. Şûranın 
bir eksik bilgilerini metne sokmak gerekir, ile
ride tüzük, ya da bir yönetmelikle tafsilâtlı 
esasları verilmek üzere amaprensiplerin bir 

•kanun metnine konması dcabeder. 

Büyük Millet Meclisi Sayın Başkanlığına 
Diyanet İşleri Başkanlığı kuruluş ve görevle

ri hakkındaki Kanunun 2 nci maddesinin merkez 
kuruluşuna ait A paragrafına (Muhasebe Mü
dürlüğü) ibaresinin 7 nci bendi olarak, 39 ncu 
maddeye ekli 2 sayılı cetvelin merkez kuruluşuna 
ait kısmına aşağıdaki kadroların, 22 nci maddeyi 
takiben ayrı bir madde olarak aşağıdaki madde
nin eklenmesini arz ve teklif ederim. 

Adana 
Mehmet Geçioğlu 

Madde 23 —- Diyanet İşleri Başkanlığının 
muhasebe işleri, Muhasebe Müdürlüğünce yürü
tülür. Muhasebe Müdür ve memurları Maliye 
Bakanlığınca atanır. 

2 sayılı cetvele eklenecek kadrolar. 
Aded Unvan Maaş 

1 Muhasebe Müdürü 1 250 
1 » Müdür Muavini 950 
1 » Şefi 800 
1 » Memuru 700 
1 » » 600 
1 » » 500 

Başkanlığa 
2 nci maddenin birinci fıkrasındaki «birim

lerden kurulur» ibaresinin; «kuruluşlardan te
şekkül eder» şeklinde değiştirilmesini arz ve tek
lif ederiz. 

Denizli Rize 
Remzi Şenel Arif Hikmet Güner 

Yüksek Başkanlığa 
Sözlü olarak belirteceğim sebeplerle Komisyo

nun 2 nci maddesi yerine Hükümet tasarısındaki 
2 nci maddenin oya sunulmasını arz ve teklif 
ederim. 

Erzurum 
€evat Dursunoğlu 

Sayın Başkanlığa 
Görüşülmekte olan tasarının 2 nci maddesinin 

Hükümet teklifi esas alınarak müzakere vs kabu
lünü arz ve teklif ederiz. 

Burdur 
Fethi Çelikbaş 

Nevşehir 
A. Baran Numanoğlu 

Sayın Başkanlığa 
2 nei maddenin Merkez Kurulları kısmına 7 

turizm müdürlüğü ilâvesini arz ve teklif ederim. 
Bolu 

Turgut Çulha 

Yüksek Başkanlığa 
İkinci maddenin Hükümet tasarısında olduğu 

şekilde kabul edilmesini arz ve teklif ederim. 

Yozgat 
Celâl Sungur 

İkinci maddenin üçüncü fıkrasının teftiş ku
rulu yerine denetleme kurulu olarak değiştiril
mesini arz ve teklif ederim. 

Bolu . 
Ahmet Çakmak 

BAŞKAN — Buyurun Sayın llyas Kılıç. 
Beş dakikalık müddet içerisinde fikrinizi izah et-
miyo çalışınız. 

ILYAS KILIÇ (Samsun) — Muhterem arka
daşlarım, ikinci maddenin üçüncü satırındaki 
«birimleri» ibaresinin düzeltilmesini rica edece
ğim. Sebebi; birim bir ölçü vasıtasıdır. Halbuki 
mevcut kanunlarımızda bu tâbmhiç geçmemiştir. 
Bunun «kurum» veya «organ» olarak düzeltilme
sinde hiçbir mahzur yoktur. Aynen şöyle olacak
tır : «Diyanet İşleri Başkanlığı bir başkanın yö
netimi altında iki başkan yardımcısı ile aşağıdaki 
organlardan kurulur.» Organ tâbiri hem kulağa 
hoş geliyor, hem bundan evvelki çıkarmış olduğu
muz kanunların birçok yerlerinde vardır. Müsaa
de buyurun, lütfedin, verdiğimiz önergeye iltifat 
edin, bu kanunu bu şekilde geçirmiş olalım, say
gılarımla. 
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BAŞKAN — Sayın Uyar. 
VELÎ UYAR (Yozgat) — Sayın Başkan, 

muhterem arkadaşlarım, onbinlerce din adamını 
ilgilendiren Diyanet îşleri kanun tasarısının ni
hayet Mecliste görüşülmesini memnuniyetle karşı
lamaktayım. Yalnız, Komisyonca hazırlanmış olan 
ikinci madde Hükümet tasarısındaki maddeden 
çok farklı olarak yazılmıştır. Burada, daireleri 
-tevhit etmişler, bu ise büyük 'kırtasiyeciliğe sevk 
edecek vo din adamlarımızın işlerinin sürünceme
de kalmasına sebebolacaktır. Bu bakımdan Per
sonel Dairesi diye ıbir daire ihdas edilmektedir. 
Halbuki bu, Hükümet tasarısında özlük îşleri 
Müdürlüğü olarak geçmektedir. 

özlük işleri, malûmu âliniz bütün personelin 
özlük haklarını ve terf ilerini, .tefeyyüzlerini, ma
aşlarını ve bütün muamelâtını yürütür. Bu se
beple Personel Dairesi demek doğru olmaz vo 
cetvelde de yalnız bir Personel Dairesi Reisliği 
hiçbir teşkilâtı olmıyan münferit bir şahsın üze
rindedir. Bu ona bağlı birkaç dairenin Personel 
Dairesine müracaat ve bu müracaatın Personel 
Dairesince diğer dairelere havale edilmesi gibi 
sakîm bir yola sevk edecektir. Bu balkımdan Per
sonel Dairesinin buradan çıkarılarak buraya öz
lük îşlerinin sokulması veyahut da doğrudan 
doğruya idari îşler Dairesi diye bir dairenin ku
rulması daha isabetli olur kanaatindeyim. Perso
nel Dairesi özel bir kanunla kurulmuş bir teşek- • 
külümüzdür, bütün Devlet dairelerinin personel 
muamelâtını ve buna ait hazırlanacak olan tasa
rıyı tetkik edecek personel heyetine taallûk ettiği 
cihetle burada ayrıca Personel Dairesi diye bir 
dairenin kurulmasının kanun tekniği bakımından 
da uygun olmadığı kanısındayım. Düzeltilmesini 
arz ve teklif ederim. 

Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Sayın Çelikbaş. 
FETHÎ ÇELÎKBAŞ (Burdur) — Muhterem 

arkadaşlar, Komisyon Plükümet tasarısına nis-
betle ikinci maddede fevkalâde ehemmiyetli bir 
tadil huzurunuza getirmiş bulunuyor. Komisyo
nun bu tadilinin gerekçesini mazbatasında ara
dım, itiraf edeyim ki, bulamadım. Bu mühim ta
dil şudur : Hükümet teklifinde Anayasanın dev
rim kanunlarının korunması ile ilgili âmir hük
münden ilham alınmak suretiyle Tevhidi Tedrisat 
Kanununa bağlı kalarak dinî eğitim işlerini Millî 
Eğitim Bakanlığına bırakmış, fakat Komisyon 
her nedense bu ikinci maddede merkez ikuruluş 
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tesjkilâtı içerisinde din ve dinî eğitim ve öğretim 
işleri dairesi diye Hükümet tasarısında yer almı-
yan ve Tevhidi Tedrisat Kanununa aykırı, he
pimizin korumakla mükellef olduğumuz Anaya
sa hükmü gereğince Devrim Kanununa aykırı bir 
hükmü buraya ilâve etmiş. Bunun bir esbabı mu-
cibesi olması lâzımgelirdi. Burada arkadaşlarımız 
Millî Savunma Bakanlığının çalışma tarzından 
ilham aldıklarını söylemişler fakat konu ile uzak
tan yakından ilgili bir husus yoktur. Arkadaşlar 
gayet iyi bilirler ki, Millî Müdafaa, Ordu Tür
kiye'de devrim mevzularında daima piştardır. 
Bu itibarla, Ordu içerisindeki dinî eğitim devrim 
esasları içerisinde yürütülmektedir. Bunun dışın
da bir eğitim orada bahiskonusu değildir. Bunu 
aradık burada, hiçbir ilgisini bulamadık. 

Osmanlı Devleti idare sistemi gereğine uygun 
klâsik kuruluş 'esasları terk edilmiş, bunun yeri
ne kısmen Türk Silâhlı Kuvvetlerinde denenmiş 
vo çok iyi netice alınmış olan bir sisteme yakla
şılmıştır.-Bakınız bu ne imiş, eğitimle ne alâkası 
var? Buna göre merkez 'kuruluşu, temsil, karar, 
yürütme, denetim, teftiş ve hukukî danışma, hu
kuk müşavirliği organlarından meydana gelen 
beş esas, personel ve donatım organlarından mey
dana gelen iki yan destek kuruluş halinde düzen
lenmiştik 

Bundan dinî eğitimle alâkalı bir netice çıka
rabilmek için hakikaten müneccim olmak lâzım-
gelir. Bu itibarla Anayasamızın bu konuda hepi-
mizo ışık tutması lâzımgelen ana hükmü şudur : 
Devrim 'kanunlarının (korunması diye 153 ncü 
maddede Türkiye'nin muasır medeniyet seviyesi
ne ulaşması, lâik Devlet kalması esasından ilham 
alan birtakım devrim kanunlarının mahfuz tu
tulması ile alâkalı bir prensip vaz'edilmiştir. Ve 
muhterem Heyetinizin buna sırt çevirmesi vazife
siyle bağdaşır bir görünüş olmryacaktır kanaatin
deyim. Bu itibarla esasen Komisyon bu din eği
timi işlerinin bugün olduğu gibi Tevhidi Tedrisat 
Kanununa uygun olarak Anayasanın devrim ka
nunlarının mahfuziyetine dair âmir hükmünden 
ilham alınmak suretiyle Hükümet tasarısında 
yer alan şdklinden vazgeçip yeni bir esasa bağ
lamasının mucip sebebi de olmadığına göre, muh
terem Heyetinizden rica edeceğim; Sayın Ali 
Baran Numanoğlu arkadaşımızla beraber verdiği
miz takrir gereğince ikinci maddenin müzakere
sinde, Komisyonun metnini değil Hükümetin met
nini müzakere edelim ve onun üzerinde gereken 
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tadil' teklifleri varsa 'bunları münakaşa edelim. 
Aksi takdirde muhterem Heyetinizin devrim ka
nunlarının korunması ile alâkalı âmir hükmünü 
ruhen yerine getireceği kanaatinde bulunmadığı
nı samıimi olarak ifade etmeyi vazife biliyorum. 
Mâruzâtım budur arkadaşlar. 

BAŞKAN — Sayın Devlet Bakanı. 
DEVLET BAKANI MEHMET ALTINSOY 

(Niğde) — Muhterem arkadaşlar, önerge sahibi 
arkadaşlarımın tamamının konuşmasını dinleme
den huzurunuza çıkmış olduğum için özür dile
rim. Fakat, muhterem hocam Fethi Çelikbaş'm 
bu madde vesilesiyle yedinci maddede konuşulma
sı lâzımğeleh hususu ortaya koymuş olması, ye
dinci maddenin esbabı mucibesini okumamış bu
lunmaları ve yedinci madde üzerinde müzakeresi 
lâzımgelen hususu buradaki bir isim vesilesiyle 
ortaya g$tirip bir devrim çocuğu olan Mehmet 
Altınsoy'u devrim kanunlarına aykırı bir kanun 
ısdar etmekle suçlamış olması sebebiyle hemen 
söz almış bulunuyorum, özür dilerim. 

