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1. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

Birinci Oturum 
Danıştay ve 
Devlet istatistik Enstitüsü Genel Müdürlü

ğü bütçeleri kaJbul olundu. 
Saat 14,30 da toplanılmak üzere Birleşime 

ara verildi. 
İkinci Oturum 

Diyanet İşleri Başkanlığı Bütçesi kabul olun
du. 

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Bütçesi 
üzerinde bir süre görüşüldü. 

Saat 21,00 de toplanılmak üzere Birleşime 
ara verildi. 

Üçüncü Oturum 
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Bütçesi 

kabul olundu. 

Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü 1968 yılı 
Bütçe Kanunu tasarısının maddeleri kabul olu
narak tümü açık oya sunuldu ise de, oyların 
ayırımı sonunda çoğunluk sağlanamadığı, oyla
manın gelecek Birleşimde tekrarlanacağı bildi
rildi. 

19 . 2 . 1968 Pazartesi günü saaî 10,00 da 
toplanılmak üzere Birleşime aynı gün saat 00,25 
te son verildi. 

Başkan 
Başkanvekili 
Nurettin Ok 

Kâtip 
Konya 

İsmet Kapısız 

Başkan 
Başkanvekili 
İsmail Arar 

Kâtip 
Sivas 

Tevfik Kondtan 

2. — GELEN KÂĞITLAR 

TEKLİF 
1. — Niğde Milletvekili Mehmet Altmsoy 

ile Kastamonu Milletvekili İsmail Hakkı Yılan-
hoğlu'nun, 298 sayılı Seçimlerin Temel Hüküm
leri ve Seçmen Kütükleri hakkında Kanun 304 
sayılı Cumhuriyet Senatosu üyelerinin Seçim 
Kanunu, 306 sayılı Milletvekili Seçimi Kanunu
nun Bâzı maddelerinin tadiline bâzı maddeleri
nin ilgasına dair kanun teklifi (2/660) (içiş
leri, Adalet ve Anayasa komisyonlarına)) 

RAPORLAR 
2. — Millet Meclisi Cumhurbaşkanlığı ve 

Sayıştay Başkanlığı 1966 yılı Kesinhesabı hak
kında Meclis hesaplarını inceleme Komisyonu 
raporları (5/40) (S. Sayısı : 622) 

3. — 931 sayılı iş Kanununun 110 ncu mad
desinde değişiklik yapılması hakkında kanun 
tasarısı ve Çalışma ve Ulaştırma komisyonları 
raporları (1/471) (S. Sayısı : 652) 

l 

t>c« 

BİRİNCİ OTURUM 

Açılma saati : 10,00 

BAŞKAN — Başkanvekili Atıf Şohoğlu 

KÂTİPLER : Kenan Aral (Tunceli), Fethi Alacalı (Tokat) 

BAŞKAN — Millet Meclisinin 45 nci Birleşimini açıyorum. 

3. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

/. — Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü 1968 
yılı Bülce kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Ko

misyonu raporuna dair Cumhuriyet Senatosu ve 
Bütçe Karma Komisyonu Başkanlıkları tezkere-
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leri (Millet Meclisi 1/429; Cumhuriyet Senatosu 
1/841) (Millet Meclisi S. Sayısı : 636; Cumhuri
yet Senatosu S. Sayısı : 1048) 

BAŞKAN — Dün oya sunulmuş, çoğunluk 
olmadığı için netice alınamamıştı. Tekrar ocu
nuza sunuyorum. Kupalar sıralar arasında gez-
dirilecektir. Arkadaşların oylarını kullanmala
rını istirham edeceğim. 

2. — Vakıflar Genel Müdürlüğü 1968 yılı 
Bütçe kanunu tasarısı ve 1968 yılı Bütçe kanunu 
tasarısında yapılan değişikliğe dair Cumhuriyet 
Senatosu Başkanlığı tezkeresi ve Bütçe Karma 
Komisyonu raporu. (Millet Meclisi 1/441; Cum
huriyet Senatosu 1/842) (Millet Meclisi *Sr. Sayı
sı : 637; Cumhuriyet Senatosu S. Sayısı : 1059) 
(1) 

BAŞKAN — Görüşülmesine başlıyoruz. 
Söz sırası C. H. P. Grupu adına Saym Tür

kân Seçkinindir. 

Buyurun efendim. 
C. H. P. GRUPU ADINA TÜRKÂN SEÇKİN 

(Edirne) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 
Vakıflar Genel Müdürlüğünün 1968 yılı Bütçesi 
üzerinde C. H. P. nin görüş, tenkid ve temenni
lerini belirtmek üzere söz almış bulunuyorum. 

Bugün Türkiye'de 1 milyarın üstünde eser 
hazinesi bulunan Vakıflar Başbakanlığa bağlı 
bir Genel Müdürlük tarafından idare edilmek
tedir. 

10 binlerin üstünde, cami, kervansaray, han, 
hamam, mescit, imaret, köprü ve saire gibi Türk 
medeniyet ve sanatının şahitliğini yapan bu 
eserler, aynı zamanda Türk sanat tarihimizin de 
canlı vesikalarıdır. 

Vakıf eserler ve mevzuatı bu düşünce açısın
dan günümüzde önem taşır. Bu geniş konuyu; 
yetersiz bulduğum, 20 dakika ile kısıtlanmış bu
lunan zamanın süresi içinde açıklamayı sıkıntı
sını duyduğumu konuşmalarıma başlarken bil
hassa belirtmek isterim. 

Memleketimizin her bölgesinde, her yandan 
ben vakıfım diye bağıran eserleri görürüz. Yıl
larca bu bütçelerde pek haklı tenkidler yapıl
masına rağmen, bu yıl da geçen yıla oranla ik
tidarın büyük kalkınma edebiyatıyla bağdaşmı-

(1) 637 S. Sayılı basmayazı tutanağın sonu
na eklidir. 

I yan'63 milyon gibi, yetersiz, küçücük bir bütçe 
ile karşı karşıyayız. 

Mevcut eski eser ve âbidelerin restorasyonu 
için 600 milyon liraya ihtiyacolduğu hesaplan
mış, 10 yıllık bir plân uygulaması ile bu eserle
rin kurtarılması, ayakta tutulması düşünülmüş
tü. Bu büyük ihtiyaç karşısında 1968 bütçesine 
Hazinece 22 milyon lira ayrılmış bulunması ka
naatimize yetersizdir. 

1961 Anayasası ışığı altında çalışan, koa-
. lisyonlu C. H. P. si hükümetleri Vakıflar mev
zuunu da ele almış, vakıf mevzuu sahasında 
otorite olan bir ilmî heyete durumu inceletmiş
ti. Raporlarla sabittir. Bu çalışmalardan fayda
lanılarak, günümüzün ve görülebildiği kadar 
yarının sosyal,, kültürel, ekonomik şartlarına 
uyacak, ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde 
2762 sayılı Kanunun köklü bir şekilde değişti
rilerek bu genel müdürlüğü tedvin etmek, muh
tar bir müessese haline getirmek lüzumuna ina
nıyoruz. Fakat, maalesef sayın bakan, Senato
daki bütçesinin görüşülmesi sırasında tenkid-
lere verdiği cevap da savuşturucu bir mânada : 

«Vakıflar Kanunu üzerinde bir değişiklik 
fikrini benimsemiyorum.» demişlerdir ve ilâve 
ederek, «6760 sayılı Teşkilât Kanununun yeni
den tedvini bugün bu sistem içerisinde oldukça 
müşkilâtı dâidir ve bilhassa yeniden getirilecek 
büyük bir metnin kanunlaşmasmdaki müşkilâ-

I tını da göz Önüne getirerek yeni bir metin ge-
tirmektense, mevcut metni tadil etmek, ona bir-

I takım ilâveler yapmak, sıkıntıda bulunduğu
muz noktaları tesbit ederek bunları gidermenin 
yollarını aramak şıkkını tercih ettik.» Demiş
lerdir. 

Sayın Bakan, Teşkilât Kanununun tüm ola
rak değişmesi gerektiğini kabul ediyor ve fa-

• kat meclislerde zorluk çıkar diye bundan vaz
geçiyor. Halbuki, diledikleri kanunları çıkara
biliyorlar. Bu zihniyeti anlamak mümkün değil- -
dir. 

Günün sosyal, kültürel ve ekonomik ihtiyaç-
j lan bakımından 2762 sayılı Vakıflar Kanunun

da köklü bir değişikliği öngördüğümüzden gö-
I rüşlerimizi bu açıdan ifadeye çalışacağım; öğ-
j renci kamplarından pek az sayıda çocuk fayda-
i lanıyor.-Şehirlerin gecekondularında sağlık ku-
I rallarına aykırı şartlarla yaşıyan çocukların bu 

kamplardan daha çok sayıda faydalanmaları 
| sağlanmalıdır. 
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Âmâ ve muhtaçlara verilen aylıkların *artı- ! 
rılmasma ve yurdun her yerinde, yaşlılara hu
zur evleri yapılmasını uygun görüyoruz. 

imaretler, vakfiyelerde şart edilmesine rağ
men, gereği gibi ihya edilip çalıştırılmamıştır. 
Esasen bu hizmeti, geniş .çapta Kızılay da yap
mış bulunmaktadır. Her gün artan haya" paha
lılığı, geçim sıkıntısı yanında 9 700 gibi Türki
ye'deki tüm öğrenci sayısına oranla çfiik küçük 
bir sayı ifade eden öğrenciye öğle yemoği ver
me hizmetini ihtiyaca cevap vermekten uzak gö
rüyoruz. 

Halen mevcut 41 öğrenci yurdunun iyi bir 
plânlamaya göre yurda dağılmadığı, iyi şart
lar altında işletilmediği de bir gerçektir. 

Mevcut vakıf yurtlarının pek çoğu yerleş
me, sağlık, ısınma, beslenme şartları bakımın
dan yetersizdir. Islah edilmelidir. 

Alelacele, şartları yurt olmaya pek elveriş
li bulunmıyan yerlerde, iyi sağlık tesisleri ol
madan açılan, açılacak olan yurtlar vatanda
şın fakirliğinin yanında bir de sıhhatinden ol
masına sebebolacaktır. Bu ne Anayasanın 
«Djavlet insanın maddi ve mânevi varlığının 
gelişmesi için gerekli şartları hazırlar» hükmü 
ile, ne de vakfiyelerde şart olunan hayrîlik 
hizmeti ve anlayışı ile bağdaştırmak mümkün 
değildir. Bu hususta, politik hizmet görünü
mü vermekten ziyade, insan haysiyetine ya
raşır titizlik ve dikkat gösterilmelidir. 

Medreselerde açılmış, açılacak yurtlar mut
laka kalorifere kavuşturulmalı, bu kalorifer- I 
lerle yakın ibadethanenin ısınması da temin ' I 
edilmelidir. I 

Bu yıl açılacak 8 öğrenci yurdunu ihtiyaç I 
karşısında yetersiz buluyoruz. İyi bir plânla- I 
ma ile yurdun her ilinde; ilçelerde de olmak I 
kaydiyle, yeni yurt binaları yapılarak çok sa- I 
yıda fakir köy çocuklarının okuması sağlan- I 
malıdır. ' I 

6570 sayılı Kanunun ikinci ve üçüncü mad- I 
delerinin 1963 yılında Anayasa Mahkemesince I 
iptalinden sonra, vakıflar, icar mukavelesi I 
bitmiş akaar ve topraklarını artırma usulü ile I 
kiraya vererek mevcut kira gelirlerini bir I 
misli yükseltmiştir. I 

Bakanlık, teşkilâtına bir yandan menkul I 
ve gayrimenkullerin en çok gelir sapıyacak I 
mukavelelere bağlanması emirleri vermiş, di- I 
ğer yönden sözde halktan yana imiş gibi bir | 

| görünüm içinde bu emirleri yerine getiren ve 
teşkilâta yıllarca emek vermiş, fayda sağla
mış yetişmiş elemanlarını, partizan mülâhaza
larla mevsimsiz ve aşağı kademelere tâyinlerle 
istifaya zorlamıştır. Boşalan yerlere tâyin işi 
ayrı bir partizanlık şekli. Esasen, birçok ba
kımdan ihmal edilmiş vakıflar mensuplarına bu 
reva mıdır? 

Şimdi Sayın Bakana soruyorum; kiracının 
zararına hareket ediyormuş gibi gösterdiğiniz 
ve fakat emirleri uygulryan idarecileri harca
dığınıza göre, akaar ve toprak kiralarını halk 
ve çiftçi yararına ucuzlatacak mısınız? Bunun 
cevabını halk adına bekliyorum. 

Vâkıflarda gelir kaynağı yaratmak zor 
iken, bu gelirlerin rantabl sahalara yatırılma
sına itina edilmemektedir. 

Nerede otel yapılacağı iyi tesbit edilip plan
lanmamıştır. Sapanca, Rize ve Balıkesir 'deki-
ler gibi 20 ye yakın otel maaJlesef 100 senede 
yapılan masrafı amorti edemiyecek durumda
dır. Bir kısmı zorla kiraya verilmiş, bir kıs-

I mı henüz kiraya dahi verilememiştir. 
Buna mukabil, o güzelim yerdeki Didim 

Oteli, Edirne'deki Kervan Oteli fazla rağbet 
karşısında ihtiyaca cevap veremez durumdadır. 
Her ikisinin de tevsi işinin ele alınmış olması-

I nı memnuniyetle karşılıyoruz. 
' Kervansarayların otel olarak işletilmesi tu
rizmi etkileme bakımından memnuniyet veri
cidir. Ancak, Edirne'deki 106 odalı Kervansa-

I rayın, turizm sezonunda faaliyete geçeceği ilân 
I edilmiş olmasına rağmen, kanalizasyon, elek-
I trik ve diğer inşaat işlerinin yavaş yürütül-
I raıesi sebebiyle, erken açılması şüpheli görün-
I mektedir. Sezon sonuna yetişirse yine iyi. İn-
I saat, restorasyon ve işletme işlerinin düzenli 
I ve hızlı yürütülmesi için Genel Müdürlük bün-
I yesinde geniş çapta bir döner sermaye teşkil 
I 'edilmelidir. 
I Umumiyetle sahil köylerini seçen Kulüpme-
I diterannenin ümidediyoruz ki, vakıflara sağla-
I dığı fayda yanında, Edirne halkına da ümit-
I le beklediği turizmin yan etkileri ile faydalar 
I sağlamış olsun. 
I Sayın Bakanın seçim çevresi olan Erzincan'-
I da 1950 - 1960 yıllarında yapılan bir işhanınuı 
I yıkılıp yerine yeni çarşı yapılacağı haberini, 
I Genel Müdürlüğün plân hazırlıkları içinde oldu-
I ğunu, hayretle karşılıyor, israf sayıyoruz. 
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Edirne'de Vakıflar Bankasının yerine yapıl
ması tasarlanan ve projelerinin hazırlandığı an
laşılan işhanmın inşaatına bu yıl içinde başla
nacağı müjdesini Sayın Bakan tarafımdan veril
mesini bekliyoruz. 

Bezmiâlem, Validesultan vakfı olan Gureba 
Hastanesi ilâve tesislerini memnunlukla karşı
lıyor, gelişen çalışmalar ile fakirlere hizmeti
nin daima bol olmasını diliyoruz. 

Sayın Bakanın «Vakıflar, bir yüksek okul 
da açacaktır» sözünü müjdeli bir haber olarak 
karşılıyoruz. Bu yüksek okulun Edirne'de res
torasyonu yapılmış, Beyazıt külliyesinde açıl
ması Megalo ideacılara karşı Türk sanat tari
hini, Balkanlara duyurma bakımından yerinde 
bir hareket olacaktır. Bu yolda ıSayın Bakanın 
yapacakları gayret ve çalışmayı alkışlamak is
terim. * 

Sayın milletvekilleri, 
Vakıfların bünyesinde bir mühim husus da 

mülhak vakıflar ve vakıf evlâtlarıdır. 
Demokratik nizam, huzur, güven, anlayış 

vadeden 1961 Anayasasına rağmen, 2762 sayılı 
Kanunun hükümlerini A. P. iktidarı dileğince 
uygulama çelişikliği içindedir. Bu konuda mü
tevellilerin pek çok haklı şikâyetleri vardır. 
Vakıflar Genel Müdürlüğü mevcut kaynaklan 
bulup değerlendirmek yerine akaar ve toprak
ları hızla iyi değerlendirmeden satmak gibi ha
talı 'bir gelir saklama yolundadır. İyi bir in
celeme ve plânlamaya tabi olmadan. 

Hayrî hizmeti kalmadığı, hesapları zama
nında idareye bildirilmediği gerekçesiyle hak
larının alındığı, mallarının satıldığı, 

Vakıflarca zaptedilen vakfın, gelirleri günü
müzün parasiyle temin edildiği halde, mütevel
liye 100 yıl önceki para ölçüleri üzerinden ede
me yapıldığı; 

Mülhak vakıf paralarının da ortak olduğu 
Vakıflar Bankasının, mülhak vakıfların onarı
mı için yüksek faizle ve partizan kıstaslarla pa
ra verildiği büyük şikâyet konuları arasında
dır. Bu hususta iyi tedbirler getirilmelidir. 
Mütevelliler hakkındaki nizamname de antide
mokratiktir, düzeltilmelidir. 

2762 sayılı Kanunun uygulamasında şikâyet • 
ler pek çoktur. Bunlarla ilişkin mahkemelere, 
bilhassa Damştaya açılmış binlerce dâva var
dır. Bu konuda, Edremit Mülhak Vakıflar 
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Derneğinin bizden evvelki Meclislere ve millet
vekillerine, Genel Müdürlüğe gönderdiği yazı
lar vardır. Sayın Bakan, vatandaşın vakıflar
dan şikâyetlerini pek çok örneği ile o dosyala
rın tetkikiyle öğrenebilirler. 

Birçok misalle; 903 sayılı Yeni vakıf kurma
yı teşvik Kanununa da değinmek isterim. 

Burhaniye'nin Çoruk köyünde bir yıkik va
kıf köprü vardır, bu köprünün yanında köp
rüye vakfedilmiş yüzlerce ağaç zeytinlik bulun
maktadır. Buna rağmen, köprü, yılaktır. 

Diğer yönden (Genel Müdürlük; zengin gelir 
kaynağı olacak vakıflarından bihaberdir. Ba
lıkesir'de Zağnos Paşanın 8 - 10 köyü içine alan 
arazisi olduğu halde, gerek Zağnos Paşanın 
gerekse Sinan Paşanın vakfına henüz el atıl
mamıştır. Hattâ, Balıkesir'e 15 Km. Mesafede 
Pamukçu köyünde kubbeleri halâ ayakta du
ran kaplıcanın, sanırım ki, vakıfların, kendisine 
aidolduğuna dair, dahi haberi yoktur. 

Vakıf mevzuatına bu kadar lakayt ellerde, 
iyi uygulama örneği vermedikçe, teşvik kanun-
lariyls halk arasında vakıf kurma yolunda bir 
gelişme olacağından pek ümitvar değiliz. 

Vakıflar İdaresinin bu tutarsızlıkları sebe
biyledir ki, yeni kurulacak vakıflar mevzuunda 
Vakfın, Devlete vereceği, vergi matrahını dü
şürmek için, bütçe gelirlerini ters istikamette 
etkiliyecek gelişmeler yapabileceğine şimdiden 
dikkati çekmekte fayda mülâhaza ederim. 