Arkadaşlar, ikinci maddede Sayın Hocamın 
buyurdukları millî müdafaadan ilham alınarak 
yapılmış ibaresi tamamiyle başka bir yerden gel
mektedir. Burada beş esas iki yan kuruluş şeklin
de yapılan bir kuruluş düzeni Amerika'da gerek 
sivil müesseselerde, gerekse ordu müesseselerinde 
tatöbik edilen ayrımlardır. Yani, karar, yürütme, 
teftiş organı, hukukî müşavere organı ve temsil 
organı olarak 5 esas organ, ilki de personel ve do
natım yani lojistik olarak iki yan kuruluş olarak 
daimî kurulmuştur. Bu bir metoddur. Bu metod 
Türkiye'de şimdiye kadar ordu kuruluşlarında, 
Amerika'dan aynen kopya edilerek kullanılmış 
çok iyi netice alınmıştır. 1965 yılında tedvin edi
len bir teşkilât kanununda en ileri bir metot ola
rak bu metot alınmıştır. Burada zikredilen husus 
budur. Katiyen Millî Müdafaada okutulan din" 
dersleriyle, din eğitimi ile alâkalı değildir. Bura
daki zikrediliş sebebi budur. 

Burada isminin «Din ve Dinî Eğitim ve öğ
retim İşleri Dairesi» olması dolayısiyle Tevhidi 
Tedrisat Kanununa aykırı olarak zikredilen hu
sus ise • Tevhidi Tedrisat Kanunu ile uzak yakm 
alâkası olmıyan bir husustur. Bu dairenin 7 nci 
maddede vazifeleri sayılmıştır. Vazifeleri içeri
sinde mektep açma yoktur. Mekteple alâka yok
tur. Onun için Tevhidi Tedrisat Kanunu ile uzak 
yakın alâkası yoktur. Tevhidi Tedrisat Kanunu
na muhalif değildir. Tevhidi Tedrisat Kanunu 
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diye çok söylenen kanun birkaç maddeden ibaret
tir. Anayasanın hükmüne geçmiştir, ilerde sık sık 
mevzuubatoolacağmı tahmin ediyorum, müsa
mahanıza sığınarak birkaç maddesini okuyaca
ğım. Hatırlarda kalırsa badema münakaşalarda 
kolaylıklar temin eder. Tevhidi Tedrisat Kanu
nunun Resmî Ceridede ilânı tarihi, 6 Mart 1340 
yani. bendenizin doğum tarihi. Kanun numarası 
430. 

Madde 1 — Türkive dahilindeki bütün mües-
sesatı ilmiye ve tedrisiye Maarif Vekâletine mer
buttur. 

Madde 2 — Şer'iye ve Evkaf Vekâleti veya
hut hususi vakıflar tarafından idare olunan bil
cümle medrese ve mektepler Maarif Vekâletine 
devir ve raptedilmiştir. 

Madde 3. — Şer'iye ve Evkaf Vekâleti Büt
çelinde mekâtİD ve medarese tahsis olunan me-
baliği Maarif Bütçesine nakledilecektir. 

Madde 4. — Maarif Vekâleti yüksek diniyat 
mütehassısları yetiştirmek üzere Darülfünun
da bir Ilâhivat Fakültesi tesis ve imamet ve hi
tabet cribi hidematı dinivenin ifası vazifesi ile 
mükellef memurların yetişmesi için de ayrı mek
tepler küşadedecektir. 

Madde 5. — Bu kamınım neşri tarihinden 
itibaren Terbiye ve Tedrisatı Umumiye ile müs
takil olup şimdiye kadar Müdafaavı Mili iyeye 
merbut olan askerî rüştiye ve idadilerle, Sıhhiye 
Vekâletine merbut olan Darüleytamlar bütçeleri 
ve heyeti talimeleriyle beraber Maarif Vekâleti
ne raptolıınmuştur. Mezkûr rüştiye ve idadilerde 
bulunan heveti talimiyelerin ciheti irtibatları 
âtiyen aidolduğu vekâletler arasında tahmil ve 
tanzim edilecek ve o zamana kadar orduya men-
subolan muallimler orduya nisbetlerini muhafaza 
edecektir. 

Ek fıkra — 29.4.1341 tarihinde 637 sayılı Ka
nuna ek fıkra; Mektebi Harbiyeye menşe teşkil 
eden askerî liseler bütçe ve kadrolariyle Müda
faayı Milli iye Vekâletine devrolunmuştur. 

Madde 6. — İşbu kanun tarihi neşrinden 
muteberdir. 

Madde 7. — işbu kanunun icrai ahkâmına 
İcra Vekilleri Heyeti memurdur. Tevhidi Ted
risat Kanunu budur arkadaşlar. Bu vesileyle 
çerçi ikinci maddeyle alâkası yok, yedinci mad
de üzerinde görüşüyoruz ama muhterem hocamın 
çok hak verdiğim hassasiyetine bir nebze belki 
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ikna ederim ümidiyle yedinci maddeyi okuya
cağım. Yani Dinî Eğitim ve öğretim Dairesinin 
vazifelerini okuyacağım. Bunların Tevhidi Ted
risat Kanununa, şu okuduğum Kanuna muhalif 
taraftan-yok. 

Muhterem hocam, esbabı mueibesi yok diyor
lar. Yedinci maddenin esbabı mueibesi olarak 
var idi Din Eğitim ve öğretim Dairesi mektep 
açmamaktadır. Mekteplerin açılması Maarif Ve
kâletine bağlanmıştır. Teyhidi Tedrisat Kanunu 
mer'idir. Yalnız burada yedinci maddede bilhas
sa yeni bir husus ihdas edilmiştir. Tevhidi .Ted
risat Kanununun meriyetine rağmen bâzı bakan
lıklar kendi bünyelerinde okul açmışlardır. Bun
lara Maarif Vekâleti, bu okulları kapatın, Tev-
rtıidi Tedrisat Kanununa aykırıdır, bize bağla
yın, dediği zaman edbabı mucibe olarak şunu 
ileri sürerler; bunlar bizim elemanlarımıza kay
nak teşkil eden okullardır. Meslekî okullardır. 
Tapu ve • Kadastro, Sağlık Komiserleri Okulu 
ye saire gibi. Bunlar derler bu vekâletler, bizim 
elemanlarımıza kaynak teşkil eden okullardır. 
Binâenaleyh kendi elemanlarımızı yetiştirmek 
için açıyoruz, Maarif Vekâletine bağlarsak bu 
okullardan bizim istediğimiz şekilde eleman çı
kamaz. Bu kanunla bu şekilde -düşünen daireler
de çok ileri olarak bir yol gösterdiğimiz kana-
atindeviz. Değil Tevhidi Tedrisat Kanununa 
muhalif olmak, Tevhidi Tedrisat Kanununa di
ğer vekâlet1 erin de dâhil olmasını temin edecek 
bir yol göstermekteyiz. 

Diyoruz ki, Diyanet tşleri Başkanlığı okul 
açamaz. Kendisine eleman temin edecek okul 
kuramaz. Ancak kendisine eleman yetiştiren 
Maarif Vekâletinin açtığı okulların meslek ders
lerinin müfredat programı yapılırken meslek 
derslerinin müfredatında kendisi için han<?i bil
gilerle mücehhez olacaklarsa o adamlar, bunla
rın nelerden ibaret olduğunu bir işbirliği ya
parak Maarif Vekaletine bildirir. İşbirliği tâ
biri tam mânasiyle kollabrasyon mânasında kul
lanılmıştır. Bir koordinasyon değildir. Emir ve 
nehiy mevzuubahis değildir. idare ve saire mev
zuubahis değildir. Sadece bir işbirliği yaparak 
bu mektepte bize eleman yetiştiriyorsunuz, bu 
elemanlara şunları şunları da meslek dersi ola
rak verirseniz bu bizim için faydalı olur, ele
manlarımız bunları öğrenirse mâhasmdadır. Ted
risatı, idaresi, açılması, kapanması, yürütülmesi 

1 8 . 5 . 1965 0 : 3 
tamamen Maarif Vekaletine aittir. Ancak bu 
gibi işlerle Diyanet işleri teşkilâtı içinde iştigal 
eden bir daire olduğu içindir ki, adını dinî eği
tim, öğretim dairesi koyduk. Adını vazifesini 
belli etmek için Diyanet tşlçri Teşkilâtının için
de, bu kanun bir Diyanet işleri Teşkilât kanu* 
nudur. Millî Eğitim Bakanlığının müdahalesi 
mevzuubahis değildir, okul açılacağını gösterir 
bir yer yoktur. Diyanet işlerine bağlı bir okul 
mevzuubahis değildir. Tevhidi tedrisat kanunu
na muhalefet de mevzuubahis değildir. Hattâ ka
naatimiz odur ki, eğer bu usul tatbik edilirse 
Maarif Vekâletinin uzun senelerden beri uğraşıp 
bir türlü kendi tedrisatına, kendi tevhidine ala
madığı Ziraat Bakanlığına, Sağlık Bakanlığına, 
Tapu Kadaıstoraya da söz «geçirebileceğini, siz 
de meslek derslerinde bizimle işbirliği yapan. 
Diyanet işlerinin yaptığını yapın diye yol gös
tereceğini tahmin ederiz. Kaldı ki bu da bizim 
icadettiğimiz yeni her şey değildir. Bu da tat
bikattan ve realiteden gelmektedir. Halen imam -
hatip okullarının ve islâm enstitülerinin idare
ci Maarif Vekaletindedir. Maarif Vekaleti imam -
hatip okullarının müfredat programını yapar
ken kendiliğinden eğitimi genel müdürlüğü Di
yanet işlerinden bir vazifeli çağırır. Bu vazife
liyle otururlar, ondan da din tedrisatının içinde 
neler bulunması lâzımgeldiğini sorarlar, kendi 
pedagojik anlayışlarına ıgöre bunu monte eder
ler. Ancak bunun da tatbikatta bir mahzuru gö
rülmüştür. Bu mahzur Diyanet işleri teşkilâtı 
içinde böyle bir din eğitim öğretim dairesi bu
lunmadığı için pedagojik formasyonu olan, ay
nı mamanda din bilgisi olan (bir şahıs veya bir 
daire Divanet işleri teşkilâtı içinde mevzuuba
his delildir. Olmadığı için böyle kendiliklerin
den çağırınca Maarif Vekaletine gönderdikleri 
zat varmıştır oraya, on iki yaşındaki çocuğa! 
usul ve fıkıh, usulü hadis okutulmasının lâzım-
•reldiğini söylemiştir. Maarif Vekâletindeki pe
dagoji mütehassısları ise usulü fıkıh, bilfarz on 
iki yaşındaki çocuğun okuyup okuyamayacağı 
derecede ağırlık derecesini bu hususta ihtisası 
olmadığı için bilmediğinden kabul etmiştir. Hal
buki pedagojik formaysonu olanlar bilirler ki, 
on iki yaşındaki çocuk usulü fıkıh hazmedemez. 
işte aradaki bu karşılıklı anlayışsızlığı kaldıra
bilmek için Diyanet işleri teşkilâtının içinde bir 
din eğitim ve öğretim dairesi kurmak suretiyle 
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ıburada pedagojik formasyonu olanın ve aynı 
zamanda din bilgisi olan mütehassıslar bulundu
rup fau şekilde işbirliği yapmak suretiyle bugün 
olduğu gibi tatbikata acaip şeylerin çıkmasına, 
ilim yoluyla, karşılıklı anlaşma yoluyla kurul
muştur. Kanuna bunun için konmuştur. Vesile 
oldu hakiki maddesinde yedinci maddede bunun 
münakaşası daha iyi mümkün olacaktı. Arka
daşlarım lütfetsinler bu dairenin buradan kalk
ması istikametinde rey kullanmasınlar, ismine 
bakmayın, mektep açmıyacaktır, mekteple alâkası 
yoktur, ama şu arz ettiğim sebeplerle Diyanet iş
leri Başkanlığının içinde böyle bir daireye zaru
ret vardır. Bu formasyonda adamları buraya 
koymak için lütfederler arkadaşlar ibu istika
mette reylerini kullanırlarsa memnun olurum. 