Sayın milletvekilleri, 
İnanıyoruz ki, Vakıfların iyi bir envanteri 

yapılsa, vakfiyeleri gereği gibi tetkik edilse, 
el sürülmemiş, ele geçirilmemiş çok geniş ara
zi, meyvalık, zeytinlik hasılı akaar ve toprağa 
sahibolduğu görülecek, böylece kendine yeterli 
büyük bir gelir kaynağı sağlanacaktır. Bunla
rın çoğu, bakımsızlıkları, gelişi güzel ellerde 
bulunmaları, gereği gibi değerlendirilmemeleri 
sebebiyledir ki, millî gelire katkı bakımından 
bütçe gelirlerini de ters yönde etkilemektedir. 

Eğer sadece vakıf arazileri, rantabl işletme
ler, verimli çiftlikler haline getirilse, hem top
rak ıslah edilecek hem de verimin artmasına 
paralel millî gelire katkısı da yükselecektir. 
Vakıfla^ Genel Müdürlüğü, kısa bir süre içinde, 
değil ihtiyacı olan 600 milyona sahibolmak, en 
az onun birkaç misline sahibolmakla göz ka
maştıracaktır. 
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Böylece hem elinde dirilmemiş, harabiyet-
ten kurtarılmadık eser ve hem de camisi yapıl
madık köy kalmaz. 

Bugün yaygın ve kesif bir faaliyet içinde 
bulunan cami yaptırma derneklerine yardım 
-ki, o ekseriya iane kabilinden denecek kadar 
az ve yetersizdir- 1 000, 500, 300 hattâ artan 
talep karşısında 100 liraya kadar düşürülüp 
partizanca dağıtılmaktadır. Bu: 

Sayın Bakanın, Senatoda dedikleri gibi 
«manevî teşvik olmayıp»: 

Nerede, nasıl harcandığı kontrolsüzlüğü yö
nünden yolsuzluklara, partizanlıklara yol açtı
ğını, 

İbadethane gibi kutsal bir yerin çok kere 
mimarî ve sanat yakısından yoksun oluşuna göz 
yummak mânasına geldiğini, 

Derneklerin çoğu kere usulsüz, topladıkları 
paralarla yapısına hile katmak gibi, asla din 
kurallariyle bağdaşmıyan bir davranışın yay
gın hale geldiğini, 

Son fırtınalarda yıkılan binaların daha ço
ğunun ibadethane olması, türlü mülâhazalarla 
teknik kontrolsüzlük bakımından manevî duy
guları zedelediğini, 

Bütün bu dinimiz için zarardı halleri, Dev
let olarak görmemezlikten gelme samimiyetsiz
liği içinde bulunulduğunu gösterir. 

Sayın milletvekilleri, 
Vakıflar Bankası üzerindeki görüşlerimizi 

de kısaca arz edeceğim: 
27,5 milyon lirası mazbut temsilcisi Vakıf 

lar Genel Müdürlüğü (A grupu), 10 milyon li
rası müîhak vakıflar (B grupu),.13,5 milyon li
rası da (O grupu), şahıslar tarafından konmuş 
olmak üzere 50 milyon lira sermayeli bir Ano
nim Ortaklıktır. Ticaret Kanunu, Bankanın 
kendi kanunu ve anasözleşmesi hükümlerine gö
re şirket olarak faaliyettedir. % 

Komisyon raporunda da belirtildiği gibi, şek
len büyük gelişme gösterdiği söylenmekte ise 
de, sermayesi ve özel kaynaklarını tamamen 
bağlı tutan ve dondurulmuş bir durum arz eden 
çalışma içindedir. Bankanın kendi varlığı, pa
ralar dondurulmuş, takipteki alacaklara kaptı
rılmıştır. Banka, ancak faiz ilş topladığı mev
duat ve Merkez Bankasından iskonto karşılığı 
aldığı paralarla piyasada çalışmaktadır. 

Akıllı ve tedbirli bir tüccar gibi hareket et
mesi gerekli olan bu anonim şirket, ortaklarına 
dağıttığı kâra rağmen iyi yolda değildir. 

Bankanın, her an telefon emirleri alan ve bu 
emirleri yerine getirmeye hazır bulunan, parti
zan bir idare cihazı vardır. 

Bankanın, dondurulmuş alacakları, tasfiye 
olunabilmiş olsa, kârı 1967 yılında gösterilen 
11 336 000 Tl. nm çok daha üstünde olacaktır. 

10 milyon lirayı Taksim arsasına yatırması, 
bu 10 milyon lirayı 10 yıl faizsiz tutması her 
halde öğünülecek bir olay değildir. 

Dondurulmuş alacaklar, bilhassa hatır bo
noları her gün artmaktadır. Vakıflar Genel 
Müdürlüğü, en büyük hisse sahibi olmak sebe
biyle, bu durumla ciddî bir şekilde meşgul ol
malıdır. 

Ecdat yadigârı olan vakıf paralarla kurul
muş olan bu Bankanın, sermayesi ve özel kay
naklarının (Yüksek Denetleme Kurulunun tav
siye ettiği şekilde) seyyal hale getirilmesine 
gayret edilmelidir. 

Vakıflar Bankası Kanununun murakıplık se
çimi hakkındaki 43 ncü, idare Meclisi Üyesi 
seçimiyle ilgili 48 nci maddesinin gereği gibi 
uygulanmadığını, mütevelli hissedarlarının par
tizan niyet ve tutumlarla haklarının çiğnendi
ğini, Banka idare Meclisi seçimi toplantılariy-
le ilgili zabıtlardan okuyunca acı acı öğreniyo
ruz. Bu seçimlerde reylerin ekseriyeti Vakıf
lar Genel Müdürlüğü temsilcisi A grupu hisse
darlarına aidolduğu cihetle, çeşitli tesir yolla-
riyle istediklerini seçtirdiklerini, yani (B) ve 
(C) grupu ortağı olmıyan, iktidara yakın kişi
lerin seçildiklerini zabıtlarda görüyoruz, Ban
ka Kanununun âmir hükümleri uygulanmalıdır. 

Lütfen Sayın Bakan, Mart 1967 genel ku
rul zabıtlarının seçimlere ait kısmını okusun
lar. Ondan sonra bana cevap vermelerini bek
lerim. 

Daha tuhafı, Devlet Bakanı Sayın Refet Sez
gin arkadaşınız zamanında % 51 i Vakıflar 
Bankasına aidolan Güneş Sigorta Şirketi İdare 
Meclisine ve ayrıca Taksim Oteli İdare Meclisi
ne de kendi kardeşi Servet Sezgin'i seçtirmiştir. 
Bir Bakan, kendine bağlı müesseselerin ortak
lıklarına kendi kardeşini seçtiriyor, ondan son
ra da Bakanlıktan ayrılıyor.- Bu olaylar ka-

— 258 — 
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yıtlarla sabittir. Zabıtlar meydandadır Sa
yın Bakanın okumalarını bilhassa tavsiye ede
rim. 

Maalesef bu müessese ve ortağı olduğu Gü
neş Sigorta ile inşa halindeki Taksim Oteli İda
re Meclisi ve murakıp üyelikleri partizan niyet 
ve uygulamalarla Adalet Partili ve eski Demok-
rak partililerin arpalığı haline getirilmek isten
mektedir. 

Bu tutum ve yollardan vazgeçilmesini, hiç 
olmazsa bu yıldan sonra kanunların, gereği gi
bi âmir hükümlerinin tatbik edilmesini, parti
zan tutumlarla müesseselerin çöküntüye gitme
mesi için önleyici köklü tedbirlerin getirilmesi
ni temenni eder, 0. H. P. Grupu adına saygılar 
sunarım. (C. H. P. sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — G. P. Grupu adına Sayın İhsan 
Kabadayı, buyurun. 

G. P. GRUPU ADINA İHSAN KABADAYI 
(Konya) — Sayın Başkan, muhterem arkadaş
larım, G. P. Meclis Grupu adına 1968 yılı Va
kıflar Genel Müdürlüğü Bütçesi üzerindeki gö
rüş ve mütalâalarımızı arz etmeye çalışacağım. 

k Türk Milleti tarihi boyunca maddi hiçbir 
karşılık beklemeden insani, dinî, hayrı ve içti
mai duygularla bugün sayısı onbini geçen ve 
maddi değerleri milyarlar üstünde, mânevi de
ğerleri ise nesillerimize daima gurur ve şeref 
verecek olan; hanlar, hamamlar, bedestanlar, 
çeşmeler, köprüler, kervansaraylar, türbeler, 
camiler, çiftlikler, zeytinlikler ve hastaneleri ge
lir kaynakları ile tanzim ettikleri vakıfnamele-
riyle vakfetmişlerdir. 

Ecdat bergüzarları halen adını taşıyan bir 
genel müdürlük tarafından muhafaza ve idare 
edilmektedir. Yer yüzünde gelmiş, geçmiş hiçbir 
milletin ecdadı, ahfadına maddi ve mânevi de
ğeri bu kadar büyük içtimai yardım müessese
lerini ve tarihî eserleri bırakmamışlardır. Bu 
hususu meşhur Avusturyalı tarihçi ve müsteşrik 
Mr. Schmit «Türk Ticaret Yolları» adındaki 
eserinde gayet güzel anlatır. Bu güzel eserlerin 
anayasası yalnız ve yalnız insanlık, ahlâk ve ha
yırdır. Vakıfların insanî ve kutsal yönlerini an
lamak için Karatay vakfiyesini okumak, lüzum
lu bilgi ve duyguyu almak için kâfi gelecektir. 
Bu vakfiyede ^ıynen şöyle yazar : «Zengin, fa
kir, müslim, gayrimüslim üç gün için yedirilir, 
içirilir, misafir edilir ve karşılığında hiçbir üc

ret alınmaz. Eğer misafir yetim ise kendisine bir 
çift de ayakkabı verilir.» der. 

Karaman'daki Karamanoğlu İbrahim Bey 
vakfiyesinde de aynen şöyle yazılmaktadır : 
«Kapım açıktır girin, malım mubahtır, afiyetle 
yiyin.» der. 

Şimdi beyler, Mr. Schmit'ten bahsettim, bu 
meşhur Avusturyalı müsteşrik şöyle demekte
dir : «Ortaçağda Konya Selçuklu Devletinin hu
dutlarından içeri girdiğiniz andan itibaren her 
istikamette giden muntazam yolları, yollar bo
yunca köprüleri, çeşmeleri, hanları görürsünüz. 
Şehirlerde hangâhlar, darüşşifalar, sebiller var
dır. Bütün bu güzel eserler ticari ve kâr yönün
den değil, yalnız ve yalnız insanlık' yönünden 
yapılmıştır.» der. «Garbin medeniyet seviyesi, 
içtimai yardım müesseselerinde ne kadar ve ne 
kadar hangi seviyeye çıktığını iddia ederse et
sin, ortaçağda Selçuklu Devletinin içtimai yar
dım müesseselerinde varıp kavuştuğu seviyeye 
erişemiyecektir» der. Bu muhterem zat 1870 yıl
larında Konya'ya gelmiş, Konya Selçuklu Dev
letinin bu içtimai yardım eserlerine hayran ol
muş, fakat okuyup edindikleriyle, buldukları 
korkunç farklılık ifade etmiş. Okuduğu ve öğ
rendiği Konya Selçuklu Devletinin eserlerini 
azamet ye şaşaayla akan bir nehir olarak tarif 
ederken, bulduğu, gidip gördüğü Konya'daki bu 
eserleri de, «azamet ve şaşaayla akan nehrin ku
rumuş yatağında zayıf, sıska bir cüce yatmak
tadır.» diye tarif etmektedir. Niye ve niçin içti
mai yardım müesseselerinde bu hale geldik? 
Okuyalım, beyler, «izm» leri okuduğumuz ka
dar, biraz da geçmişi, ecdadımızı okuyalım, ifti
har edelim. 

Diyor ki; Devlet ve milleti yönetenler çöktü, 
rüşvet, irtikâp alıp yürüdü. Asayiş ve nizam bü
yüdü, eğitimi yönetenler de devrin icabına göre 
teknikte, sanatta, ilimde kendisini reforme et
medi.» Evet, bu görüş sadece sayın müsteşrikin 
değil, Osmanlı ordusunda Sultan Mahmut zama
nında müşavirlik yapan Moltke de gayet açık 
olarak söylüyor : «Bir vilâyet ordusuna Osman
lı ordusunun mağlubolmasma imkân yoktu. Ne 
hazin tecellidir ki, ordunun başında Hafız Paşa 
vardı. Hafız Paşa askerî tekniğe ve ^çaplara gö
re değil, keçinin kuyruğuna bakar, yıldızlara 
bakar, remil atar, ondan sonra orduyu yönetir
di, bunun için mağlûboldu. Böylece Türk ordusu 
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mağlûbolmaz, başı mağlûbolur. Bu millet geriye 
gitmez, başı geri gider» diyor. Öyle ise bizim 
millete kahretmeye hiçbir hakkımız yoktur. Mil
leti milletin itimadı ile yöneten Yüksek Meclis 
her yönde ve her anlamda bu millete örnek 
olursak aynı verimi verecek, aynı anlayışla 
gelecek bir millettir. Bunda şüphemiz yok. 

O devirde, Selçuklu devrinde bunları yaptı
ranları tetkik ederseniz; hakanlar, sultanlar, 
vezirler ve zenginler yapmıştır. Bunu yalnız 
insanlığı, şefkati, hayır yönü, zengin olduğun
dan, Allah korkusundan, ırzı korumasından 
yapmıştır. 

Bir de bunları yaptıran o devrin kıymetli 
büyük uleması âlimleri vardı. Meselâ Me.v-
lâna ne güzel söyler : «Ey insanoğlu; ne ka
dar zengin olursan ol, çöllerdeki kumların 
adedince altının .da olsun, ergeç öleceksin. Öl
dükten sonra bu varlık vârislerine kalacak, 
zannetme çok bıraktın diye sana dua edecek; 
az bıraktı, sağlığında filâna verdi diye beddua 
edecektir. Eğer sen sen isen ölümden sonra 
diri kalmak istersen, sen bunları fakirlere, 
yoksullara, bikeslere ver.» diyor. Ben millete 
vs zengine hitabetmiyorum, bugünün üniver
sitesi, profesörleri, ilim adamları sık sık «ism» 
semineri yapacaklarına, bizi biz edecek yön
lerin dışarısında konuşmalar yapacaklarına, 
ne olur bu milleti ve zenginleri bu yola teşvik 
edip mânevi duygularını, hayır yönlerini ge
lişti rirlerse... Selçuklu Devleti zamanında bir 
sosyal Anayasa, sosyal Devlet yoktu, ama bu 
duygular vardı, hiçbir kanunla takyit ve-tah-
didetmeden bunlar yapılmakta idi. Sosyal 
Devlet, sosyal adalet, açlık, sefalet, seviye 
farkı diye ikide bir başkakmcı kıldığımız ce
miyette açı toka, çıplağı giymişe, fakiri zen
gine, topraksızı topraklıya, işçiyi patrona düş
man etmenin kökü çoktan kurur, cemiyet bir
liğe ve dirliğe kavuşur. (A. P. sıralarından1 al
kışlar.) 

Tarihimiz boyunca vakıflar müesseselerine 
özel bir ehemmiyet verildiği, bir müddet 
Şer'iye ve Evkaf Nezareti adiyle bir bakanlık 
olarak hizmet gören vakıfların bilâhara Dev
let teşkilâtı içerisinde Başbakanlığa bağlı ku
ruluşlar arasına alınarak bir Genel Müdürlük 
haline getirildiği görülür. Cumhuriyetin kuru
luşundan bu yana vakıflara ait- mütaaddit ka
nun ve nizamnameler çıkarılmış ise de evvelâ 

vakıfnamelerin tatbikatı, sonra da bu eserleri 
koruma ve yaşatma bakımından gereken ga
yeyi sağlamamış olduğu açık bir gerçektir. 
Ayrıca, ıvmn yıllardır mevcut vakıf eserlerine 
Medeni Kanunun tesis hükümlerinin ağır olu
şundan yenileri maalesef ilâve edilememiştir. 
Bunun içindir ki, gelişen ve değişen iktisadi, 
kültürel ve sosyal şartlara göre Vakıflar Genel 
Müdürlüğünün hizmetlerini daha rasyonel, 
daha ekonomik' şekilde tahakkuk ettirecek ye
ni bir teşkilât kanununa kavuşturulmasına şid
detle ihtiyaç vardır ve Güven Partisi Grupu 
olarak buna taraftarız. Böylece mevcut vakıf
lara yenilerini tesis etmek imkânı doğmuş 
olacaktır. 

1987 yılında kabul edilen 932 sayılı Ka
nun ile Medeni Kanunun tesis hükümleri de
ğiştirildiğinden yeni vakıflar doğma ümidi 
kendini göstermiş, sevinçle duyduğumuza göre 
de dört büyük vakfın! kurulma teşebbüsleri 
hâlen faaliyet göstermektedir. 

Elimize gelen bu yılki bütçe tasarısı tetkik 
edilirse bu muhteşem teşekkülü yaşatmak, idare 
etmek ve beklenen içtimai gayeyi tahakkuk et
tirmeye kâfi gelmediği açıkça görülür. 1968 yılı 
için vakıflar kendi kaynaklarından 35 613 000 
lira sağlıyacak, Hazineden de 22 milyon lira 
almak suretiyle 57 613 000 lira ile kendi büt
çesini yürütmeye çalışacaktır. Gelir kaynakla
rının başında 24 milyon lira ile kendi kira
ları gelmektedir. 6570 sayılı Kanunun ikinci ve 
üçüncü maddelerinin tadili ve değiştirilmesi ile 
kira gelirleri yüzde 100 artmış ise de çok gezen 
bir insan olarak vakıfların iratlarına ait dinle
diğim birçok dedikodulara göre bu gelirler cid
dî olarak etüdediîir, takibedilir beytülmâl hak
kı inancı ile korunmak gayreti gösterilirse bu 
gelirin daha da çok artacağı inancındayız. 

Gelirlerin ikinci sırasını 5 078 000 lira ile 
hasılatlar, üçüncü sırasını da 4 milyon lira faiz 
ve temettüler teşkil etmektedir ve bilâhara üç 
milyon geliri ile de Türkiye Vakıflar Bankası 
gelmektedir. Bu bankanın 50 milyonluk serma
yesinin % 55 ini Vakıflar Genel Müdürlüğü 
taahhüt etmiş ve karşılığı 27 500 000 lirasının 
tamamını ödemiştir. 12 senelik mazisi olan bu 
bankanın diğer bankalarla mukayesesini yapar
sak yıldan yıla gelişen ve hızla terakki eden 
memleketin iktisadi ve ticari hayatında bekle-
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nen hizmeti ve gayreti başarı ile yapan, çok kı
sa sayılan mazisine rağmen her yönden gelişip 
inkişafa mazhar olması ve eriştiği rantabilitesi 
ile de diğer bankalara örnek gösterilecek bir 
banka haline geldiğini iftiharla görürüz. Bu 
bankanın halen 85 şubesine bu yıl içinde 14 şu
benin ekleneceğini müjdeli haber olarak öğren
miş bulunmaktayız. Mezkûr banka 1965 yılında 
8 milyon kâr, 1966 yılında 10,5 milyon kâr, 1967 
yılında da 12 milyona varan kâr sağlamıştır.. 
Bu bankayı kısa zamanda bu muvaffak seviye
ye ulaştıran başta genel müdürü olmak üzere 
bütün müntesiplerini Güven Partisi Grupu adı
na hürmetle selâmlar, kendilerine teşekkürleri
mizi bildirmek isteriz. 