. BAŞKAN— Sayın Dursunoğlu. 
Sayın Çelikbaş zatıâliniz ne hakkında söz 

istiyorsunuz? ileri sürdüğünüz mütalâalar hak
kında aksi bir beyanla karşıkarşıya kaldığınız 
için mi? 

- FETHİ ÇELİKBAŞ (Burdur) — Evet. 
CEVAT DURSUNOĞLU (Erzurum) — Efen

dim, bendenizin maruzatım evvelâ bu ikinci 
madde üzerinde olacaktır, ikinci madde üze
rinde benim dileğim, ikinci madde üzerinde, div 
ğer bir arkadaşımın da burada söylediği gibi 
bu encümen değiştirmesi yerine Hükümet tasa
rısının aynen kabulüdür. Çünkü, Hükümet ta
sarısı bana daha şümullü görünüyor esas itiba
riyle. Meselâ inceleme, araştırma ve danışma 
kurulu, bütün bunlar kalkıyor; doğrudan doğ
ruya âdeta idari mahiyette bir teşekkül olan 
Din Eğitim ve öğretim işleri Dairesi haline ge
liyor. Binaenaleyh arkadaşlar, demin burada ko
nuşan arkadaşların dediği gibi bunun Tevhidi 
Tedrisat Kanununu zedeliyen bir tarafı da var
dır. 7 nci maddede fıkraları teker teker okur
sanız, bunların altında çok defa «yürütmek» tâ
biri geliyor. 

(f) fıkrası : «Kuran kurslarının yönetim, eği
tim ve öğretim işlerini ilgili bakanlıkla işbir
liği yaparak yürütmek» Fiilen yürütmek. Bun
ların hepsi fiilen yürütmeye dâhil oluyorlar. 
Endişe ediyorum ki, bu bir gün doğrudan doğ
ruya Tevhidi Tedrisat Kanununu ihlâl edecek 
mahiyettedir. Sayın Bakan demin burada ko
nuşurken dediler ki, diğer bakanlıklara ait mes
lek mektepleri de mevcuttur. Bu meslek mek-
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teplerinin bu suretle önüne geçilmek lâzımdır. 
Bu mesele iki bakımdan üzerinde durulması ge
reken mesele halindedir. Bir kere dinî tedrisat 
bir meslekî tedrisat değildir. Dinî öğretim hiç
bir vakit belli insanların, belli hudutlar içinde 
belli meslekler için yetiştirilmesi değildir. Dinî 
tedrisat, din öğretimi bütün millete şâmil bir 
öğretimdir. Bir kere bu bakımdan işin ayrı ta
rafı vardır. Diğer taraftan bu okullar teessüs 
ederken Anayasada böyle bir hüküm yoktu. O 
zamanki Anayasamızda filân kanun, filân ka
nun değiştirilemez, maddesi yoktu. Şimdi, hal
buki yeni Anayasamızın 150 nci maddesinde 
tasrih edilmiştir. Tevhidi Tedrisat Kanununun 
hükümleri mahfuz tutulacaktır. Bu bakımdan, 
Hükümet tasarısının ikinci maddesi hem vazife
leri daha iyi tasrih etmek bakımından, hem de 
arz ettiğim gibi ilerde her hangi bir münakaşa
ya meydan vermiyecek şekilde ve Tevhidi Ted
risat Kanununa zedelemiyecek şekilde kurul
muştur. Binaenaleyh, benim de istirhamım, Fet
hi Çelikbaş'la beraber ricam, ikinci maddenin 
Hükümet tasarısındaki madde olarak kabul 
edilmesi ve 7 nci maddeye geldiğimiz zaman arz 
edeceğim, 7 nci madde hükümlerinin de gene 
Hükümet tasarısındaki hükümleri haline sokul
ması yerinde olur. En mühim davamızdır. Din 
müessesesi beşeriyet için en mühim müessese
lerden biridir. 

BAŞKAN — Sayın Dursunoğlu, bir dakika
nız kaldı. 

CEVAT DURSUNOĞLU (Devamla) — Ce
miyetin iptidai merhalesinde dahi klan vaziye-
tindeyken yine din dâvasının içinde idik. Bina
enaleyh, bu dâva üzerinde dururken bunlara 
ehemmiyet vermek zorundayız. Arzım, ricam, 
Hükümet tasarısındaki maddenin aynen kabul 
edilmesidir. 

BAŞKAN — Sayın Remzi Şenel. 
REMZİ ŞENEL (Denizli) — Sayın arkadaş

larım, bizim arkadaşımızla verdiğimiz değiştir
ge önergesi pek uzun boylu değil. Bir kelimenin 
değiştirilmesine dairdir. Bu kelime de «birim
lerden kurulur» kuruluşlardan teşekkül eder 
şeklinde olmasıdır. Zira altında tadadedilirken 
merkez kuruluşu, Din işleri Yüksek Kurulu gibi 
kuruluş kelimeleri geçmektedir. Buradaki bi
rim, vahit, ölçü anlamına olduğu için pek me
ramı ifade etmiyor, gibi geldi bize. Eğer tara-
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fmızdan önergemiz kabule şayan görülürse bu
radaki noksanlık giderilecektir, teşekkür ede
rim. 

BAŞKAN —Sayın înan. 
ŞEFlK İNAN (Çanakkale) — Sayın arka

daşlarım, bu kanunun ağırlık tarafı malî tarafı
dır. Kadro tarafıdır. Hükümetten gelen tasarı bu 
tarafına kâfi ağırlığı vermiş, terfih ve terfi im
kânlarını sağlamış, onun yanında da Diyanet îş-
leri Başkanlığının vazifelerini bir düzene koy
muştur, Fakat komisyon malî tarafından geri ka
lan kısmına bâzı ilâveler yapmak suretiyle Diya
net İşlerinin vazifelerine ve yetkilerine biraz 
yön değiştirtmiştir. Takririm, komisyonun teklif 
ettiği ikinci maddedeki merkez kurulusuna dâhil, 
iki numaralı din ve dini eğitim ve öğretim işle
ri dairesinin metinden çıkarılmasıdır. Burada
ki bu yazı 7 nci madde ile ilgilidir. 

Şimdi arz edeceğim, evvelâ Tevhidi Tedrisat 
Kanununa aykırı oluşu bakımından Anayasaya 
aykırıdır, bir. Anayasanın 19 ncu maddesinin 
4 ncü fıkrasına aykırıdır, iki. 

Din eğitimi ve öğrenimi ancak kişilerin kindi 
isteğine ve küçüklerin.de kanuni temsilcilerinin 
isteğine ballıdır. Kim yapar eğitim ve öğretimi? 
Tevhidi Tedrisat Kanunu gereğince Millî Eğitim 
Bakanlığı yapar. (Soldan ne ilgisi var, sesleri.) 
İlgisi vardır. Bakınız 7 nci maddenin -(ç) fıkrası 
var. «İbadethanelerin içinde ve dışında toplumu 
din konusunda aydınlatmak için gerekli işleri 
yapmak, bu maksatla kurs, seminer, konferanslar 
yönetmek, bu gaye için her türlü modern teknik 
imkân ve araçlardan faydalanmak...» Okul demi
yor ama kurs, seminer, konferanslar açıp ve yö
netecektir. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Akay. 
AHMET NİHAT AKAY (Çanakkale) — On

ları da mı yapsın? 
BAŞKAN — Efendim rica ediyorum müdaha

le etmeyin. 
ŞEFİK İNAN (Devamla) - — Ayrıca Millî 

Eğitim Bakanlığının meselâ İmam - Hatip okulla
rındaki uyguladıkları müfredat programlarına 
işbirliği yapacak ama inisiyatif Diyanet İşlerin
den gelecek; işbirliği yapmak vazifesi verilmiştir 
ona. Halbuki işbirliği esasen yapar. Millî Eğitim 
Bakanlığı müfredat programlarım düzenlerken 
Diyanet İşleri Başkanlığına başvurur, uzman is
ter, danışır, mütalâaasını alır ve öyle yönetir. 

BAŞKAN — Sayın İnan, bir dakikanız kaldı. I 
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Lütfen bağlayın. 

ŞEFİK İNAN (Devamla) — Burada vakit de 
müsait değil daha fazla izahat vermek için. Arz 
ettiğim gibi Anayasanın 19 ncu maddesinin 4 ncü 
fıkrasına aykırıdır. Anayasa metnirie girmiş olan 
Tevhidi Tedrisat Kanununa aykırıdır. 

BAŞKAN — Sayın Fethi Çelikbaş, münhası
ran ileri sürdüğünüz beyanınıza karşı vukubulan 
konularda cevaplarınızı lütfedin. 

FETHİ ÇELİKBAŞ (Burdur) — Muhterem 
arkadsalarım, Sayın Bakanı dinledikten sonra 
ihtilâf konusunun daha bariz hale geldiği kanaa
tine vardım. Sayın Bakan dediler ki; mekteple
rin açılmasında yetki yine Millî E*itim Bakanı-
nmdır. Doğrudur, fakat mekteplerde tedris edi
lecek müfredatın tertibedilmesj, hazırlanması bu 
metne göre, 7 nci maddeyi de okudum, inisiyatifi 
kurulan Umum Müdürlüğe bırakılmaktadır. Fil
hakika 7 nci maddenin (c) fıkrasında okullardaki 
din dersleri müfredatı ve kitaplarının hazırlan
masında ilgililerle işbirliği yapma tâbiri bu va
zife umum müdürlüğünündür, ilgililerle de iş
birliği yapat mânasmdadır, bu ı*a,yet açıktır. Bu 
itibarla adına fcter seminer deyin; ister kurs de
yin, ister okul deyin hüner bunların açılmasında 
değil, bundan çok daha mühim olan burada yapı
lan tedrisatın mahiyetinde, müfredatındadır. Bu 
itibarla Kıtfetsinler ikinci maddeyi Hükümetten 
gelen-şekli ile kabul buyursunlar. Bunun takviye
sine medar olacak teklifler varsa hakikaten bunu 
komisyon getirsin, bunun üzerinde müzakere ede
lim. Fakat bu arada şunu da öğrenmekte fayda 
vardır kanaatindeyim. 