Vakıflar Genel Müdürlüğü vakıfların yüzde 
yüz şartlarına uymamakla beraber, îstanbulda 
360 yataklı Gureba Hastanesi, aynı arazide 
yapmakta olduğu 34 milyon proje değerli mo
dern hastane inşaatı, muhtelif illerimizdeki 41 
adede varan vakıf öğrenci yurtları ve muhtelif 
illerdeki 21 adede çıkan imaretleri, ayrıca muh
telif şehirlerimizde yaptığı ve yapmakta oldu
ğu iş hanları, otelleri, motelleri ile ve sonrada 
âmâlara, muhtaçlara yaptığı yardımlariyle 
memleket çapında görmekte olduğu sosyal hiz
metlerinden dolayı da bu genel müdürlüğün ge
nel müdürünü ve müntesiplerini huzurlarınız
da hürmetle selâmlar, bu hizmetlerinden dola
yı da partim adına teşekkürü bir borç bilirim. 

Bugün vakıfların elinde bulunan eserlerin 
büyük çoğunhığu millet olarak ecdadımız] n 
kurduğu miîllî pasaport ve millî hüviyetimiz 
mesabesindeki tarihi âbidelerimizdir ki, bugün
kü durumu ile çoğu harabiyete yüz tutmuş bir 
haldedir ve miktarları 3 500 ün üzerindedir. 
Bunların korunması ve eski haline ifrağı için 
600 milyon liraya ihtiyaç vardır. 20 senede hfer 
sene otuzar milyon lira koymak suretiyle bun
ları restore etmek, onarmak mümkün ise de 
halen Vakıflar Genel Müdürlüğüne Hazineden 
bu maksat işin 22 milyon verilmiştir ki, bunu 
biz az bulmaktayız. Bu para ile bu yıl için 122 
cami medrese, külliye, kervansaray restore edi
lecek; kendi bünyesinden sağlamış olduğu 
4 425 000 lira ile de bâzı bina ve hayratı ta
mir etmiş olacaktır. 

Güven Partisi Meclis Grupu. olarak 22 mil
yonu az buluyoruz. En azından bu 30 milyona 
çıkarılmalı ve gün begün çökmekte, harabol-

makta olan millî pasaportlarımız mesabesinde
ki bu değerlerin hiç olmazsa 20 senede otuzar 
milyon vermek suretiyle tamirleri mümkün ol
malı ve bilhassa maliyecilerin bir tasarruf ga
yesi ile yaptıkları % 10 tasarruf sureti katiye-
de buna teşmil edilmemelidir. 

Köy ve camilere dernekler vasıtasiyle ya
pılmakta olan yardımı az görmekteyiz. Ayrıca, 
Vakıflar Genel Müdürlüğünün bahsedegeldi-
ğim kıymetli eserlerini tamir etmek ve restore 
etmek için elinde kifayetli derecede, yeter mik
tarda ihtisas elemanı ve mütehassısı yoktur, 
sebebi kadro kifayetsizliğidir ve bu kıymetli 
elemanlara yeteri kadar ücret veremediğinden 
barmdıramamaktadır. 

Beyler; bu kıymetli vakıf eserleri millî pa
saportumuz dediğim bu eserler bugünün beton 
yığınları değildir. Sanki, bir aşkla doğmuş kıy
metli eserlerdir. Süleymaniye'ye gidiniz bakı
nız, aynı huşuu duyacaksınız. Bunu alelade 
bir müteahhit yaptıramaz. Beton yığınından, 
demirden büküp bunları koruyamaz. Bunun 
özel ihtisas olduğunu, bir aşk ve vecd işi oldu
ğunu lütfen kabul ediniz. Böyilece, 2490 sayılı 
Kanun değiştirilmeli ve bunların restoresi, 
imarı her müteahhide değil, bu yolda isim yap
mış kıymetli, değerli ihtisası olan kimselere ve
rilmesi yolundaki tadili sağlamalıyız. Sağlamaz 
isek, bu eserlerin tamiri gelişigüzel müteahhit
lere verilmekte güzelliğini, orjinalitesini kay
bedecektir. Muhterem hükümetten bu yoldaki 
gayretini Güven Partisi Grupu adına hassaten 
istirham etmekteyiz. 

Beyler, şahsan tanıdığım çu bahsedegeldi-
ğim kıymetli eserlerin tamirinin restoresinin 
prensiplerini, ölçülerini vaz'eden, pek çoğunda 
hizmeti, himmeti bulunan Konya'da Karatay 
vakfiyesini tetkik ederken, İnce Minarenin 
karşısına geçip bakarken, gözleri dolu dolu 
seyreden ve bu millî eserleri bir babanın evlâ
dını, bir annenin yavrusunu sevdiğinden daha 
öteye seven rahmetli Yüksek Mimar Ali Saim 
Ülgeıı'i bu güzel eserlerinden Molayı huturları
nızda rahmetle anmaktayım. Yattığı yer nur 
olsun ve vakıfların bu kabil sadece bir sanatkâr, 
yüksek mimar olarak değil, - mimari işi, demin 
de bahsettiğim gibi, vecd işidir, aşk işidir, - bu 
yolda değer olan kıymetli mirhaıiları bularak, 
bu eserlerin aslına uygun olarak yapılmasında 
gayretlerini hassaten istemekteyiz. 
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Ayrıca, mevcut vakıfların envanterleri ma
alesef ikmal edilmemiştir, biran evvel ikmalle
rini isteriz. Bu vakfiyeler hâlâ arşivlerde dur
maktadır. Bugün bu vakfiyelerin mânasını an-
lıyacak, tercüme edecek kimselerin adedi çok 
mahduttur, darülbekaya göçmek üzeredir. Bi
ran evvel hız verilerek bu kalan değerlerle bun
ların tercümesini arzu etmekteyiz. 

Vakıflara uzun boylu gelir sağlamadığı ka
nısında olduğumuz zeytinliklerin ve narenciye 
bahçelerinin; kendi temennimiz odur ki, haki
ki değerince topraksız köylüye verilmek sure
tiyle buradan sağlanan paranın Vakıflar ida
resine daha gelirli tesisler, moteller, iş hanla
rı kurulması yolunda adım atılması yerinde ola
cağı kanaatindeyiz. 

Konuşmalarımı bitirirken adı geçen bütçe
nin Vakıflar idaresine, memleketimize hayırlı 
olmasını temenni eder; bu vakıfları vakfeden
lerin cümlesini hayırla anar, Ulu Tanrı'dan ga
ni gani rahmetler diler, hayatta olanlarını da 
huzurlarınızda hürmetle anar ve Güven Partisi 
Grupu adına hepinizi hürmetle selâmlarım. 
(G. P. ve A. P. sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Millet Partisi Grupu adına Sa
yın Fehmi Cumalıoğlu. 

M. P. GRUPU ADINA FEHMİ CUMALI
OĞLU (Kayseri) — Muhterem Başkan, sayın 
milletvekilleri^ Vakıflar Genel Müdürlüğü 
1968 bütçesi üzerinde Millet Partisi Grupunun 
görüş, tenkid ve temennilerini arz etmek üzere 
huzurunuza çıkmış bulunuyorum. 

Vakıflar Genel Müdürlüğü, tüzel kişiliği ha
iz, katma bütçeli Başbakanlığa bağlı bir mües
sesedir. Yurdumuzda mevcut bütün vakıfları 
idare ve murakabe etmekle, bunları yaşatmak
la, bunlara yenilerini katmakla görevli ve so
rumlu bir idaredir. 

Genel Müdürlüğün tasarrufunda bulunan 
mülk, akaar, mabed ve âbidelerin hemen hepsi 
ve gelirlerinin temel kaynağı Evkaf-ı islâmiye.-
dir. Yani Müslümanların bıraktıkları vakıflar
dır. 

Vakfın menşei dinîdir, daha doğ/usu İslâ-
midir. islâm dininin iman ve itikad esaslarına 
bağlı hayrı, insani, içtimai bir tesistir, islâm 
hukukunda vakfın değeri, önemi büyüktür. Va
kıf bir sadaka-ı cariyedir. J 

Sadaka terimi, bizde son asırda islâm ile 
mânevi ilgisini kesmiş aydınlar tarafından yan
lış yorumlanmaktadır. Dilencilere verilen bir 
lokma ekmek ve üç beş kuruştan ibaret sanıl
maktadır. 

Bu, kısır bir düşüncedir, sadakanın gayesi 
ulvidir, ilâhidir ve miktarı sınırlandırılamıya-
cak kadar engindir. 

Allah rızası için, kuldan hiçbir karşılık ve 
menfaat beklemeksizin kişinin kendi isteği ile 
malını, parasını ajhara (başkasına) devir ve 
temlik etmesidir, içtimai yardımın en samimî 
şeklidir. Gösteriş için yapılmış bir bağış de
ğildir. ihtiyaç sahiplerine yapılan bu hibe, mü
kâfatını yalnız Allah'tan beklemek üzere Al
lah'a, yaradana verilmiş bir borç niteliğinde
dir. Ve bu inanış islâmî bir akidedir. Bir sada-
kai cariye (işliyen, devreden hayr) olan vak
fın islâm hukukundaki tarifi; «Menfaati İba
dullaha (yani Allah'ın kullarına) aidolmak şar-
tiyle (kişinin emaneten uhdesinde bulunan, ni
hayet geçici bir ömür boyu muvakkat sahibi 
olduğu) bir malı Allah'ın mülkü olmak üzere 
temlik ve temellükten mahfuz ve memnu kıl
maktır» 

Maide suresi 120 nci âyetinde açıklandığı 
üzere mülkün gerçek sahibi Allah'tır. 

Vakfın islâm hukukundaki mesnedi bu âye
ti celileye ve Resulullahın şu hadisi şerifine da
yanmaktadır : 

«Bir insan öldüğünde amali kesilir. (Defte
ri kapanır) Ancak, 1. — Sadakai cariyesi (âm
menin faydalanması için mülk, eser ve hayır 
müessesesi bırakan), 2. — Faydalı ilmî bir 
eseri, 3. — Hayırlı evlâdı olan kimsenin defte
ri kapanmaz» Müslim rivayet etmiştir. 

İslâm hukuku vakfiyelerdeki şartlara aynen 
riayeti esas kabul etmiştir, işte bu hukuktan 
ve islâmın iman umdelerinden ilham ve kuvvet 
alan ecdadımız köylerden kentlere, cadde, so
kak ve yollardan dağ başlarına kadar yurdu
muzu vakıf eserlerle, hayrı, içtimai ve insani te
sislerle, mabet ve âbidelerle donatmıştır. 

Vatan sathını baştan başa kaplıyan, sayıla
rı yüz binleri bulan, malî değerleri milyarları 
aşan hanlar, hamamlar, kervansaraylar, saray
lar, çeşmeler, sebiller, imarethane,, aşhaneler, 
mektep medrese, köprüler, kütüphaneler, cami
ler', mescidler, türbeler, külliyeler, hastane ve 
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şifahaıieler, bedestenler, çiftlikler, zeytinlikler, 
tarla mer'a ve çayırlıklar ve ormanlardan bu
gün ancak Genel Müdürlüğün emrinde 20 bin 
kadar vakıf bulunduğu, 1963 envanteri kayıt
larına göre bunlara bir milyarın üstünde kıy
met biçildiğini öğrenmiş bulunuyoruz. Her va
kıf için tesisin idare ve yaşatılmasını sağlıya-

' cak, giderlerini, tamirlerini karşılıyacak akaar-
lar da bırakılmış olmasına rağmen bugün bu 
ecdad yadigârı hayrı ve âbidevi eserlerin du
rumu perişandır, haraptır. 

Bunların bir çoğu zamanla bakımsızlıktan 
yıpranıp yıkılmış, akaar ve arsaları satılarak 
yok edilmiştir. 

Mübarek ecdadımız kurdukları bu sos
yal, kültürel ve tarihî eserlerle aziz vatan top
raklarını ebedi Müslüman - Türk yurdu olarak 
tarihe tescil etmiştir. 

Yer yüzünde gelip geçmiş hiçbir milletin ec
dadı ahfadına maddi ve mânevi kıymeti bu de
rece yüksek hayrı, harsı ve içtimai müessese
ler bırakmamıştır. Her biri bir tarih bergüza-
rı, bir çoğu sanat ve kültür şahikası olan, mem
leketimizin tapu senetleri bulunan bu tarihî 
eser ve âbideleri biz kırk seneden beri âdeta 
bir katliama tabi tuttuk.. (Alkışlar) 

Dedelerimizin bu millî ve kutsal emanetle
rine sahip çıkmadık. Bu tesislerin çoğunu vak-
fiyelerindeki hizmet gayeleri dışında kullandık, 
Cami ve mescitleri şaraphane, mektep medre
se ve kütüphaneleri kumarhane, külliye ve tür
beleri hurda deposu ve ahır yapmak üzere 
gayrimüslimlere, kiraladık. Bir kısmını gelirle
ri idarelerini karşılamıyor gerekçesiyle, Pat
rikhaneye vakfedeceklere sattık. Nitekim Sü-
leymaniye Camiinin karşısındaki vakıf dükkân
ların rum vatandaşlara satıldığını ve bunların 
Fener Patrikhanesine vakfedildiğini üzüntü ile 
öğrenen Müslüman Türk vatandaşlar elem duy
maktadırlar. Lâle Camii müştemilâtından olan 
44 odalı Taş hanın 43 odasının Hıristiyan va
tandaşlara satılmasını esefle karşılamaktadır. 

Bir mazi ve islâm düşmanlığı psikozu için
de böyle indî mucip sebeplerle yalnız İstan
bul'da binden fazla tarihî, kültür ve sanat de
ğeri yüksek olan vakıf eserler yıktırılmış ve 
satılmıştır. Daha birkaç sene evvel Fatih Sul
tan Mehmet Han'ın Sadrıâzam Mahmut Paşa
nın yaptırdığı, avlusunda istanbul'u fetheden 
gazilerden Sancaktar Servili Babanın kabri bu

lunan, Cağaloğlu'ndaki «Servili Mescit» böyle 
bir zihniyetin kurbanı olarak yıktırılıp satıl
mıştır. 

Vakfın ulvî ve kutsi bir ciheti vardır. Va
kıf ğayrimenkuller, Allah'ın mülkü olarak bı
rakıldığı için asırlar boyu, Devlet ve açık göz
ler bunlara el koyamamıştır. Hiç kimse ecdat 
yadigârı bu tarihî emanetlere kazma vurmak, 
gasbetmek cesaretini gösterememiştir. 

Devletin ve nesillerin himaye ve murakabe
sine terk edilen vakıflar mahiyeti itibariyle 
Devlet malı değildir. Bunlar Hazineye mal edi
lip vatandaşın mülk ve tasarrufuna geçmek 
üzere dağıtılamaz. 

Mübarek ecdadımızın bin yıllık bir tarih sü
resince mukaddes dininden aldığı iman ve il
ham ile dünyaya örnek olmak üzere kurduğu, 
gelecek nesillere emanet ve armağan bıraktığı 
bu güzel müesseseyi biz dejenere ettik. Vak
fın kökünü kazımak için tedbirler getirdik. Bu 
içtimai yardım müessesesini durmadan kötüle-
dift. Gençlere bu şaheserlerin gericilik kalıntı
ları olduğunu telkin ettik. İnsanlık hayrına 
adanmış bu milyarlık mirası, kumarbaz miras
yediler gibi har vurup savurduk. Böylece yeni 
vakıflar bırakılmasını önledik. 

Bu tutum, vakıfların bir islâmî tesis olma
sından, lâiklik prensibinin yurdumuzda yıllar 
boyu bir İslâm düşmanlığı şeklinde bir uygu
lamaya yol açmasından doğmuştur. 

Mutaassıp Hıristiyan uzmanları durmadan 
islâmî vakfın kötülüğünü telkin eder ve bu 
yolda iktidar makamlarımıza raporlar vermek
te devam ederken, Hıristiyan Batı bizden kop
ya ettiği vakıf müessesesini kilisenin himaye
sinde geliştirdi. Müslüman Türk topraklarına 
birer Hıristiyan vakfı olarak misyoner kolejle
rini getirdi. 

Vakfa benzer müesseseler kadîm milletler
de de vardı. Nitekim Hititlerden kalma tablet
lerde ve Roma tarihinde bu çeşit müesseseler 
görmekteyiz. Medenî kanunumuzda da bir te
sis müessesesi vardır. Vakıf, tesisi içine almak
tadır. Fakat tesis vakıf değildir. Tesisin şart
ları ağır olduğu millî ve geleneksel bünyemize 
uymadığı için Müslüman vatandaşlar tesise iti
bar etmemektedir. 

Asırların ötesinden bize intikal eden, ecda
dımızın mânevi zenginliklerini, ruh üstünlük-
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lerini gösteren, içtimai yardım ve birer kültür 
âbidesi olan vakıf eserlerimizi koruyacak, bun
ları yaşatacak maalesef bugüne kadar ciddî bir' 
gayret gösteremedik. Artık hiç olmazsa kalan
ları tahripten ve imhadan kurtarmalıyız. Vak
fın gaye ve ruhunu, zedelemeden bunları payi
dar kılacak, yenilerinin doğmasının ve çoğal
masını sağlıyacak kanun ve mevzuatı çıkarmak
ta acele etmeliyiz. Belediyelerin tecavüzlerini 
de durdurmalıyız. Belediyeler park, meydan 
yol yapmak bahanesiyle mail-i inhidam rapor
ları alarak vakıf gayrimenkulleri yıktırmakta
dır. Eski Eserler ve Anıtlar Kurulunun muha
lefeti bugüne kadar bu tahriplerin bir çoğu
nu önliyememiştir. 

Belediyeler tarihî eser mahiyetindeki vakıf 
binaların onarılmasına da proje, hare, şehir 
plânı gibi formalitelerle zorluk çıkarmaktadır. 
Bize bu Cennet vatanı kanları ve fedakârlıkla
rı pahasına armağan bırakan kahramanların 
mescit, tekke, türbe, kabristan ve mezarlıklar-; 
daki kitabelerini, mermer lâhidlerini kırarak 
kaldırım taşı yapmaktadır. Dursun, artık millî 
şuurdan mahrum olan bu akın. Dursun, millî ta
rihe kasteden, ecdat hâtırasına saldıran bu 
katliam! (Alkışlar) 

Kendini, tarihini ve millî mirasını inkâr 
eden bu insafsız, şuursuz saldırılar durmazsa 
hepimiz gelecek nesillerin ve gelecekte bu ya
kın tarihimizi inceleyenlerin lanetine uğrıyaca-
ğıs. 

Son yıllarda bu tarihî eserlerimize karşı alâ
ka ve saygının doğmakta olduğunu görmekle 
müteselli olmaktayız. 

Vakıflar Genel Müdürlüğünün başında ve 
yönetiminde görev alan zevatın bu konudaki iyi 
niyetlerini, hizmetin gaye ve tahsisine uygun 
istikamette yürütülmesi hususundaki gayretle
rini takdirle karşılamaktayız. 

Vakıflar kanunu ile, genel müdürlüğü ilgi
lendiren teşkilât kanununun, ihale kanununun 
vakıfların yeniden ihyasına, vakfiyelerinde 
tahsis edildikleri hizmet yolunda kullanılması
na, imar ve restorasyonlarına imkân verecek 
kanun tadillerinin acilen çıkartılması lüzumu
na inanıyoruz. Milyonlarca imanlı Müslüman 
Türk vakıf bırakmak emel ve arzusundadır. 
Çünkü her Müslüman fani hayatını ebedileş
tirmek, ardından rahmetle anılmak ister. 
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Asırlar boyu Devletin sosyal, kültürel ve 
iktisadi hizmetlerine çok büyük çapta yardım
cı olan vakıflar müessesesi, bugün Devlet Ha
zinesinin yardımına avuç açacak bir duruma 
getirilmiştir. 