Arkadaşlar, Sayın Bakan Geçici Komisyon 
Sözcüsüdür, baktım metne mazbatada. Bu sabah 
toprak reformu kanunu tasarısında Koalisyonun 
nasıl bir mesaiden sonra Komisyonda Hükümet 
görüşünü açıkladığını Y. T. P. liderlerinden din
ledik. Acaba buradaki beyanları Hükümetin görü
şü müdür? Yoksa Sayın Bakanın kendi görüşü 
müdür? Bu konu Hükümette görüşülmüş müdür? 
Bunun açıklanmasında cidden fayda vardır. Çün
kü bu müessese hakikaten konuşan arkadaşları da 
takibettim memleketimizde arzuladığımız, seviye
li, ilmî, modern metodlarla yapılacak dinî eğitim 
ile çok yakından ilgili bir müessese olacaktır, 
Bunun da açıklanmasında bendeniz fayda görü
yorum. • 

Şunu da ilâve edeyim ki, ilkokullarda 4 ve 
5 nci sınıflarda okutulan ilk din kitaplarının ya-
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zurnasında Millî Eğitim Bakanlığından vazife ve
rilen arkadaşlarımızdan 3 kişiden biri de bende-
nizim. Merhum Ahmet Hamdi Akseki, Yusuf Zi
ya Bey, bir kişi daha, Kutsi Tecer, Suat Bayman 
ve bendeniz 6 kişilik bir hevet kaleme almıştık. 
Bunları pekâlâ bu Diyanet İşlerinin reisleri bu
lunan muhterem kişilerle konuşabiliyorduk ar
kadaşlar ve mükemmelen birbirimizden aldığımız, 
verdiğimiz fikirler oldu ve tetkik buyurursanız 
4 ncü ve 5 nci sınıfta okunan bu din kitapları 
cemivetimizi dinî eğitimde ilerive ryötürecek bir 
müfredat olarak hazırlanabilmişti. Bu konuda ini
siyatifin Millî Eğitim Bakanlığında kalarak Di
yanet îşleri Başkanlığının müfredatm'hazırlan
masında, seminerlerde ve sairede Millî Eğitim 
Bakanlığına yardımcı olmasının esas maksada 
matuf ve uvgun bir tedbir olacakı kanaatindeyim. 
Bunun zıddı görüşüm 1 nci maddede Anayasa dü
zeni içindeki ibarenin de kalkmasından sonra ne 
derecede Anayasanın, devrimlerin korunması ile 
alâkalı hükmünü teminat altına alacağı hususunu 
takdirlerinize bilhassa arz etmek istiyorum. 

YUSUF ULUSOY (Sakarya) — Ben Geçici 
Komisyon üyesi idim ve muhalefet şerhim var
dır,' söz istiyorum. 

BAŞKAN — önergeniz yok efendim, muhale
fet şerhiniz olabilir, muhalefet şerhi olanların 
mutlaka söz almalarını tazammun etmez, önerge 
verirsiniz. 

KAZIM ARAR (Çankırı) — Bir takrir mü
nasebetiyle iki defa beşer dakika cevaba cevap 
vermek maksadiyle 3 - 4 defa görüşmek imkânı 
olup olmadığını Riyasetten öğrenmek istiyorum. 

BAŞKAN — Siz hangi maddeye istinaden 
söz verildiğini takibetmemişsiniz. Fethi Çelikbaş 
için içtüzüğün 95 nci maddesine* göre ileri sür
düğü mütalâa hilâfında Sayın Bakan tarafından 
beyanda bulunduğu cihetle söz verilmiştir, öner
geler hakkında söz veriyorum. Arkadaşlar, Riya
seti kınarken biraz dikkatli olsunlar; hangi mad
deye tevfikan söz verildi, niçin, ne bakımdan söz 
verildi, bunlara dikkat etmek gerekir. 

önergeleri tekrar okutuyorum. 
(Yozgat Milletvekili Celâl Sungur'un öner

gesi tekrar okundu) 
(Burdur Milletvekili Fethi Çelikbaş ve Nev

şehir Milletvekili Ali Baran Numanoğlu'nun 
önergeleri tekrar~okundu) 

BAŞKAN — Sayın arkadaşlarım, bir yanlış
lık yapılmış, şimdi okunan önergelerin hepsi aynı 
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mahiyette ve Komisyon ta raf ından düzenlenmiş 
ikinci madde yerine Hükümet tasarısındaki mad
denin kabul edilmesini öngörmektedir. Halbuki 
daha evvel Sayın Coşkun Kırca t a ra f ından ve
rilmiş bulunan ve bunlara d a aykırı olan bir 
önerge var. Onu okutup oyunuza sunacağım. 

(İs tanbul . Milletvekili Coşkun Kırca 'nın 
önergesi tekrar okundu) 

B A Ş K A N — Komisyon katı l ıyor mu? 
G E Ç Î C t KOMİSYON SÖZCÜSÜ H A S A N 

A K S A Y (Adana) — Hükümet izah etmiştir, 
katılmıyoruz. 

B A Ş K A N — Değişiklik önergesini oyunuza 
s u n u y o r u m / M a d d e n i n kaldırılmasını mutazam-
mındır . Kabul edenler... Etmiyenler. . . öne rge 
reddedilmiştir . 

Diğer önergeleri okutuyorum, tekrar . 
( B u r d u r Milletvekili Çelikbaş; Nevşehir Mil

letvekili Al ibaran Nümanoğlu ve Yozgat Millet
vekili Celâl Sungur ' un önergeleri t ek ra r okun
du.) • ' ' 'v : ••-'• : ••'•• 

BAŞKAN — Her iki önerge de aynı mahi
yettedir. Ve .Koalisyonun ikinci maddesi yerine 
Hükümet tarafından getirilmiş bulunan ikjnçi 
maddenin kabul edilmesini mutazammmdır. Ko
misyon? . . . ' - . - . . 

GEÇÎCI KOMİSYON SÖZCÜSÜ HASAN* 
AKSAY (Adana) — Buna esbabı mucibe olarak 
sadece Coşkun Kırca B,eyin itiraz ettiği ikinci 
fıkra gösterilmiştir. Zaten Meclis de ikinci .mad
denin tayymı reddettiğine göre katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Komisyon katılmıyor. Değişik
lik önergesini oyunuza. sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmiyenler.,. Kabul edilmemiştir. 

(Fahir Giritlioğlu ve dört milletvekili aya
ğa kalkarak ekseriyet olmadığını beyan ettiler.) 

BAŞKAN — Efendim madde oylamakta
yız. • : • • • • . . . • • • 

FAHİR GÎRlTLÎOĞLÜ (Edirne) — Bu tu
tum Anayasaya aykırıdır. 

AHMET NlHÂT AK AY (Çanakkale) — 
Aykırı ise Anayasa Mahkemesine gidersiniz. 

BAŞKAN — Rica ederim karşılıklı -. konuş
mayınız, efendim. Rica ederim Sayın Akay kar
şılıklı konuşmayınız, sükûnet bulunuz. . Karşı
lıklı konuşmayın-Sayın Akay. • - .*' 

AHMET NÎHAT AKAY (Çanakkale) — 
(Sadrettin Çanga'ya hitaben) ne yaparsın? 
(Gürültüler) 

— 595 — 
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BAŞKAN — Rica ederim, sükûneti muhafa

za ediniz. 
önergeleri okutmaya devam ediyorum. 
(Adana Milletvekili Mehmet Geçioğlu'nun 

önergesi tekrar okundu) 
MEHMET GEÇÎOĞLU (Adana) — Müsa

ade ederseniz izah edeyim. 
BAŞKAN — Efendim, arkadaşlar, çok rica 

ederim, Riyaset bugün arkadaşlarımızın bâzı 
tutumları yüzünden çok müşkül vaziyetlerde ka
lıyor. Uzun boylu izah ediyorum, anlatıyorum. 
bu değişiklik önergelerini hep birlikte okunduk
tan sonra arkadaşlarımız değişiklik önergesini 
izah sadedinde söz istesinler söz vereyim diyo
rum. önergeleri teker teker oylamaya tabi tut
tuğum bir sırada arkadaşlara söz vermeme im
kân yoktur. Bu hususu defalarca söyledik. Çok 
rica öderim. Ya Riyaset kendi derdini anlata
mıyor, ya da arkadaşlarımız anlamak istemiyor
lar veya anlıyamıyorlar. 

önergeye katılıyor musunuz? 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ HASAN 
AKS AY (Adana) '—- Katılmıyoruz, yeri bura
sı değildir. 

BAŞKAN — önergeyi oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilme-
mıştır. 

Diğer önergeyi okutuyorum. 
(Samsun Milletvekili tlyas Kılıç'm önergesi 

tekrar okundu) 

BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu? 
GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ HASAN 

AKSAY (Adana) — Katılmıyoruz efendim. 
BAŞKAN — Komisyon katılmıyor. Değişik

lik önergesini oyunuza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmemiş
tir. 

(Yozgat Milletvekili Veli Uyar'm önergesi 
tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu efen
dim? 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ HASAN 
AKSAY (Adana) — Katılmıyoruz efendim. 

BAŞKAN — Komisyon katılmamaktadır. 
Oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul et
miyenler. .. Kabul edilmemiştir. 

İkinci maddenin «din ve din eğitiminin» 
(Çanakkale Milletvekili Şefik İnan'm öner

gesi tekrar okundu) 
BAŞKAN — Bu oylandı. Sayın İnan müsa

ade eder misiniz, aynı mahiyettedir, diğer mad
deyi okuyoruz. 

(Niğde Milletvekili Asım Eren'in önergesi 
tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu? 
GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ HASAN 

AKSAY (Adana) — Din Şûrası bir organ ol
madığından ve geçici zamanlar için kurulacağı 
için iştirak etmiyoruz. 

BAŞKAN — Değişiklik önergesini oyunuza 
sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmemiştir. 

Diğer önergeyi okutuyorum. 
(Denizli Milletvekili Remzi Şenel ve Rize 

Milletvekili Arif Hikmet Güner'in önergeleri 
tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu? 
GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ HASAN 

AKSAY (Adana) — İştirak ediyoruz. 
(C. H. P. sıralarından 5 milletvekili ayağa 

kalkarak çoğunluk kalmaması sebebiyle yoklama 
yapılmasını talebettiler.) 

BAŞKAN — İkinci maddenin oylaması sı
rasında talep vâki olmuştur. 

Sayın Çanga, Sayın İnan, Sayın Ecevit, Sa
yın Giritlioğlu ve Sayın Aysan. Peki. önerge 
oylaması sırasında vukubulmuıtur. Binaenaleyh, 
yoklama yapılacaktır. (Gürültüler) 

YOKLAMA 

BAŞKAN — Yoklama yapıyoruz. 
(Adarla) Milletvekillerinden başlanarak yok

lama yapıldı) 
BAŞKAN — Gerekli çoğunluğumuz maale

sef mevcut değildir. Bu itibarla birleşimi yarın 
19 Mayıs 1965 Çarşamba günü saat 10.00 da 
toplanmak üzere kâptıyomm. 

Kapanma saati: 23,10 
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