Tarihî mirasımız olarak Cumhuriyet devri
ne intikal eden vakıflar, bir müddet Seriye ve 
Evkaf Nezareti adı altındaki bakanlığın idare 
ve nezaretinde kalmış sonra da Başbakanlığa 
bağlı Vakıflar Genel Müdürlüğünün idare ve 
murakabesine bırakılmıştır. 

Bugün Türkiye Cumhuriyetindeki mevcut 
vakıflar üç grupta toplanır. 

Birincisi mazbut vakıflardır, idaresi doğru
dan doğruya Vakıflar Genel Müdürlüğüne ait
tir. 

İkincisi mülhak vakıflardır. Bunların ayrı 
bir hükmî şahsiyeti vardır, idaresi mütevellile
rine, murakabesi Vakıflar Genel Müdürlüğüne 
aittir. Üçüncüsü : Esnaf ve cemaatlara ait va
kıflar olup bu katagoride gayrimüslimlerin va
kıfları bulunmaktadır. Patrikhane de bu grupa 
dâhildir. Vakıflar Kanunu, bu vakıfların ilgili 
makamlar ve Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafın
dan denetleneceği hükmünü vaz'etmiş ise de, 
bu makamların ve Genel Müdürlüğün muraka
be sahasını ve yetkisini tasrih'etmemiştir. Ve 
maalesef bu vakıflar denetlenememektedir. 
Bunlar kayıtlarını Türkçe tutmamaktadırlar. 
Gelirleri Türk makamlarinca bilinmediği gibi 
giderlerinin nerelere sarf edildiği de Türk hü
kümetlerince meçhuldür. Bilinen bir şey varsa 
Fener Patrikhanesi Ayasofya Camii etrafında
ki ve Selâtin camilerin çevresindeki islâm Türk 
vakıflarını, Hazine ve eşhas emlâkini satınal-
mak suretiyle Patrikhane vakıflarını her gün 
biraz daha genişletmekte olduğudur. 

Kısaca Vakıflar Genel Müdürlüğünün 1968 
bütçesi üzerinde duralım. 

Vâkıflar Genel Müdürlüğü 1968 bütçesinin 
gelir ve gider toplamı 57 613 883 liradır. 1968 
yılı gelir bütçesinin 35 613 883 lirası Genel 
müdürlüğün kendi kaynaklarından, 22 milyon 
lirası da Hazine yardımından sağlanmaktadır. 

Müessese gelirlerinin yuvarlak olarak, 24 
milyon lirası kiralardan 5 milyonu hasılatlar
dan, 4 milyonu temettü ve faizlerden, iki mil
yon küsur lirası da geçen yıldan devreden na-
kidden ibaret olduğu görülmektedir. 
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Giderlerin: 28 697 178 lirası cari harcama
lar, 26 425 000 lirası yatırım harcamalarına, 
2 491 705 lirası da sermaye teşkili ve transfer 
harcamalarına tahsis edildiği müşahede edilmek
tedir. 

Onbinlerce vakıflarla, sorumluluğuna tev
di edilen hayrı, sosyal kültürel hizmetleri yü
rütmek, bu hizmetler için tahsis edilmiş mües
seseleri idare etmek ve yaşatmakla mükellef 
bulunan, âbide ve eski eserlerin bakım, > onarım 
ve muhafazasını sağlamakla görevli olan Vakıf
lar Genel Müdürlüğünün bu kadar kısır bir ge
lir bütçesiyle özlenen başarıya ulaşması müm
kün değildir. 

Genel müdürlüğün mevcut mevzuat muva
cehesinde, kendi gelir kaynaklarını değerlen
diremediğini iddia etmek her halde büyük bir 
haksızlık olur. Akaarlardan elde ettiği kira be
delleri hasılatını biraz daha yükseltebileceği 
düşünülebilir. Ancak, bu hususta da genel mü
dürlüğün daha geniş yetkilerle teçhiz edilmesi, 
hatır1, gönül ve politik müdahaleler katkısının 
kalkması gerekmektedir. 

Genel müdürlük zeytinliklerin idaresinde 
rantabl bir çalışma düzenine girmiştir. 

Türkiye Vakıflar Bankasının Genel müdür
lüğe sağladığı temettü, Taksim'de inşa edile
cek otele ve turistik maksatlarla yapılacak otel 
ve motellere yatırım ayırması vakfın ruhuna 
uymamakla beraber gelir sağlama bakımından 
ileri bir adımdır. Döviz getirecek iki kervan
sarayın işletmeye açılmak üzere olması modern 
bir otel haline sokulması gelir kaynağı sağla
mak bakımından takdire şayan bir başarıdır. 
Yalnız kervansarayların vakfiyelerinde fakir 
yolcuların barınması şartı da vardır. Hiç olmaz
sa bu müesseselerde bu gibilere bir kontenjan 
tanınmalıdır. 

Bezmi âlem Valide Sultan vakfından İstan
bul Vakıf Gureba Hastanesinin vakıf arsaları
nın üniversiteye satılması vakfın şartlarına ay
kırı ise de bu satıştan sağlanan bedelin aynı 
maksada tahsis edilmesi ve yapılması düşünü
len ek modern bina ile hastanenin tevsiinin dü
şünülmesi takdire lâyık bir harekettir. 

Sosyal hizmetlere ayrılan ödeneklere de bir 
göz atalım: Üniversite ve okullar muhtaç öğ
rencilerini barındıran yurtlar için bütçeye 4 
milyon lira konmuştur. Halen muhtelif illeri-
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mizde 41 aded vakıf öğrenci yurdu vardır. Bun
lardan üçü yüksek öğrenim öğrenci yurdudur. 
Bütün bu yurtlarda 3 713 öğrenci barınmakta
dır. Yeni açılacak yurtları da kapsamak üzere 
konan bu tahsisat yetersizdir. İlim ve kültüre 
büyük değer veren ecdadımızın öğrencilerin 
tahsilleri için bıraktığı binlerce vakıf ve akaar 
lar dumura uğratıla uğratıla kaynaklar kuru
tulduğu için bugünkü durumu da olumlu kar
şılamaktayız. 

Müslüman Türk Milleti evlâtlarını barındı
racak yeni vakıflar bırakmaya teşnedir. Yeter 
ki, vakfın şartlarına uyulacağını gösteren mev
zuat ile tatbikatını görsün. 

Kör ve muhtaçlara maaş yardımı olarak ko
nan 1 017 000 liralık ödenek içtimai yardım 
niteliğini taşımamaktadır. Her gün artan ha
yat pahalılığı karşısında 60 - 75 liralık maaş 
geçimlerine medar olamıyacağı için bu bed
bahtların ıstırabı bu sene de sürüp gidecektir. 
Vakfiyeler tetkik edilirse bu uğurda nice akaar 
lar bırakıldığı görülür. Hükümet genel bütçe
deki ziyafet ve maiyetli seyahat masrafların
dan kısıntılar yaparak bu fasla hiç olmazsa 
5-10 milyon daha eklemeli idi. 

Ecdadımızın yurdun muhtelif yerlerinde te
sis ettiği yüzlerce vakıf imaretlerden bugün Va
kıflar Genel Müdürlüğü idaresinde ancak 21 
adedi faaliyet halindedir. Üçü İstanbul'da 18 i 
diğer illerdedir. Yeni açılacaklarla birlikte bu 
imaretlerde 9 015 fakir ve kimsesiz ilkokul öğ
rencisine günde 75 kuruştan bir öğün yemek 
vermek maksadiyle bu hizmet için bütçeye 
1 200 000 lira ödenek konmuştur. 

Zayıf ve bakıma muhtaç ilkokul çağındaki 
fakir çocukların sıhhatlerine kavuşmaları ama-
ciyle her yıl İstanbul'da açılan iki devreli öğ
renci kamplarının her çeşit giderlerini karşıla
mak gerekçesiyle bütçeye 40 bin lira konmuş
tur. Niyet ve teşebbüsü şükranla karşılarız. Bu 
miktarın memleket realitelerine cevap verecek 
bir seviyeye kavuşturulması tedbirlerinin araş
tırılmasını dileriz. 

Dernekler ve köyler tarafından inşa ve ta- • 
mir edilerek hayrata yardım olarak 1967 büt
çesine konmuş olan 6 milyon lira ödeneğin, ge
nel müdürlüğün 1968 yılı bütçesinden kaldırıl
dığını üzüntü ile müşahede ettik, iktidarın bu 
tutumu «Müslüman halkın dinî ve mânevi inanç 
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ihtiyacını en geniş şekilde karşılıyacağı» va'di 
ile bir çelişme halindedir. Mülhak vakıfların 
tamir ve restorasyonlarını engelliyen bir duru
ma da temas edelim. 

Vakıflar nizamnamesi, mütevellilerin tamir 
maksadiyle 250 liradan fazla para harcamaları
na izin vermemektedir. Basit bir tamir için ke
şif ve proje istenmesi, bunların tanzimi tasdiki 
ve genel müdürlükten sarf müsaadesinin gel
mesi aylarca bir müddet sürmektedir. Bu za
man zarfında gerek mevkufat ve hayrat yıp
ranıp yıkılmaktadır. Bu formaliteler ve müşkü
lât karşısında mütevelliler bu tamiratı yapma
yı göze alamamakta, bu vakıflar da yıkılıp 
harabolmakta ve sayıları gün geçtikçe azalmak
tadır. 

Bu nizamname ve 250 liralık bu yetki 20 
seneyi mütecaviz bir zaman evvel vaz'edilmiş
tir. Bugünkü ihtiyaca cevap vermemektedir. 

Vakıflar Genel Müdürlüğünün 1967 yılı için
de istanbul Amcazade Hüseyin Paşa medrese
sinde Türk sanat eserleri müzesini açmış olma
sını, Yeni Camide Türk çinileri ve Yeni Cami 
kasrını müze haline getirmesini ve ayrıca Ha
lıcılar medresesinde Kuranı Kerim ve yazma 
eserlerin, toplatılmasiyle müze açılması hazır
lıklarına başlamasını şükranla karşıladığımızı 
arz etmek isterim. 

Son olarak Ayasofya camimin vakfiyesinde-
ki şart ve tahsise aykırı bir hizmete ayrılmış 
olması, müze haline sokulması durumuna da te
mas edelim. 

Büyük Türk Hakanı Fatih Sultan Mehmet 
Han, fetih hakkı olarak bu eski kiliseyi camie 
tahvil etmiş ve vakfiyesinde bu mabedin ancak 
cami olarak kullanılabileceğini tasrih etmiştir. 

Mabetlerin bir başka maksatla kullanılamı-
yacağı hakkında kanuni bir hüküm de mev
cuttur. Bu gerçeği ve Müslüman Türk halkının 
bu yoldaki müşterek dileğini iktidara hatırlat
makla yetiniriz. (Alkışlar) 

Vakıflar Genel Müdürlüğü bütçesinin mil
letimize, vatanımıza hayırlı ve uğurlu olmasını 
Cenabı Haktan niyaz eder, Yüce Meclisi saygı 
ile selâmlarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Muhterem milletvekilleri, Be
den Terbiyesi Genel Müdürlüğü Bütçesinin 
açık oylaması devam etmektedir. Yeni gelen , 
sayın üyelerin oylarını kullanmalarını istirham 
edeceğim, 

Efendim, söz sırası, Yeni Türkiye Partisi 
Grupu adına Sayın Nihat Doğan'da. 

Buyurun efendim. 
Y. T. P. GRUPU ADINA NİHAT DOĞAN 

(Sivas) — Sayın Başkan, muhterem milletve
killeri; yıllardır Vakıflar Genel Müdürlüğü 
Bütçesi üzerinde yapılan görüşmelerde Vakıf
lar Teşkilât Kanununun değiştirilmesi hak
kında ısrarla tenkid ve temennilerin olumlu bir 
yola girdiğini memnuniyetle öğrenmiş bulunu
yoruz. Müesseseye yeni bir ruh verecek olan 
kanunun hazırlıkları tamamlanıp tasarı, gö
rüşleri alınmak üzere bakanlıklara gönderil
miştir. Biraz geç de olsa ilgililerin gayretle
rine teşekkür eder, tasarının kısa zamanda 
kanunlaşmasını temenni ederiz. 

Vakıflar Genel Müdürlüğü 1968 yılı Bütçe
si, 1967 yılına nazaran 10 178 421 lira fazla
lık göstermektedir. Genel Müdürlüğün gelir 
kaynaklarından olan 35 613 883 lira 7044 sa
yılı Kanunla devrolunan âbide ve eski eserle
rin onarım, etüt ve proje, teknik personel ve 
kamulaştırma için konulan ödeneklerin karşı
lığı olarak 22 milyon ve Maliye Bakanlığının 
1968 yılı Bütçesinde derneklere yardım madde
sindeki 19 milyon liradan dernek ve köy ida
relerine cam; yapılması için ayrılan' 6 milyon 
lira ile bütçe 63 613 883 liraya çıkmaktadır ki, 
bu bütçe ile Vakıflar Genel Müdürlüğünün 
yükünü kaldırmak mümkün değildir. 

Birinci Beş Yıllık Plân döneminde âbide ve 
eski eser onarımlarına 76 milyon lira sarf edi
lip, bu dönem içinde 804 âbide ve eski eser 
onarılmıştır. 

ikinci Beş Yılık Plân döneminde 512 âbi
de ve eski eserin onarım ve restorasyonu için 
105 milyon lirayı bulan plânlar hazırlanmış
tır. Genel Müdürlüğün turizm sektörüne ge
niş ölçüde katkıda bulunduğu, ezcümle bu yıl 
kervansaray ve medreselerin turizm alanında 
otel olarak kullanılması için bir Fransız fir-
'masiyle.panlaşma temin ederek Türk turizm sa
nayiine 800 yatak ve turizm gelirimize 8 - 10 
milyon lira karşılığı döviz ilâve etmek imkâ
nını sağlıyan isabetli hamleler yaptığını da se
vinerek öğrenmiş bulunuyoruz. 

Vermeden alınamıyacağına göre, Hazinece 
yapılacak yardımın artırılması gelecek için 
büyük faydalar sağlanmasına vesile olacaktır. 

Yoksullar hastanesi olan Gurebanm bugün-

— 266 — 



M. Meclisi B : 45 

kü ihtiyaca cevap vermiyen binasının yenilen
mesini temin etmek maksadiyle vakfın hayrat 
satışlarından elde edilen paralarla yeni bir has
tane inşası kararlaştırıllraııştır. 34 milyona mal 
olacak hastanenin ilk kısmının ihalesinin ya
pıldığı memnuniyet vericidir. 

Vakıflar her ne kadar imaretlerden muh
taçlara yemek veriyorsa da, eski binayı düş
künler yurdu yapmakla ilk yatılı yurdunu da 
meydana getirmiş olmaktadır. Bu görüşü de 
takdirle anmak gerekmektedir. 

Aylık olarak âmâlara verilen 75 lira ile 
muhtaçlara verilen 60 lirayı çok yetersiz bul
maktayız. Bugünkü yaşama şartlan içerisinde 
sırıtan bu rakamlar hazin birer tablo teşkil 
etmektedir. 

Bütçeye konulmadığı halde komisyon ra
portörü Sayın Ragıp Üner'in teklifi ve Bütçe 
Karma Komisyonu sayın üyelerinin de katıl
masıyla Maliye Bakanlığından aktarılarak 
köy ve derneklere cami yaptırmak için ayrı
lan 6 milyon liranın bir kısmının âmâ ve muh
taç aylıklarını artırmak için sarf edilmesinin 
yerinde olacağına inanıyor ve temenni ediyo
ruz. Esasında politik kızmalara yol açan bu 
fonun kaldırılmasına taraftarız. Geçen yıl 
3 973 derneğe dağıtılan yardımın bu dernek
lere de fayda sağlamadığı kanısındayız. 

1966 yılı Vakıflar Bütçesi görüşmelerinde 
bir temennide bulunmuş, vatandaşı okul yap
maya teşvik için okulu olmıyan köye cami yar
dımı yapılmamasını dilemiştim. Sayın Bakan, 
daha sonraki konuşmalarında, «Okul başka, 
cami başka» demiştir. Bu görüşüne katılmıyo
ruz. Her ne kadar okulu Devlet yaptırıyor 
iddiasını da ileri sürmüş ise de, taşını, kumu
nu, bâzı okul ihtiyaçlarını ve hattâ yolunu ha-
zırlıyan köylere öncelik tanındığını Sayın Ba
kanın bilmesi gerektiği kanısındayız. Bir 
vatandaş çıkıp da, köyümüze okul yaptıracağız 
diye yardım talebinde bulunmamıştır. Halbu
ki yüzlerce vatandaş ellerindeki teberru mak
buzlarıyla köşe bucak dolaşıp köylerine yaptı
racağı cami için yardım istemektedir. Yine 
ısrarla diyoruz ki, bu iki kuvvetten köye önce 
okul girmelidir. 

6570 sayılı garimenkul kiraları hakkındaki 
Kanunun 2 ve 3 ncü maddelerinin Anayasa Mah
kemesince iptalinden sonra serbest kalan ve 
yıllardır cüzi kira getiren Vakıf akaarının kira-
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lafının yeniden tesbiti sayesinde 1C63 yılındaki 
11* 682 668 lira, 1967 yılında 22 milyonu aşmış 
ise de bunu kâfi görmüyor, yeniden tesbitini 
diliyoruz. Halen şahsa ait akaar kiralarının va
kıf akaar kiralarına nazaran % 400, hattâ % 500 
nisbetinde fazla olduğunu üzülerek görmekte
yiz. 

Çeşitli illerde yapılan ve yapılacak olan iş-
hanı, çarşı ve otellerin vakıflar bütçesine bü
yük gelirler katacağına inanmaktayız. Ancak 
bunların yavaş yürütüldüğünü üzülerek müşa
hede etmekteyiz. Meselâ benim seçim çevrem 
olan Sivas'ta vakıfların yaptıracağı işhanının 
projeleri dâhil, her şeyi hazır olduğu halde atı
lacak temeli 4 yıldır daima ertelenmektedir. Bu 
hususla ilgili olarak da sayın ilgililerden bilgi 
rica etmekteyim. / 

öğrenci yurtları ve imaret faaliyetlerinin bu 
yılkı Vakıflar Genel Müdürlüğü programı ge
reğince Orta ve Doğu - Anadoluya fazlalıkla 
kaydırılmasını memnuniyetle karşılıyor ve bu 
sosyal hizmet anlayışını takdir ediyoruz. 

14 ncü yılını idrâk eden ve sermayesinin 
% 55 i Vakıflar Genel Müdürlüğüne aidolan Va
kıflar Bankası çalışmalarını memnuniyetle iz
lemekteyiz. 1967 yılındada teşkilâtlanma, mev
duat toplama, çeşitli plasmanlar yapma ve her 
türlü bankacılık hizmet ve faaliyetlerini artırma 
gayretlerine devam etmiş ve geçmiş yıllara na
zaran olumlu sonuçlar almıştır. 1967 yılında 
15 şube açarak şube sayısını 86 ya yükseltmiş
tir. 

Burada şunu kaydetmek mecburiyetindeyiz; 
geçen yıllardaki görüşlerimizde de belirtiğimiz 
gibi, en büyük sanayi şehrimiz olan istanbul'da 
bankanın ancak 8 şubesi vardır. Bankaların bu 
şehrimizde şube açması tahdidedildiğinden, Va
kıflar Bankası da şube açamamaktadır. Ancak, 
kuruluş tarihleri eski olan bâzı bankaların 
40 - 50 şubesi bulunması kargısında bu bankanın 
8 şubede çakılı kalmasını haksızlık kabul ediyor, 
bunun normal bir şekle sokulmasını diliyoruz. 

1968 yılı Vakıflar Genel Müdürlüğü bütçesi
nin memleketimize ve milletimize hayırlı olması
nı diler. Y. T. P. Grupunun saygılarını suna
rım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Türkiye İşçi Partisi Grupu adı
na Sayın Âdil Kurtel. Buyurun efendim. 

T. 1. P. GRUPU ADINA ÂDİL KURTEL 
(Kars) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 
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Bütçe ve Plân Karına Komisyonunun hasırla
mış olduğu raporun tetkikinden de anlaşılaca
ğı üzere Vakıflar Genel Müdürlüğünün 1968 yı
lı Bütçesi 57 613 883 lira olarak tahmin edilmiş
tir. 

Vakıflar Genel Müdürlüğü tahminî gelir büt
çesinin 35 613 883 lirası Genel Müdürlüğün ken
di öz kaynaklarından 22 000 000 lirası da Genel 
Bütçeden karşılanmaktadır. Vakıflar Genel 
Müdürlüğünün kendi öz kaynaklarından sağla
mış olduğu gelir rakamlarına baktığımız saman, 
35 613 883 liralık gelirin 24 316 000 lirasının yıl
lık kiralardan, 5 078 000 lirasının ise muhtelif 
hasılatlardan sağlandığını görürüz. 

Vakıflar Genel Müdürlüğü Bütçesinin gider 
tablosunda ise şu rakamlar yer almıştır. Garı 
harcamalara 28 697 178 lira, yatırım, harcama
larına 26 425 000 lira, sermaye teşkili ve transfer 
harcamalarına ise 2 491 705 lira harcandığım 

'görürüz. 

Sayın milletvekilleri, 
Bundan evvelki bütçe görüşmelerinde de 

üzerinde önemle durulduğu üzere Vakıflar Ge
nel Müdürlüğünün kendi öz kaynaklarından sağ
ladığı gelir çok az bir yekûn tutmaktadır. Bu
nun başlıca nedeni öz kaynakların verimli bir 
şekilde işletilmemesi ve mevcut imkânların ran
dımanlı bir şekilde değerlendirilmemesidir. ida
renin denetiminde bulunan muhtelif işletmeler 
kârlılık ve verimlilik ilkesine göre randımanlı 
bir şekilde işletilnıediği gibi Vakıflar Genel 
Müdürlüğünün kiralanan gayrimenkullsrmden 
sağladığı gelir ûe emsallerine göre çok düşüktür. 
6570 sayılı Kira Kanununun bâzı hükümleri ve 
özellikle idareyi bağlayıcı hükümleri iptal edil
dikten sonra kiraya verilen gayrimenkullerin 
kiralarının yeniden gözden geçirileceği va'-
dedilmiş olduğu halde bu konu üzerinde bugüne 
kadar önemi ölçüsünde durulmamış ve gerekli 
kira ayarlamalarına gidilmemiştir. Bu yüzden 
de Vakıflar Genel Müdürlüğünün kiralanan gay-
rimenkullerden sağladığı gelir çok düşük bir 
rakam teşkil etmektedir, öte yandan idare, sa
tışı yapılan gayrimenkullerini de emsallerinin 
rayiçlerine göre satamamakta ve çok kere düşük 
fiyatlarla elinden çıkarmaktadır. 

Sayın milletvekilleri, 
Bütçe Koimsyonu raporunun tetkikinden ve 

ilgili bakanların açıklamalarından da anlaşıla-
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cağı üzere Vakıflar Genel Müdürlüğünün idare
sine terk edilmiş olan vakıf malların değeri bir 
milyar liranın üzerindedir. Kültür ve sanat 
yönünden tarihimizin bir parçasını teşkil eden 
bu. varlığın korunması ve mevcut kaynakların 
verimli bir şekilde değerlendirilmesi, üzerinde 
durulması gereken önemli bir konudur. Vakıf 
malların kültür ve sanat değerlerinin korun
ması için bugüne kadar bir fedakârlığa katlaınl-
madığı bütçe rakamlarının tetkiki ile ortaya çık
maktadır. Yapılan hesaplara göre bu tarih Ha
zinesinin kültür ve sanat değerlerinin korun
ması için asgari 600 milyon liraya ihtiyaç olduğ'u 
bilinmektedir. 

Muhterem arkadaşlar; bu noktaları arzettik-
ten sonra yine Vakıflar Genel Müdürlüğü bütçe
sinin üzerindeki görüşlerimizi ifade ederken bâ
zı hususlar üzerinde de kısaca durmak istiyorum. 

Muhterem arkadaşlar, arzetmiş olduğum gi
bi Vakıflar Genel Müdürlüğünün sahibolduğu 
menkûl, gayrimenkul gözönüne alınarak Devle
tin en zengin kurumlarından biri olduğu halde, 
bağlı bulundukları Hükümetlerin politikalarına 
paralel olarak hareket eden bu müessese bugüne 
kadar mevcut varlığını, tarihi kıymetleri değer
lendirememiş ve işletilmeyen ve değerlendirile-
miyen bir varlık halinde muhafaza etmiştir. 

Öncelikle şu noktaların belirtilmesinde fay
da görüyoruz. Vakıflar Genel Müdürlüğü bugü
ne kadar sahibolduğu bütün gayrimenkullerin 
bîr tesbitini yapmış veya yapabilmiş değildir. 
Böylece bu zenginlik kendi haline terkedil
miş, randımanlı ve verimli çalıştırılamadığı için 
hazine bu kanaldan her yıl milyonlarca lira za
rara uğratılmıştır. 

Öteyandan muhterem arkadaşlar yine üze
rinde durulması gereken noktalardan birisi de, 
Vakıflar İdaresine ait inşaat işleri, restorasyon 
faaliyetleri de siyasi yatırımlara sahne olmuş, 
sanatın ve bilimin ışığı çalışmalara katiyyen nü
fuz edememiştir. 

inşaat yatırımları; genellikte turistik otel
ler inşaası alanındadır. Yâni yatırım kamu hiz
metine yapılmamakta, ticarî bir amaçla yapıl
maktadır. Ancak bir zümrenin hizmetine giren 
bu oteller, gerekli rantabilite hesaplarına daya-
namadığından, kurulduklarından bu yana de
vamlı olarak zararla çalışmaktadırlar. Yıllar
dır inşaası devam eden Balıkesir, Sapanca otel-
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leri karakteristik örneklerden olup, 1950 yılın
dan sonra inşaası başlıyan Sapanca otel}, Anka
ra - İstanbul yolunun karşı sahile alınması dola-
yısiyle müteessir ola» bir grup halkı memnun 
etmek amacı ile ve 45 milyon Tl. harcanarak in
şa edilmiş, yer tesbitindeki isabetsizlik, işletme 
hesaplarının rantabl sonuçlar vermemesi yüzün
den hâla kiralanmamış, yahut, verimli bir şekil
de işletilmemiş, bakımsızlıktan eskimekte de 
vam etmiş, bu yüzden bu yatırım da gereği öl
çüde faydalı bir hale getirilememiştir. 

Muhterem arkadaşlar, Vakıflar Gene] Müdür
lüğünün çalışmalarındaki,ikinci önemli nokta; 
restorasyon konusudur. Ancak görülmektedir ki, 
gelmiş geçmiş bütün Hükümetler ve onlara bağ
lı yöneticiler, tam bir idarî maslahatcı tutum 
içindedirler. Tarihi ve' mimari değerleri ölçüsüz, 
çeşitli devirlerin eşsiz yapıları, bilimsel bir me
totla hâlâ smıflandırılamamış, hâlâ gruplandırı-
lamamışdır. Hâlâ hiçbir eserin bir arşivi mev
cut değildir. Bu yüzden müdahaleler isabetsiz 
olmakta, politik yatırımlar bu isabetsizliği büs
bütün artırmaktadır. 

Diğer yandan, onarım tekniğindeki ilkellik, 
teknik kadronun yetersizliği ve mütaahhitlerin 
önce kâr prensibinde birleşmeleri, eserlerin çok 
kere tahribine yol açmaktadır. 

Kanımızca tutulacak yol şudur- Vakıfların 
elinde bulunan menkûl, gayrimenkul mallar bir 
an önce tesbit edilmelidir. Gerekli bir sınıflandır
ma yapıldıktan sonra, ya kalkınma plânlarının 
tahakkuku uğruna kamu hizmeti alanlarına ya
tırım yapılmalı veya hazine yararına en iyi bir 
şekilde işlemesini sağlıyacak değerlendirmeye 
dayanan, bir plânlamaya gidilmelidir. 

Eski eserler derhal bir sınıflandırmaya tâbi 
tutulmalı, durumları tesbit edilmeli, onarmadan 
önce onarım şekilleri araştırmaya dayanan sıh
hatli çalışmalarla tâyin edilmeli, gerekiyorsa es
ki eser onarımı adı altında devam eden eski eser
lerin tahribini önlemek için, onarım yatırımları 
gerekli veriler elde edilinceye kadar durdurul
malıdır. 

Böylesine köklü değişikliklerle vakıfların 
halk yararına işliyen canlı bir kurum haline ge
leceği inancındayız. 

Muhterem arkadaşlar; Vakıf malların çeşit
li amaçları ve gayeleri yanında sosyal bir takım 
gayelerinin de bulunduğunu ve bütçeden ayrı
lan ödeneğin bu sosyal amaçlara hizmet etmek 

yönünden yetersiz olduğu üzerinde benden önce 
konuşan muhterem arkadaşlarım fikir beyanın
da bulundular. Gerçekten de Vakıflar bütçesinin 
bugünkü imkânları içerisinde ve Vakıfların bu 
sosyal hizmetlerini sosyal alandaki hizmet
lerini karşılamak için bütçeden ayrılan 
ödenek çok yetersizdir ve bu alandaki hiz
metlerde bu bütçe ile ayrılan bu ödenekler
le yerine getirilememektedir ve getirilmesine de 
imkân yoktur. 

» 
Muhterem arkadaşlar, sözlerimi bitiriyorum, 

arz ettiğim gibi bu bütçe ile vakıf malların muha
fazası imkânı mevcut olmadığı gibi, ayrıca Va-' 
lafların sosyal amaçlarına hizmet etmek imkân
ları da mevcut değildir. Bu itibarla herşeyden 
önce üzerinde durulması gereken önemli konu 
Vakıfları sosyal amaçlarına yöneltmek, sosyal 
amaçlan istikâmetinde bir hizmet alanına sok
mak ve ayrıca mevcut tarihi, kültürel ve*sanat 
yönünden büyük önem taşıyan bu eserlerin ko
runması için gerekli tedbirleri almaktadır. 

Saygılar sunarım. 

BAŞKAN — ÂP Grupu adına sayın Lâtif 
Aküzüm. 

Buyurunuz efendim. 
A. P. GRUPU ADINA LATİF AKÜZÜM 

(Kars) — Sayın Başkan; değerli milletvekille
ri; 

Vakıflar Genel Müdürlüğünün 1968 yılı büt
çe kanun tasarısı üzerinde Adalet Partisi Gru
pu adına söz almış bulunuyorum. 

Vakıflar Genel Müdürlüğünün 1968 yılı 
bütçesinin gelir ve gider toplamı, 63 619 883 
lira olup 1967 yıla bütçesine nazaran 10 mil
yon 178 421 lira kadar bir fazlalık arz etmek
tedir. 

Bilindiği üzere vakıf ferdin şahsi mülkü
nü, kendi arzu ve iradesiyle, şahıs mülkiye
tinden çıkarıp hayır maksadiyle ye ebedi ola
rak âmmenin ve insanların menfaatine hasret
meğidir. , 

İslâm hukuku ;* «Aynı, Allahın mülkü ol
mak ve menfaati halka ait bulunmak üzere ha
pis ve tevkif etmektir» şeklinde tarif eder. 

Osmanlı Devleti zamanında büyük inkişa
fa mazhar olan vakıf müessesesi dinî, sosyal ve 
kültürel hizmetleriyle, idare tarihimizde bir kı
sım âmme hizmetlerini gören ve en büyük sa
nat eserlerini yaratan bir müessese haline gel-
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mistir. Ecdadımız sayılan 10 binlerin üstünde 
olan türbe, han, hamam, köprü, cami, kervan
saray, bedestan, zeytinlikler, çiftlikler ve na
renciye bahçelerini, başka gelir kaynaklariy-
le birlikte tanzim ettikleri vasiyetnamelerle 
vakfetmişlerdir. 

Maddi değerleri milyonları geçen, mânevi 
değerlerine paha bicilmiyen bu ecdat yadigâ
rı emanetler, Vakıflar Genel Müdürlüğü ta
rafından idare edilmektedir. 

Bu vakıflar İM cephesiyle âmme hizmeti
ne kendisini arz etmiş bulunmaktadır. 

1. Vakfın hayrı ve sosyal cephesi ve hiz
metleri. 

2. Vakfın ekonomik cephesi ve hizmetle
ri. 

1. Vakfın hayrı ve sosyal cephesi ve hiz
metleri; Vakıflar İdaresinin yapmakla mükel
lef bulunduğu, hayrî hizmetlerin başında, yur
dumuzda mevcut her biri dünya çapanda birer 
şaheser olan âbide ve eski eserlerin muhafaza
sı, onarım ve restorasyonları gelmektedir. 

Yüzlerce sene evvel bakımsız kalan, ancak 
20 sene evvel büyük bir sorumluluk anlayışı 
ile ele alınan âbide ve eski eserlerin onarımı 
için, bugüne kadar 182 milyon lira sarf edil
miş, bu suretle birçok kıymetli eserler mutlak 
bir harabiyetten kurtarılmıştır. 

Plânlı devreye girdikten sonra, bunların 
onarım ve restorasyonlarına devam edilmiş ve 
bu devre zarfında 72 milyon lira sarf edilerek 
804 âbide ve eski eser üzerinde çalışma yapıl
mıştır. 

ikinci Beş Yıllık Plân döneminde ise, 105 
milyon lira sarf edilerek, 512 eserin onarım ve 
restorasyonu yapılacağı memnuniyetle öğre
nilmiştir. Bu Plânın ilk dilimi olan 1968 sene
sinde 145 aded âbide ve eski eserin onarımı 
için 1968 yılı bütçesine 22 milyon lira tahsis 
edilmiş bulunmaktadır. 1968 programı, Devlet 
Plânlama Dairesinin vizesinden geçerek prog
rama dâhil eserlerin onarım ve etütlerine baş
lanmıştır. 

Bu programların tesbitinde turizm hizmeti 
yönünden ele alınması gerekenlere öncelik ta
nınmış olduğunu memnuniyetle ifade etmek is
terim. Vakıflar İdaresi bu yıl bu mevzu üze
rinde bir hamle yaparak kervansaray ve med
reselerin turizm konusunda otel olarak kulla-

I nılması için bir Avrupa firmasiyle anlaşma 
yapmış ve Türk turizm sanayiine 800 yatak ve 
Türk turizm gelirine de senede 8 - 10 milyon 
Türk lirası karşılığı döviz imkânını sağlamış
tır. 

I Vakıfların hayrî ve sosyal hizmetleri kıs
mına giren diğer faaliyetleri grupuna; Gure-

I ba Hastanesi, öğrenci yurtlan, kamplar, ima
retler, öğrencilere burs yardımı, muhtaç ve 
âmâlara yardım mevzulannda toplanmakta
dır. Bu hizmetlerin geliştirilmesi bakımından 

I Vakıflar idaresi yeni gayretler içine girmiştir. 
I a) Vakıf öğrenci yurtlarının miktan ve 
I öğrenci sayısı artnrılmakta olup bu hizmetin 

bütün illerimize teşmiline çalışılmaktadır. 1967 
yılında 800 000 lira artınlan ödeneğe 1968 yı-

I lında 900 000 lira ilâve edilerek ödenek mik
tan 4 000 000 liraya çıkanlmıştır. Muhtelif 
illerimizde 1967 senesinde 3 aded yurt açılmıış-

I tır. 1968 senesinde de 7 aded yurt yeniden açı-
I lacaktır. Aynca 1967 senesinde 5 yurt kadro

suna 150 öğrenci ilâve edilmiş bulunmaktadır. 
Böylece; 31 den 41 e çıkarılmış olan öğrenci 
yurtlanmzda, ceman 3 713 öğrenci banndırıl-
mış olacaktır. 

I öğrenci yurtlarının birer modern binaya ka
vuşturulması için, mahalli teşekküllerle müşte
rek çalışmalar yapılmakta ve yurt tipi projeler 

I Vakıflar idaresince hazırlanarak illere gönde-
I rilmektedir. 

Ayrıca; eski medreselerden yurt olarak ha-
I zırlananlardan onarılanlar, yurt olarak istifade 
I edilebilecekler bu maksada tahsis olunmaktadır. 
I Edirne'de 3 Şerefeli Camii Medresesi, Amas-
I ya'da ikinci Bayazıt Medresesi bu şekilde fonk-

siyone edilerek bu yılki hizmete açılmaktadır. 
Vakıflar idaresinin bu tip çalışması hizmet ve 
eserlerin korunması bakımından memnuniyet ve
ricidir. 

b) Muhtaç ve âmâlara yardım ödeneği bu 
sene 74 000 lira artırılarak 1 milyona çıkarıl
mıştır. 

I c) Vakıflar idaresinin memleket çapında 
I önemli bir hizmeti olan Vakıf Gureba Hastane

si 1968 yılı bütçesine konulan 1 570 200 lira 
ödenek ile hizmete devam edecek, bu suretle has-

I tane fakir ve kimsesizleri muayene, tedavi ve 
ameliyat hizmetleriyle faydalı olacaktır. 

d) Bezmi - Âlem Valide Sultan vakfı olan 
I hastanenin hizmet kapasitesini artırmak bugün-

270 — 
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kü ihtiyaca cevap vermiyen binanın yenilenme
sini temin etmek maksadiyle vakfın hayrat sa
tışlarından elde edilen para ile yeni bir hastane 
binası kararlaştırılmıştır. 34 milyon proje bede
linde ölen bu hastanenin 8 milyonluk ilk kıs
mının ihalesi 13 . 10 . 1967 tarihinde yapılmış
tır. Eski hastane binasının da düşkünler yur
du olarak hizmete konulması için gerekli çalış
malar yapılacaktır. 

2. Vakfın Ekonomik cephesi ve hizmetleri; 
Vakıflar İdaresi buraya kadar arz ettiğimiz hay-
rî, sosyal ve kültürel hizmetlerini şüphesiz, akar 
ve emlâki en iyi şekilde kıymetlendirmek ve öz 
gelir kaynaklarını artırıcı tedbirler, almak su
retiyle ifa edebilecektir. 

Bu sebeple; Vakıflar İdaresinin, bugünün 
ekonomik meseleleri göz önünde tutularak, sağ
lam bir malî zemine oturtmak ve kuvvetli ge
lirlere sahip kılmak konusu ile meşgul olunmak
tadır. 

Vakıflar İdaresinin malî potansiyelini tam 
olarak meydana çıkarmak için her şeyden evvel 
milyarlar değerinde vakıf malların tesbiti mak
sadiyle envanter çalışmalarına önem verilmesi 
zaruridir. Bundan başka; Vakıf gelirlerinin ar
tırılması, işletmelerin daha rantabl çalışması ve 
yeni yatırımların gelir getirir sahalara tevcih 
edilmesi ayrıca üzerinde durulacak konulardır. 

Vakıflar İdaresi Ayvalık, Antalya ve Aydın 
havalisinde bulunan geniş çaptaki zeytinlikleri 
3913 sayılı Kanunla kurulmuş bulunan iki işlet
me vasıtasiyle idare etmekte ve zeytinleri yağ 
haline getirerek piyasaya intikal ettirmektedir. 
Bu işletmelerin daha rantabl bir şekilde çalış
malarını temin için özel hukuk hükümlerinin tat
bikini sağlamak maksadiyle, Teşkilât Kanunun
da gerekli değişikliğe gidilmiştir. 

Vakıflar Bankası : 
6219 sayılı Kanunla Vakıflar İdaresinin bir 

iştiraki olarak kurulmuş bulunan Vakıflar Ban
kasının sermayesinin % 55 hissesi mazbut Va
kıflar İdaresine ait olup 50 milyon Türk lirası 
sermaye ile kurulmuştur. 

Vakıflar Bankası kurulduğu günden bu ya
na süratli inkişaflar kaydetmektedir. Halen; 
Türkiye'de 86 şubesi olan Bankanın, öz ve ya
bancı kaynaklar 932 milyon liraya ve plasman
ları ise 816 milyon liraya ulaşmıştır. Her sene 
biraz daha inkişaf eden Bankanın kârına muvazi 

olarak Vakıflar İdaresinin gelir hissesi de art
maktadır. Bu sebeple; 1968 bütçesine 3 milyon 
lira gelir tahmini konulmuştur. 

14 senelik mazisi olan Banka, diğer millî ve 
özel bankalarla mukayese edildiğinde; gerek 
memleketin iktisadi hayatında kendisine düşen 
vazifeyi bihakkın ifa etmesi, ve gerekse; ban
ka olarak kısa mazisine rağmen, her yönden ba
şarı ile inkişaf ederek diğer bankalara nazaran 
ulaştığı rantabilite durumu itibariyle örnek ban
ka haline gelmiştir. 

1963 yılında 40 şube ile faaliyette bulunan 
Banka halen 86 şube halinde çalışmaktadır. Bu
na paralel olarak mevzuat toplamı 1963 yılında 
228 milyon iken 1967 yılı sonunda bu miktar 
637 milyona yükselmiş, artışta % 300 ü geçmiş
tir. Bu suretle halkın Bankaya karşı itimadı 
artmıştır. Bankanın 86 şubesinin ekserisi Ana
dolu'nun muhtelif şehirlerinde olup, 16 şubesi 
kendi malı olan gayrimenkullerde oturmaktadır. 
1963 yıında Bankanın kârı 4 315 000 lira iken 
1967 yılında 13 871 000 liraya yükselmiş ve kâr 
nisbeti de % 30 artmıştır. Bu nisbetin gelecek 
yıllarda daha çok artacağına inanıyoruz. 

Tahminen iki ay evvel kabul ettiğimiz bir 
kanunla, Bankanın Kuruluş Kanununa eklenen 
yeni hükümler, Bankayı her yönü ile çalışma 
imkânına kavuşturduğu gibi personeline de di
ğer bankalar personeline ödenen temettüe yakın 
bir teşvik imkânı sağlandığından personelin şev
ki arttığı için daha randumanlı çalışmalar alına
cağı tabiîdir. Bu başarılı çalışmayı sağlıyan baş
ta Banka Genel Müdürü olmak üzere yönetim 
kuruluna ve diğer yöneticilerine Grupum adına 
teşekkür etmeyi bir borç bilirim. 

Vakıflar Genel Müdürlüğü; Vakıflar Banka
sı T. C. Emekli Sandığı, İş Bankası ve Güneş Si
gorta Anonim Şirketinin iştirakiyle kurulmuş 
olan 70 milyon lira sermayeli Taksim Otelcilik 
Anonim Şirketi çalışmalarına başlamış ve Otel 
yerinin harfiyatı yaptırılmıştır. Yakında teme
li atılacak olan bu otel 130 milyon liraya mal 
olacak bu otel 24 kat, 459 oda, 822 yatak ve muh
telif salonlar, çarşı ve yüzme havuzunu havi ol
mak üzere 4 senede ikmal olunacaktır. Otelden 
elde edilecek gelir miktarı 12 milyon lira tahmin 
edilmektedir. Sermayesinin takriben % 53 ü 
Vakıf grupuna aidolan otel gelirinin mühim bir 
kısmı da Vakıflara aittir. 
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Muhterem arkadaşlar; bu arada ö. H; P. söz
cüsü, Vakıflar Bankasına temas çtmek suretiyle 
idare Meclisini bir arpalık göstererek, orada es
ki Demokrat Partililerin ve Adalet Partililerin 
barındığını ifade ederek bir beyanda bulundu
lar. Ciddî bir müessese olan ve nizamlar dâhi
linde icraatını devam ettiren, yönetimi de kema
liyle tecelli eden bu gibi müesseselerde vaktiyle 
O. H. P. iktidarı zamanında, partizan zihniyetle 
bu gibi yerlere getirilen insanları çok iyi bilmek
teyiz. Ben bu arada bir hanım olan bir mebus 
olan arkadaşımızın ağzına yakışmıyacak bir şe
kilde bir tâbir kullanmasını üzüntü ve esefle 
karşıladım. 

TÜRKÂN SEÇKİN (Edirne) — Mebustur, 
herkes hakkı olduğu gibi konuşur. 

BAŞKAN — Lütfen müdahale etmeyin, rica 
edeceğim. 

A. P. GRUPU ADINA LÂTİF AKÜZÜM (De
vamla) — Vakıflar Genel Müdürlüğü 2762 sayı
lı Vakıflar Kanununun 12 nci maddesi gereğince 
irat getirmiyen ve elde tutulmalarından da fay
da melhuz bulurimıyan gayrimenkulleri satarak 
elde edilen paraların, (Akaar Toprak Satış Be
deli Fonu) namı altında toplamakta ve bunun
la yurdun muhtelif yerlerinde İdareye gelir sağ-
lıyan yeni gayrimenkuller yaptırılmak suretiyle 
Vakıfların gelir getiren mevkufatı günün eko
nomik şartlarına uygun yeni tesisler haline so
kularak Vakfın devamlılığı sağlanmaktadır. 

Bu maksatla İdarece, 2 nci Beş Yıllık Yatır 
rım Plânına muvazi olarak bir satış programı 
tertibedilerek tatbikata geçilmiştir. 

Yeni akaar inşaası 5 Yıllık yatırım program
ları ile ele alınmakta ve Devlet Plânlama Teşki
lâtının tasvibinden geçirilerek tatbik olunmak
tadır. Bu yatırım programları raritabilite ya
nında memleketin ekonomik hayatı, imar husus
ları da göz önünde tutulmak suretiyle yapılmak
ta ve bilhassa satış yapılan mahallerin ihtiyacı 
nazarı itibara alınmaktadır. Bu programda iş 
hanları, çarşılar, oteller, inşası ile işletmelerin 
modern cihazlarla teçhiz konuları yer almakta
dır. 

Vakıflar idaresinin yeni yatırımları 5 yıllık 
programlarla ele alınmakta ve Devlet Plânlama 
Teşkilâtının vizesinden geçirilerek tatbik olun
maktadır. 

2 nci Beş Yıllık Plân devresinde bu fondan 
yapılacak yeni yatırımların yekûnu 402 450 000 
liraya yükselmiş olacaktır. Bu devre içinde 10 
iş hanı, 2 çarşı, 4 apartman ve bir hastane yapıl
ması programlaşmıştır. 

Bunların dışında Vakıflar idaresi bilhassa 
1967 yılı içinde bâzı önemli çalışmalar kaydet
miştir. Bunları da burada bilhassa arz etmek is
teriz. 

a) Vakıflar idaresinin yeni bir zihniyetle 
plânlı ve disiplinli bir çalışma devresine girmesi, 
ni tacil edecek olan Vakıflar Teşkilât Kanunu
nun değiştirilmesi yolundaki hazırlıklar tamam
lanmış ve kanun tasarısı Hükümete takdim edil
miştir. 

Bu kanunla Vakıflar Teşkilâtı yeniden dü
zenlenecek ve Vakıflar idaresi tasarruflarında 
özel hukuk hükümlerinden faydalanabilecek, iş
letmeleri için zaruri olan iştirakler kurabilecek
tir. 

b) İstanbul, Amcazade Hüseyin Paşa Med
resesinin onarımını müteakip bir (Türk İnşaat 
ve Sanat Eserleri Müzesi) hazırlanmış ve açıl
mıştır. Bu Müze sanat ve tarih muhitinde önem
li bir tesis olarak kabul .edilmektedir. 

c) Senelerden beri muhafaza edilmemiş bu
lunan ve maalesef muhafazasına da önem veril
memiş olan (teberrükg,t eşyasının) tesbit ve en 
iyi şekilde muhafazası için çalışmalara başlan
mıştır. 

d) Sanat değeri olan eski yazı, Kuran ve 
benzeri eserlerin, tasnifine başlanmıştır. 

Bunu müteakip Halıcılar Medresesinde bir 
müze teşkil edilecek ve en iyi bir şekilde muha
fazaları sağlanacaktır. 

e) Âbide ve eski eserlerimizi tanıtmak, hu
susiyetlerini belirtmek harab halleriyle, onarım 
ve, restore edilmiş hallerini mukayeseye imkân 
vermek, halkımızda uyanan eski eseri muhafaza 
ve ihya şuurunu geliştirmek ve meşhur vakfi
yeleri teşhir ve tanıtmak üzere Ankara'da Va
kıflar binasında bir vakıf galeri hazırlanmıştır. 

f) Vakıf arsaları üzerinde yapılan gecekon
duların hukukîleştirilmesi ve sahiplerine tapu 
verilmesi için gerekli çalışmalara girişilmiş ve 
ilk tatbikat olarak Zeytinburnu'ndaki gecekon
du sahiplerine 1 500 den fazla tapu tevzi edil
miştir. 
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Hükümetimiz köylüyü topraklandırmak poli
tikasına muvazi olarak memleketimizin muhte
lif yerlerinde, vakfa ait ziraat arazisi ve mün
ferit zeytinlik ve fındıklıkların değer bedeli üze
rinden köylülere verilmesi için çalışmalara giriş
miştir. 

g) Ferdin vakıf yapma arzu ve heyecanını 
kuvvetlendirmek ve vakfın tarihî gelişmesini de
vam ettirmek maksadiyle Büyük Millet Meclisin
ce 903 sayılı Kanun kabul edilerek 19 . 7 . 1967 
tarihinde yürürlüğe konulmuştur. 

Muhterem arkadaşlar, '<• ; 
Vakıflar Genel Müdürlüğünün bağlı bulun-j 

duğu Devlet Bakanlığının olumlu tutumu ile 
idarecilerin gayretleri sayesinde çıkarılacak Ye
ni Teşkilât Kanunu ile vakıfların daha müsait 
ve verimli hale geleceğine güvenimizi tekrarlar
ken aşağıda arz edeceğimiz tedbir mahiyetindeki 
temennilerimizin yerine getirilmesini istirham 
etmekteyiz. 

1. Medeni Kanunun tesis hükümlerinin ta
dili ile vakıf tesislerinin kolaylığa ulaştığı hu
susundaki neşriyatın yapılması, 

2. İkmaline çalışılan vakıf envanterlerinin 
bu yıl içinde bitirilmesi, 

3. Arşivlerde mevcut eski yazı ile tanzim 
edilmiş bulunan vakıfnamelerin muhtevasını çöz
mek bir ihtisas işi olduğundan okuma ve tercü
me güçlüğünü önlemek için vakit geçirmeden 
yeni yazı ile birer kopyalarının hazırlatılması, 

4; Bakımı çok itina ve masraf istiyen bu 
sebeple; işletmeye ağır külfet yükliyen, naren
ciye bahçelerinin tetkiki ile • alınacak neticeye 
göre elden çıkmaları mümkün ise satılarak da-, 
ha verimli sahalarda tesis yapılması hususunun 
araştırılması, 

5. Yüksek okulları ve üniversiteleri bulu
nan izmir, Erzurum, Trabzon, Eskişehir gibi il
lerimizde birer yüksek öğrenim yurdu açılması 
için gereken çalışmaların yapılması, 

Muhterem arkadaşlar; maruzatım grup 
adına bundan ibarettir. 

Vakıflar Bütçesi üzerinde vâki konuşmam
dan dolayı beni dinlemek lûtfunda bulunduğu
nuz için bütün miletvekili arkadaşlarıma arzı 
şükran ederim. 

Bundan başka arkadaşlarım, 1968 yılı Büt
çesinin milletimize, Hükümetimize ve Vakıflar 
idaresine hayırlı, uğurlu olmasını temenni eder, 

sayın Meclisi saygiyle selâmlarım. (A. P. sıra
larından alkışlar). 

BAŞKAN — Kifayet önergesi gelmiştir. Sa
yın Bakandan sonra sırada olan Sayın ibrahim 
Sıtkı Haflipoğlu'na söz vereceğim. 

Sayın Bakan buyurunuz. 
DEVLET BAKANI HÜSAMETTİN ATA

BEYLİ (Erzincan) — Sayın Başkan, muhterem 
milletvekilleri; Vakıflar Genel Müdürlüğünün 
1968 malî yılı bütçe tasarısı üzerinde yapılan 
müzakereler sırasında gerek grup sözcüleri ar
kadaşlarımız tarafından ve gerek şahısları adına 
ifade buyrulan tenkid, temenni ve değerli müta
lâalarına arzı cevabetmek istiyorum. 

Yüce Heyetinize 1967 Vakıf çalışmaları, 1968 
projeleri üzerinde bir genel izahat vermek arzu
sunda idim. Yalnız muhterem grup sözcüleri 
yapmış oldukları tenkidleri sırasında benim size 
arz etmek niyetinde bulunduğum pek çok husus
ları ifade etmiş bulundukları cihetle ben tek
rar bu konular üzerine dönmek istemiyorum. 
Bu itibarla değerli arkadaşlarımın tenkidleri 
sırasında temas etmek kaydiyle sözlerime baş
lamak istiyorum. 

C. H. P. sayın sözcüsü Türkân Seçkin, Teş
kilât Kanununun kâfi gelmediğini ve lüzumlu 
değişikliklerin yapılması icabedeceğini ve bu 
değişikliklerin mevcut Teşkilât Kanunu üze
rinde bir değişiklik suretiyle değil ve Vakıflar 
Kanununun tadili suretiyle yapılması temenni
sinde bulundu. Bizim görüşümüze göre Vakıf
lar Kanunu iyi hazırlanmış bir kanundur, dik
katli hazırlanmış bir kanundur. Bu kanundan 
geniş ölçüde istifade edilebilir. Vakıflar idaresi 
olarak bizim sıkıntımız, Vakıflar Kanununun 
tatbikatında dır, yani Teşkilât Kanunumuzun 
bize çıkarmış olduğu zorluklardadır. Binaena -̂
leyh Vakıflar Kanunu gibi bir temel kanunun 
çok ciddî tetkiklere tabi tutulmadan değiştiril
mesine taraftar değiliz. Filhakika gerek Pro
fesör Ebülulâ Mardin gerekse Profesör Sıddık 
Sami Onar tarafından verilmiş olan raporlarda 
gösteriyor ki, bu mevzuda fikirler henüz tebellür 
etmiş durumda değildir ve her iki fikri meczet-
mek suretiyle bir kanun tedvini de bugünün 
şartlan içerisinde bir erken davranış olacak
tır. 1961 senesinde hazırlıklarına başlandığı söy
lenen husus Vakıflar Kanunu üzerinde değil, 
Teşkilât Kanunu üzerindedir. Biz de çalışmala-
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rımızı Teşkilât Kanunu üzerinde teksif ettik 
ve bu günün iktisadi icaplarına, sosyal icapla
rına uygun tatbikattan elde ettiğimiz tecrübe
leri inikas ettirecek tadilleri getirmek suretiyle 
kanun tasarısını hazırlamış bulunuyoruz. Ba
kanlıkların mütalâasına sunulmuş durumdadır. 

İmaretler vakfın temel müesseselerinden biri
sidir. Arkadaşlarımız imaretler konusunda iza
hatta bulundular. Zaman ile Vakıfların gelirleri 
o derece azalmış ki, vakfiyelerde imaretler ko
nusunda Vakıflar İdaresine tahmil edilen hiz
metleri ifa edemez hale gelmiş. Bu itibarla mev
cut vakıf gayrimenkulerin değerlendirilmesi su
retiyle vakfın sosyal hizmetlerinin daha ziyade 
takviyesi zarureti vardır. İktisadi gelişmeler bizi 
vakıf gayrimenkulleri üzerinde yeni çalışmalar 
yapmaya ve 1 milyarın üzerinde tahmin olunan 
vakıf patrimuanını daha verimli bîr şekilde ça
lıştırmaya zorlamaktadır. Bizim tahminlerimize 
göre 1 milyarın üzerinde bulunan partimuan 
% 1 rantla çalışmaktadır. Bunun gayrikâfi bir 
rakam olduğunu ifade etmeye bile lüzum yok
tur. Bu itibarla gerek işletmesi bakımından ge
rekse muhafazası bakımından, gerekse kirala
rının tahsili bakımından gelir getirme istidadın
da bulunmıyan bilâkis bu hizmetlerin ifası yö
nünden vakfa munzam hizmet külfeti tahmil 
eden gayrimenkullerin tasfiye edilmesi suretiyle, 
ki bu tasfiye ve bu satıştan sonra bu gayrimen
kullerin cari giderler içerisinde mütalâa edile
rek harcanmasına da imkân yoktur, akaar top
rak fonunda biriktirilmek suretiyle gayesi müm
kün mertebe aynı olan gayrimenkul sahalarına, 
hizmet sahalarına yatırım yapmak mecburiye
tindeyiz. Bu fonda biriktirilmek suretiyle sarf 
edilmek yoluna gidilmektedir. Söz bu noktaya 
gelmişken envanter çalışmaları üzerinde de dur
mak istiyorum. 

Vakıfların ciddî bir envanterinin yapılması 
taraf muzdan, Genel Müdürlüğümüzden rica edil
miş ve G-enel Müdürlüğümüz bu'çalışmalar için 
icabeden zamandan daha kısa bir zamanda bu 
envanter çalışmalarının hazırlıklarını ikmal et
miş ve fiilen de bu çalışmaya başlamıştır. Cum
huriyet Senatosu müzakereleri sırasında üç vilâ
yetimizde bu çalışmaya başladığımızı ifade et
miştim. Bulgun buna daha 6 vilâyetimizi ilâve 
etmek isterim. Görüyorsunuz ki, sürat tempo
muz gayet inşirah verici bir istikamettedir. Ümi-
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ı dediyoruz ki, envanter çalışmalarını, İstanbul 
I şehri müstesna, bir buçuk sene içerisinde biti-
I recek durumdayız. Envanter çalışmalarının güç-
I lüğü muhterem arkadaşlarımızın takdirine vâ-
I bestedir, çünkü bu çalışmaları biz bir taraftan 
I kendi arşivlerimiz ve kayıtlarımız üzerinde, 
I diğer taraftan da tapu kayıtları üzerinde yap-
I mak durumundayız. Bunun için ne nisbette bir 
I zamana ve elemana ihtiyacımız bulunduğunu 
I ve bu itibarla tahmin ettiğimiz bir buçuk se-
I nelik zamanın pek uzun bir zaman olmadığını, 
I İstanbul hariç, ifade etmek isterim. Istanbulu da 
I iki sene veya biraz daha fazla zaman içerisinde 
I bitireceğimizi zannediyoruz. 
I Arkadaşımızın yurtlar konusunda «iyi bir 
I plânlamaya dağılmıyor» şeklindeki beyanını şu 
I şekilde cevaplamak istiyorum; Muhterem millet-
I vekilleri, yurtları biz iki şekilde gerçekleştiri-
I yoruz; bunlardan birisi, bizim vakfımıza ait bu-
I lunan gayrimenkullerin yurt açılmaya müsa-
I idolanlarını bu hizmete tefrik ediyoruz, diğeri 
I vatandaşımızı da yurt yapma hizmetleri ko-
I nusunda teşvik etmek için onların dernek kur-
I malarını ve dernek marifetiyle arsalarını te-
I nün etmelerini, icabında bir miktar para ile de 
I başlamalarını telkin ettikten sonra Vakıflar İda-
1 resi de bu inşaata yardım etmek ve bilâhara 
I da bütün işletmesini üzerine devir almak su-
I retiyle temadi ettiriyoruz. Hangi bölgeden bize 
I bu tip talep gelirse o yıl ki bütçe imkânları-
I mız içerisinde bunu karşılıyoruz. Yalnız bu-
I nun plânsız bir davranış içerisinde de olduğu 
I iddia edilmemek lâzımdır. 29 miktarında bulu-
I nan yurt 41 e çıkarılmış ve bu hiçbir tefrik 
I gözetmeden yurdumuzun hemen her bölgesine 
I dağıtılmıştır. Gayemiz her ilde bir Vakıf Orta 
I öğrenci Yurdu kurmak ondan sonra da bunu 
I ilçelere doğru yaymak suretiyle genişletmek-
I tir. Bunun bir zaman ve imkân meselesi oldu-
I ğunu takdirlerinize te^krar arz etmek isterim. 
I Âmâlara yardım konusunda ve Huzur evleri 
I konusunda Sayın Seçkin biraz da insafsız ölçü-
I 1er içerisinde bulundu. Dedi M, «Amalara ve-
I rilen 75 lira azdır». Azdır filhakika, doğrudur. 
I Yalnız bu tenkidi yapabilmek için Sayın Seç-
I kin'in mensubolduğu partinin iktidarda bulun-
I duğu zamanki durumuna da bir göz atması ica-
I heder. 1960 senesinde âmâlar için verilen para 
I ımiktarı sadece 12 lira idi. Sayın Seçkin 1960 da 
I 12 lira âmâ aylığı, 1968 de 75 lira âmâ aylığı. 
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TÜRKÂN SEÇKİN (Edirne) — Hayat paha
lılığı ne kadar arttı? 

DEVLET BAKANI HÜSAMETTİN ATA
BEYLİ (Devamla) — Hayat pahalılığı 1960 ile 
1968 arasında bu farkı göstermez Sayın Seç
kin. 

Emirleri uygulıyan memurları naklettiniz, 
buyuruyor. Bunu, zannediyorum, Edirne Müdü
rü için bahsetmiş olacaklar. Edirne Müdürü beş 
sene Edirnede hizmet görmüş ve ondan sonra 
da bu müdürlükten alınmış Samsun Müdürlü
ğüne verilmiş. Bu, normal bir idari tasarruftur, 
Sayın Seçkin, seçim bölgesi olması itibariyle 
tabiî alâkalandılar; Vakıflar İdaremiz Edirneye 
en geniş şekilde bir yatırımla girmiştir. Bir ta
raftan Medresenin otel olarak, Kervansaray 
Oteli olarak inşası, diğer taraftan 1950 yılma 
kadar avlusu dahi süpürülmîyen Selimiye'nin 
minarelerimin değiştirilmesi ve bakiye tamirle
rinin yapılması diğer bütün sanat eserlerine 
el atılmış olması mevcut Vakıf otelinin tevsii, 
Edirneye bu sene içerisinde yapılacak işhanı sa
dece Vakıflar İdaresinin bu bölgeye götürmüş 
olduğu hizmetlerin bir kısmıdır. 

Sayın Seçkin, seçim çevrem olan Erzincan-
dan da soru sordular. 

Sayın Seçkin, malûmunuzdur M, C. H. P. 
Grupu Doğu yatırımları üzerinde gayet hassas 
bir gruptur. Bunun için Doğuda mitingler ter-
tibeden, «Doğu'ya yatırımlar götürülmüyor», di
yen bir gruptur. Şimdi, doğrudur, «yatırım gö-
türülsün» diyor. 

Sayın Seçkin, Erzincan'daki vakıf işhanı-
nın arsası Erzincan belediyesi tarafından Va
kıflar Genel Müdürlüğüne bedava verilmiş bir 
arsadır. Bu arsa 3 377 metrekaredir. Bu arsanın 
üzerine Vakıflar İdaresi 600 metrekare eba
dında bir inşaat yapmıştır. Bu inşaat kendisini 
tamamen amorti etmiştir. Bugün Erzincan be
lediyesinin Vakıflar İdaresine vermiş bulundu
ğu bu gayrimenkulun değeri 2 - 3 milyon ci
varındadır, Ve Erzincan'da bu arsadan daha 
kıymetli ikinci bir arsa mevcut değildir, bu 
arsanın üstünde ^Erzincan'da ikinci bir arsa 
yoktur. Binaenaleyh 600 metrekarelik sahayı iş
gal eden bir inşaatı yıkıp onun yerine, en kıy
metli yerde, değerli bir inşaat yapmak benim 
de vazifemdir, Vakıflar İdaresinin de bir ce
mile borcudur, bir vazifesidir. Kendi bölgemde 

de olsa böyle birşeyi yapmış olmaktan şeref du
yarım. 

Bunun yanında biz Erzurum'da da aynı şe
kilde işhanı yapmak kararındayız ve bu seneM 
projelerimiz arasındadır. Yani bütün Doğuya 
teveccüh etmişiz, Amasya'da da aynı şekilde 
bu inşaatı yapıyoruz. Sivas'ta da bu sene pro
jesini yaptık, eğer Sivas'ta inşa yeri bakımın
dan birtakım müşküâtımız çıkmazsa, işgalde 
bulunan gayrimenkullerimiz vardır, yıkmak du
rumundayız, Sivas'ı da bu sene belki ihale ten
zilâtlarımızla kısmen ihale etmek durumunda 
olacağız. 

Muhterem arkadaşlar; Sayın Seçkin Edirne'
de yüksek okul açılması konusuna temas ettiler. 
Malûmunuzdur ki bir yüksek okul açmak, ki 
bu üniversel karakterde bir okul olacaktır, 
binaenaleyh bunu derhal açacağız diye Vakıflar 
İdaresinin, yanlış anlaşılmasın, bir taahhüdü 
ydktur. Yalnız bir kararımız vardır; Vakıflar 
İdaresi bir yüksek okul açmalıdır. Bu yükseli 
okul Türkiye'nin istikbalde ihtiyacı olabi
lecek elemanları yetiştirecek karekterde ol
malıdır ve sahası ona göre tesbit edil
melidir. Muhakkak teknik karekterde bir 
yüksek okul olacaktır. Biz bunu Vakıflar 
idaresinin - çünkü bu konuda ihtisas sahibi 
değil - arzusu ile değil de bunu bir ilmî heyete 
tetkik ettirmek, hazırlatmak, gerek yeri itiba
riyle, gerek okulun hangi bölümleri (ihtiva et
mesi itibariyle, hazırlatmak ve o heyetin bize ve
receği rapora, yapacağı telkine göre hareket 
etmek kararındayız. Çalışmalarımıza4 şimdiden 
başlamış durumdayız. Ünîversiltelerin bir kısmı 
ile temas halinde bulunuyoruz, diğer bir kısmı 
ile de yine temaslarımıza devam edeceğiz. Bu 
etütlerimiz bittikten sonra da bu açılma işini 
en kısa zamanda gerçekleştirmeye gayret ede
ceğiz. Bu ilk defa iktidarımız Zamanında düşü
nülmüş ve tatbik mevkiine konulmak isterien 
bir tasarruftur. 

Vakıf gayrimenkullerinin satılmasmdaki esp
riyi izah ettim. Vakıf gayrimenkullerini gerçek
ten satıyoruz. Lüzumsuz hale gelmiş olanları, 
fonksiyonunu kaybetmiş olanları, daha rantabl 
hale getirmek istiyoruz. Bu gayrimenkullerden 
bir kısmı köylülerin işgal altındadır, fuzulî şâ-
giller vardır üzerinde. Bunların, köylüleri mu
tazarrır etmiyecek vadelere bağlamak suretiyle 
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ve fiyatlarında da bir insaf ölçüsü tutmak su
retiyle - çünkü bunun sosyal hizmet tarafı da 
vardır - köylülerimize intikalini sağlıyoruz. Di
ğer konularda zaten 2490 sayılı Kanuna tabi 
olduğumuz cihetle bizim yapacağımız bir şey 
yoktur. Bunu ihaleye çıkarmak suretiyle arsala
rımızı satıyoruz. Bir ziyan, mevzuubahis değildir, 
bir yanlış hareket, bir noksan hareket mevzuu
bahis değildir. * 

Mülhak Vakıflar, Kanununa g"öre zabtedilir. 
Sayın Seçkin arkadaşım bu noktaya dokundu
lar. 10 sene mütevellisiz kalan ve Vakıflar ta
rafından vekâleten idare edilen mülhak vakıflar 
10 sene sonra mazbataya alınır. Yani Kanunun 
tâyin etmiş blduğu şekillerin dışında mülhak 
vakıfların mazbut vakıflar araşma girmesi müm
kün değil. Binaenaleyh bu noktada da tenMde 
değer bir mevzu yoktur. 

Vakıflar Bankamızın mülhak vakıfların pa
ralarını kendilerinden ucuz faizle aldığını ye 
yüksek faizle kendilerine para ikraz ettiğini ifa
de ediyor. 

Banka bir ticari müessesedir, ticari kural
lara ve kendi Kanununa tabi olarak iş görür. Bu
nun dışında yapılacak 'bir muamele yoktur. Eğer 
bu noktaya matuf bir usulsüzlük iddiası varsa ve 
bana bir misalini verebilirlerse memnuniyetle 
taJkibedeceğimi iif ade etmek isterim. 

Vakıflar Bankası Sayın Seçkin'in kanaatinin 
tamamen aksi kanaatteyim bendeniz ve zannedi
yorum ki, diğer bütün gruplar da aksi kanaat
tedirler -»Türkiye'nin en ciddî, en sağlam ve en 
iyi, temkinli inkişaf gösterin bir bankasıdır. Di
ğer bankaları zaman içerisinde mutazarrır eden 
birtakım cüzi krizlerin bu banka üzerinde he
men hiç denecek derecede tesirler meydana ge-
itirmemiş olmasını huzurunuzda beyan etmek-is-
terim. Daha fazla konuşursam bir Hükümet üye
si olarak kendi bankamı biraz fazla reklâm 
etmiş olacağım. Bu bankanın muamelelerine eğil
menizi ve tenkidlerdnizi o derin esaslar üzerin
den yapmanızı rica edeceğim. îdare Meclisi ve-
sair seçimleri kendi kanununa göre yapilmak-
tadırt Bundan bir şikâyetiniz olmamak lâzımge-
liir. 

Taksim Otelcilik Şirketinin idare Meclisi, ka
nun icabı tamamen memurlardan ibarettir. Tak
sim Otelcilik Şirketinin Müdürü Sayın Selefim 
Refet Sezgin Bey tarafından tâyin edilmiş değil, 
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benüm tarafımdan tâyin edilmiştir. Bu, takdire 
taallûk eden bir tasarruftur Sayın Seçkin. Me
selâ ben de size diyebilirim ki, Sayın öztrak 
Dâhiliye Vekili olduğu zaman kardeşi niçin TRT 
Genel Müdürü oldu? Bunları bir grup sözcülüğü 
ağırlığı içerisinde bu kürsüden ifade etmek, bil
miyorum uygun düşer mi? 

Teşkilât Kanunumuz hakkında da kısa bir 
bilgi vereyim. Teşkilât Kanunumuzda 5 madde 
tadil ediyoruz, 6 ek madde getiriyoruz, 3 de 
geçici madde koyuyoruz. 

Güven Partisi sayın sözcüsünün umumi gö
rüşleri ile bütün arkadaşlarımızın vakıflar hak
kında ifade ettikleri genel görüşlerine iştirak 
halinde bulunduğumu berveçhi peşin ifade ede
yim. Gelirlerimizi ciddiyetle takibediyoruz, ar
tış nisbeti de bu takibin bir neticesidir. Millî 
Korunma Kanununun Anayasa Mahkemesi ta
rafından iptalinden sonra gelirlerimizde ciddî 
artışlar başlamıştır. Yalnız, gene hareketlerimi
zi bu kanun hükümlerine göre tanzim etmek 

I mecburiyetinde olduğumuza göre, bizim takdir 
etmiş olduğumuz fiyatları vermiyen müstecirler 
hakkında yapabileceğimiz iş mahkemeye gidip, 
mahkemeden tesbit istemektir. 

Biz bu tesbitleri mahkemeler vasıtasiyle yap
tırıyoruz ve gelirlerimizi de ona göre tesbit edi
yoruz. Yalnız, mahkemeler her zaman bizim ar
zu ettiğimiz süratte bu tesbitleri yapıp bize ve- ı 
remedikleri ve taraflar için bir mevzu olduğu 
cihetle yani süratli bir artış kaydedilemiyor di
yorlarsa, bu süratin yeter bir sürat olduğunu ve 
zaman içerisinde bu tesbitler yapılıp bittikten 
sonra esasen daha sağlam bir statüye meselenin 
kavuşturulmuş olduğunu göreceksiniz ve bu tes
bit bir kereye mahsus olarak yapılacak; ondan 
sonra biz her sene kiralarımızı karşılıklı olarak 
müstecirlerle tesbit etmek imkânına kavuşaca
ğız. 

Vakıf eserlerinin restorasyonu konusu ciddî 
bir konudur. Eu konu yüzyıllarca ihmal edilmiş 
bir konudur. Bu konunun üzerine, iddia edebili-
riz ki, 1950 yılından önce kimse eğilmemiştir. 
Ben hatırlıyorum, İstanbul'da Atatürk köprüsü 
başındaki Sokullu Mehmet Paşa camimin rah
metli Lûtfi Kırdar Bey tarafından imarının, res
torasyonunun dışında bir restorasyon faaliyeti 
mevcut değildi. Biraz da şahsi merakım dolayı-

i siyle o zaman bu eserleri gezerdim, bu eserlerin 

— 276 — 



M. Meclisi B : 45 19 . 2 . 1968 O : 1 

nasıl bir mezbelelik içerisinde bulunduğu ve ge
zenleri ne derece ıstırap içerisine soktuğu, zan
nediyorum ki, bu müşahedeleri yapan her arka
daşımızın nazarından kaçmamıştır. 

Bugün şayanı şükran olan iki husus vardır; 
birisi, halkımızın bu eserlere sahip çılpnada gös
termiş olduğu titizlik, ikincisi, Hükümetin bu 
eserlere sahip çıkmada gösterdiği titizlik. Her 
ikisini de takdirle karşılamak gerekir. Yalnız, 
bu restorasyon işi zannedildiği kadar basit bir 
iş değildir. Bu bir sanat işidir, bu bir ihtisas işi
dir, bu bir ilim işidir. Bunu yapacak elemanlar 
muayyendir, bunu yapacak mütaahhitler muay
yendir ve şartlıdır, her mütaahhit gelip bizim' 
işimizi yapamaz. Bu kalıp yapıp çimento dökme
ye benzemez. Bu, kalemle taş oymadır. Bu iti
barla zaman istiyen, imkân istiyen, ihtisas isti-
yen bir iştir. Eleman kadromuzu zaman içerisin
de elbet takviye edeceğiz, Orta - Doğu Üniversi
tesinde bursla yetiştirdiğimiz talebeler var, Or
ta - Doğu Üniversitesinin restorasyon bölümün
den mezun olan talebeleri, mezun olan arkadaş
ları almak suretiyle kadrolarımızı takviye edi
yoruz. Geçen yıl bütçelerinde 15 milyon olan 
eski eserleri onarım tahsisatının bu yıl 22 mil
yon liraya çıkarılmış olmasını biz memnuniyetle 
karşılıyoruz. Bunu 50 milyon liraya çıkarsanız 
belki biz razı olmıyacağız, çünkü bu parayı sarf 
edemiyeceğiz. Bu parayı sarf etmek imkânları
mız yani teknik imkânlarımız, teknik eleman yö
nünden, mütaahhit yönünden imkânlarımız art
tıkça bu para da ona muvazi olarak gayet tabiî 
artacaktır. Yapılmış olan restorasyonları Anıt
lar Genel Kurulu - ki bu konuda Türkiye'nin en 
mütehassıs bir heyetidir. - fevkalâde takdirle 
karşılamakta, beğenmekte ve Vakıfların, çalış
masını ciddî olarak övmektedir, ihtisas kurulu 
olarak kendilerinin fikri budur. Bilhassa son iki 
sene içinde erişilen merhaleler ve Vakıflar Ge
nel Müdürlüğünün kendi mevzularına eğilme
sinde göstermiş olduğu titizlik geleceğe bizim 
için daha büyük ümitler beslemek cesaretini ve
riyor. 

Türkiye işçi Partisi, Vakıfların öz kaynakla
rının verimli olmadığından bahsetti. Biz de tam 
bir verim içinde bulunduğunu iddia etmiyoruz. 
Yalnız öz kaynaklan takviye etmenin, daha ve
rimli hale getirmenin yolunda bulunduğumuzu, 
diğer sorulara arzı cevabettiğim sırada ifade et
tim. 

Otel yatırımlarının yer itibariyle iyi seçime 
tabi tutulmadığından dolayı, gayrirantabl işlet
meler halinde bulunduğunu ifade etti T. î. P. 
sözcüsü. Bu kabahati geniş ölçüde vakıflarda 
bulmak doğru değil. Sapanca Oteli, yol güzer
gâhı, oradan geçerken düşünülmüş, yapılmış ve 
o sıralarda da bu yolun Sapanca'nm Kuzey ta
rafına geçirilme projesi mevcut değilmiş. Bilâ-
hara biz orada yapmışız, otel bu yoldan mah
rum kalmış. 

Yalnız şurasını ifade edeyim ki, otel bugün 
kiraya verilmiş, işletmeye açılmış ve huzur ve
rici, sakin bir otel olarak bugün de rağbet gö
rüyor. İlerde daha çok rağbet görme istidadın-, 
dadır. 

Bir kısım rantabl olmıyan, yani oda ve müş
temilâtı itibariyle kâfi bulunmıyan otellerimizi 
de, Didim ve Çanakkale gibi yerleri takviye et
mek suretiyle rantabl hale getirmeye çalışıyo
ruz. 

Eski eserlerimizin bir arşivi mevcuttur, muh
terem milletvekilleri, Yalnız biz arşiv çalışma
larımızı daha derinlerine indiriyoruz. Ayrıca bir 
«Rölöve» bürosu kurduk. Bu rölöve bürosu ica-
bederse neşriyat da yapacaktır. 

Arşiv çalışmalarımızı en modern şekle ifrağ 
etmek için, her esef röleveleriyle, umumi izah-
lariyle, eski halleriyle, restorasyondan sonra
ki halleriyle bu arşivlerde görülecektir. 

Sayın C um alı oğlu'mm genel mânada ifade 
ettiği tenkidlerine iştirak halinde bulunduğu
mu ifade etmiştim. Yalnız, Patrikhaneye satıl
dığı iddia edilen yerler; 40 - 50 sene evvel 
şahıslara satılmış yerlerdir. Şahıslar da bun
ları Patrikhaneye satmışlardır. 2762 sayılı Ka
nunun tatbikatından sonra, artık Patrikhane
nin ve bu tip müesseselerin yeni gayrimenkul 
edinmeleri imkânsızdır. Yani bugün artık 2762 
sayılı Kanundan sonra bunlar dondurulmuş 
durumdadır. Arkadaşımızın bahsettiği husus 
bundan 40 - 50 sene evvel, belki Cumhuriyet
ten evvel cereyan etmiş muamelelerdir. 

Medeni Kanunun tesis hükümlerinin vakfı 
teşvik edici karekterde bulunmadığı bizim ta-. 
rafımızdan da tesbit edilmiş olduğu cihetle ge
çen dönemde muhterem arkadaşlarımız tara
fından verilmiş bulunan, 900 sayı ile kanun
laşmış olan kanun teklifine Hükümet olarak 
iştirak ettik ve kanunlaşmasında yardımcı ol
duk. Bu kanunun tatbikiyle, gelişen zaman 
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içerisinde Türkiye'de' yeni vakıflar tesisi ham
leli bir şekilde devam edecektir. Türk halkı
nın vakıf yapma arzusu ve idarenin eski va
kıflara tesahup ölçüsü onlara bu teşvikte yar
dımcı olacaktır. 900 sayılı Kanuna ait tatbi
kat nizamnamesi hazırlanmış ve Danıştaya 
tasdik edilmek üzere gönderilmiştir. Kısa bir 
müddet içerisinde nizamname yürürlüğe gire
cektir. 

Arkadaşımız yanlış tesbit etmiş olacaklar, 
cami yardımları bu yılki bütçede mevcuttur. 
Hükümet tasarısında mevcut değil idi. Çün
kü Hükümet derneklere yardım faslını Mali
ye Bakanlığı Bütçesinde toplamayı daha uy
gun görmüş, o bütçeden bu fasla aktarma sure
tiyle yardımı düşünmüş idi. Bütçe Karma Ko
misyonu 6 milyon lira vermek suretiyle, geç
miş senelerde olduğu gibi tatbikat yapacağız. 
Bu noktada 6 milyon liranın gayrikâfi bulun
duğunu iddia etmek mümkündür, fakat im
kânlarımız bundan fazlasına'müsaade etmiyor. 
Eğer Sayın Seçkin arkadaşım; «Bunlar par
tizanca tevzi ediliyor» dememiş olmasaydı bu 
noktaya temas etmiyecektim. Biz bunları par
tizanca tevzi etmek istesek, partizan maksat
larla kullanmak istesek buraya 6 milyon değil, 
20 milyon lira bulur, buraya koyar ve bunun 
reklâmını ve propagandasını, rahatlıkla yapa
rız. Ama bize hangi köy müracaat yaparsa, 
biz alıyoruz listemize, zaten 300 - 500 lira düş
mesinin sebebi de odur. Biz, eğer bir eleme 
yapsak, onun içerisinden 300 - 500 lira değil, 
daha fazla veririz. Ekseriyetle, geçen sene bu 
yardımlar bin liradan aşağı düşmemiştir. Va
kıflar İdaresi tarafından tevzi edilen kısım
lar bin liradan aşağıya düşmemiştir. Ama vilâ
yetlerde belki müracaat fazla olur da 300 -
500 liraya düşer, orasını bilmiyoruz. Çünkü 
bunun büyük bir kısmını biz vilâyetlere gön
deriyoruz. 6 milyonun geçen sene bizim tara
fımızdan dağıtılan kısmı 1 milyon 350 000 li
radır. İmroz ve Bursa Anıtlar Derneğine tef
rik etmiş olduğumuz paranın dışında, bizim 
tarafımızdan dağıtılan para 1 milyon 350 000 
liradır. Bu parayla rica ederim, ne partizan
lık olur? Binaenaleyh bu miktar, yine bu se
ndeki bütçemizde de sabittir ve eski ölçüler içe
risinde bize müracaat eden köylülerimize ne 
miktar düşürebilirsek, mümkün mertebe hepi
sin! karşılamak için bu dağıtımı yapacağız. 

Muhterem milletvekilleri, grupları adına 
görüşen arkadaşlarımızın değerli görüşlerini, 
tatbikatımızda ^kıymetli birer doküman olarak 
istifade etmek üzere muhafaza edeceğimizi 
arz eder, Yüce Heyetinizi saygıyla selâmlarım 
efendim. (A. P. sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Bakan, kürsüden ayrıl
mayın, sual sormak istiyen arkadaşlarımız var. 

Sayın Orhon buyurun, sorun. 
HAMDİ ORHON (Trabzon) — Sayın Ba

kan, Doğu mitingleri konusundaki beyanını
zın bir siyasi partiye matuf maksadı var mıdır, 
yoksa bu bir sürçü lisan mıdır? Ben bunu anla
yamadım. Açıklanmasını rica ediyorum. 

DEVLET BAKANI HÜSAMETTİN ATA
BEYLİ (Devamla) — İfade edeyim efendim. 

Şimdi, Erzincan'da bir işhanından bahset
tim. Mevcut bir işhanı var, onu yıkıyoruz, çün
kü artık amorti etmiş, kıymet itibariyle Er
zincan'da ondan daha kıymetli ikinci bir arsa 
mevcut değil, işhanınm işgal ettiği arsa küçük, 
bunu yıkıp genişleterek yapıyoruz. 

Şimdi, Sayın Seçkin, grup adına konuştuğu 
sırada dedi ki, «bakanın memleketi olması iti
bariyle bu yatırım oraya yapılıyor.» Sayın Seç
kin, bakanın memleketi olması itibariyle oraya 
bu yatırımı yapıyor derse, biz de ona karşı 
deriz ki veya demekte haklı oluruz ki, O. H. P. 
Genel Sekreteri; Doğuda, Kars'ta ve sairede 
geziler tertibetti, «yatırımlar gelmiyor» dedi. 
«Doğu - Batı tefriki yapılıyor binaenaleyh siz 
artık uyanın, Doğuya da bir yatırım gelsin v.s.» 

Şimdi, bir taraftan Doğuya yatırım gitmi
yor esprisini işlemek, diğer taraftan Doğuya 
giden bu tip yatırımları bakanın memleketi di
ye tenMdetmek, bir grup tenkidi içerisinde 
bana biraz mülayim gelmedi. Tâbirimi hafif 
kullanıyorum; mülayim gelmedi. O itibarla bu
nu tebarüz .ettirdim. Yanlış anlaşıldıysa, sadece 
bu noktaya matuftur. Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Sayın Asbuzoğilu, buyurun so
runuzu sorunuz efendim. 

ŞEVKET ASBUZOaLU (Eskişehir) — Sa
yın Bakan; vakfa ait olup da, muhtelif tarih
lerde ziraata elverişli olduğu için o günün ra
yici üzerinden vatandaşlara satışı yapılan ara
ziler vardır. Ezcümle, Eskişehir'in Mahmudiye 
ve Çifteler kazasında bunlara çok rastlanır. 
1943 de, 1952 de, 1953 de Vakıflar idaresi bu 
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araziyi vatandaşlara o günkü rayiç üzerinden 
satmıştır. Fakat vatandaş satış yapıldıktan son
ra parasının bir kısmını yatırmış veya hiç ya
tıramamıştır, dolayısiyle tapularını alamamış
lardır. Vakıflar İdaresi gayet haklı olarak bu
gün der ki; «Sen bu araziyi satınaldın, ama 
sen bunun parasını yatıramadın ve tapuyu ala
madın, halen bu arazi benim üzerimde görün
mekledir.» Ben bu araziyi satacağım, bugünkü 
rayiç üzerinden, haklı olarak satacağım Bura
ya kadar bir diyeceğim yok. öğrenmek istedi
ğim, husus; bu araziyi almış olanlardan çoğu 
ölmüş ve araziler evlâtlarına intikal etmiştir. 
25 senedenberi ekip mahsulünü kaldırıyorlar. 
Buna kendi malı gözüyle bakıyorlar. Vakıflar 
idaresi de haklı olarak, paralarını yatırmadı-
ğınız için satacağım, diyor. Buna hükümet ola
rak, Vakıflar İdaresinin yönetmeni bir bakan 
olarak, bu fakir vatandaşlara bir kolaylık sağ
lamak mümkün değil midir? Çünkü bu arazile
ri Vakıflar İdaresi satışa çıkarırsa zenginler 
bu arazileri alacaklardır. O rayiç üzerinden 
almaya hazırdırlar. Böyle yapılırsa yüzlerce ve 
binlerce vatandaş ve nüfus perişaı^ hale düş
müş olacaktır. Bunları perişan hale düşürme
mek için bir düşünceniz var mı? 

DEVLET BAKANI HÜSAMETTİN ATA
BEYLİ (Devamla) — Sayın Asbuzoğlu; bu 
konu iki şekilde tezahür ediyor. Birisi; parası 
yatırılmıştır, 1945 de, 1953 de ve sairede yatı
rılmış paraları, fakat Vakıf İdaresi tarafından 
takriri verilememiş. Yani mülkiyetin devri mu
amelesi hukukan tekemmül etmemiş. Bir kısmı 
da var ki, aynı rayiçden yapılmış, o sırada he
men müracaat etmiş, tapusunu da almış. Bir 
kısmı da var ki, müracaatını yapmış, hiç para 
yatırmamış. Yani bu katagorilerde görülüyor. 

Şimdi, müracaatını yapmış, parasını yatır
mış olanların tapularını Vakıflar İdaresi ver
mek arzusunda olmasına rağmen, Temyiz Mah
kemesinin, yüksek mahkemenin bir içtihadı 
muvacehesinde uzun seneler bunu veremez ha
le gelmiş. Çok uzun seneler verememiş. Temyiz 
Mahkemesinin içtihadı muvacehesinde verdi
ğimiz takdirde, Vakıflar İdaresi mesul olur; bu
nu Verenler mesul olur. Nihayet yüksek mah
feme bir içtihat- değişikliğinde bulunmuş, bu
nun üzerine parasını yatırmış olup da tapusu
nu almamış olanlara bu tapuyu vermek imkâ
nına kavuşturulmuşlardır. 
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Şimdi, bize daha evvelce parasını yatırmış 
olanlara bu tapuyu vereceğiz. Yalnız hiç para
sını yatırmamış olanlar için yapacağımız bir , 
muamele yoktur. Onlara ancak başka kanallar
dan özel kolaylıklar gösterilmek suretiyle mal, 
mülk sahibi yapmak istiyoruz, biz de o çalış
manın içerisindeyiz. 

Bir sözlü soru vesilesiyle bunu arz etmek 
imkânını bulaniadım. Sözlü soru düştü. Detaylı 
malûmatı size vermek imkânına da sahibiz, bi
ze müracaat ettiğiniz takdirde bildiririz Sayın 
Asbuzoğlu. 

ŞEVKET ASBUZOĞLU (Eskişehir) — Sa
yın Başkanım, ifade etmek istediğimi kısaca 
arz edebilir miyim? 

BAŞKAN — Buyurun efendim. v 
ŞEVKET ASBUZOĞLU (Eskişehir) — Sa

yın Bakan, benim istirhamım şudur; yani Va
kıflar İdaresinden şikâyetçi değilim, Vakıfla
rın yaptığı muamele normaldir, mevzuata uy
gundur. Benim arz etmek istediğim; 1943 se
nelerinde arazi satınalıp da, hakikaten hiç pa
ra yatıramamış, fakat bu araziye benimdir, di
ye sahibolmuş bu vatandaşlara Hükümet ola
rak bir çâre düşünün. Bunu rica ediyorum. 

DEVLET BAKANI HÜSAMETTİN ATA
BEYLİ (Devamla) — Gayret içerisindeyiz Sa
yın Asbuzoğlu, mesele üzerindeyiz. Kanuni 
imkânlar bizi mesul duruma düşürmediği tak
dirde elbetteki köylü vatandaşımıza bunun in
tikalini biz de sizin kadar arzu ederiz ve bu
nun temin edilmesi gayreti içerisindeyiz. Şim
diye kadar başka birisine satmamış olduğumu
za göre bunları, demek ki, biz o üzerinde otu
ran vatandaşlarımıza bunları nasıl intikal et
tirebilirimin imkânlarını, hukukî yolları
nı arıyoruzdur. Yine de o yolları arıyoruz, ça
lışmalarımız vardır, kısa zamanda bunu netice
lendireceğimizi ümidediyorum. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Eroğan, sual., 
Bir dakika efendim, Beden Terbiyesi büt

çesine oylarını kullanmıyan arkadaşlar lütfen 
istical göstersinler. 

NURİ EROĞAN (İstanbul) — Vakıflar Ge
nel Müdürlüğünün İstanbul'da çok güzel bir 
teşebbüsünü öğrenmiş oluyoruz. Umum Müdür
lük, İstanbul'daki vakıflara ait tarihî eserlerin 
kapısına, o binanın yahut o eserin yapılış tari
hini ve mimarın adını yazma yoluna gitmiştir. 
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Bu çok güzel bir teşebbüs. Buna birşey daha 
ilâve etmeyi düşünüyorlar mı; o caminin veya 
türbenin içinde yatan tarihî şahsın adını, do
ğum tarihini ve ölüm tarihini tesbit etmek su
retiyle ilâvesi mümkün müdür, böyle bir şey 
düşünülebilir mi? 

DEVLET BAKANI HÜSAMETTİN ATA
BEYLİ (Devamla) — Düşünülebilir, düşünü
rüz Sayın Eroğan. 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Açık oylamada oyunu kullan-
mıyan arkadaşımız var mı? («Var, var,» ses
leri) Biraz çabuk olalım, bitireceğim oylama 
muamelesini. 

Efendim, son söz olarak C. H. P. Grupu 
adına sırada Seyfi Sadi Pencap var. Sayın Sey-
fi Sadi Pencap.. («Yok» sesleri) 

G. P. Grupu adına Sayın Salih Yıldız... 
(«Yok» sesleri) 

Sayın Süleyman Onan... Buyurun. 
SÜLEYMAN ONAN (Kırşehir) — Sayın 

Başkan, muhterem milletvekilleri; 
Yıllardan beri Türk vakfına emrikumanda 

eden bu güzide kuruluşumuz maalesef şimdi
ye kadar muhtacolduğu Vakıflar Teşkilâtı Ka
nununu Meclisimizden çıkartamamış ye bu yüz
den her türlü hamlelerinde ve faaliyetlerinde 
pekçok hizmet kayıplarına uğramıştır. 

1949 yılındanberi hazırlığı yapılan bu haya
ti kanun tasarısının Meclise sevkolunmayışı 
yüzünden ecdat yadigârı olan güzide müessese 
ve vakıflarımızın günden güne eriyip gitme
lerine ve bilhassa sosyal hizmetlerin hakkı ile 
yerine getirilmemesine sebebiyet verilmekte
dir. 

Muhterem milletvekilleri; Vakıflar Genel 
Müdürlüğü sosyal teşekküllere ve kimsesiz 
çocuklara yardım yaparak ve bünyesinde mev
cut bulunan tarihî Türk vakfiyesinin ihyasına 
hizmet ederek Türk toplumuna faydalı olmak
tadır. Ancak, yapmakta olduğu bu çalışmaları 
geniş Türkiye sathında çok yetersiz kalmakta
dır. Halen yurt sathında bilhassa Orta Anado-
lunun muhtelif yerlerinde anasız, babasız, sa
hipsiz kalmış kimsesiz ve yoksul Türk yavrula
rının yardıma muhtaç bulundukları bir vakıa
dır. 

Vakıflar İdaresinin bu maksatla halen is
tanbul Şehzadebaşında bulunan bir medrese

de barındırdığı 550 si erkek ve 120 si kız olan 
öğrencileriyle 28 muhtelif yerlerde bulunan ta
lebe yurtları bu yaramıza deva olamamaktadır. 
Vakıflar Genel Müdürlüğü bu Türkiye gumül 
ıstırabımızın tedavisi için seferber almalıdır. 
Hükümet olarak, Meclis olarak bizler de ken-

* dilerine yardımcı olmalıyız. İşte bu şekilde 
karşılıklı olarak bu hayati işimize sanhrsak 
Türk toplum hayatında en hayırlı, en isabetli 
hizmeti yapmış olacağız. 

Vakıflar Genel Müdürlüğü mevcut imkânla
rını seferber ederek, tesisler kurarak kimsesiz 
ve yoksul olarak sürünmekte ve dejenere .ol
makta bulunan Türk yavrularının kaderlerini 
teminat altına almalıdır. Buna ihtiyaç var, 
bunda zaruret vardır. 

Aziz arkadaşlarım; yurdumuzun muhtelif 
yerlerinde ecdadımızın tarihî yadigârları, 
Türk'ün asırlık muazzam eserleri pek çoktur. 
Bunlar ihmal edilmektedir. Bütün dünyanın 
hayranlıklarını üzerinde toplıyan tarihî cami
lerimize, medreselerimize, mescitlerimize, çeş
melerimize ve benzeri eserlere bütün dikkat ve 
hassasiyetimizle ilgi gösteımeliyiz. Onların ba
kım ve onarımı için muhtacolunan meblâğı 
bütçesine koymalıyız. Her yıl bütçeye 60 milyon 
lira koymak suretiyle 10 yılda muhtacolunan 
600 milyon lirayı rahatlıkla bu Meclis verebilir. 

Keza, vakıflarımıza ait bilumum istihsal 
kaynağı bulunan gayrimenkullerimizi daha fay
dalı hale getirmekte zaruret vardır. Vakıflara 
ait pekçok gayrimenkulun öldüm fiyatına baş
kalarının ellerinde sömürüldüğü açık bir haki
kattir. 

Değerli milletvekilleri; Vakıflar Teşkilâtı, 
mevcut bulunan menkul ve gayrimenkul ve de
mirbaş eşyalarına sahibolmalıdırlar. Halen ca
milerimizde mevcut bulunan eski ve kıymetli 
halılarımız bâzı açıkgözler tarafından çalın
makta veya yenileme maksadı ile değiştiril
mektedir. Sureti katiyede bu kabîl hareketle
rin önlenmesi lâzımdır. Sayın ilgililerin nazarı 
dikkatini çekerim. 

Aziz arkadaşlarım; gerek köylerdeki ve ge
rekse şehirlerde eskimiş, harabolmuş pek çok 
ibadethanelerimiz mevcuttur. Bunların onarıl
ması veya tamamen yıkılıp yenicleıı yapılabil
mesi için mahallî köylerde ve şehirlerde dernek
ler kurulmakta ve bu işler bu derneklere yaptı-
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rılmaktadır. Bu hayırlı hizmetler münhasıran 
vakıflarca yapılmalıdır. Böyle olursa daha iyi 
sonuca varırız. 

Aziz milletvekilleri; köylerde ve şehirlerde 
bulunan camilerimiz ve benzeri vakfa ait değerli 
eserlerimiz için Vakıflar İdaresi bütçedeki mev
cut imkânlarına göre nakdî yardımda bulun
maktadır. Bu tevziatın cidden âdil olmasını 
yürekten arzuluyoruz. Zira vatanın her köşesi 
bir olduğuna ve bu eserlerin tümü de vakfa ait 
bulunduğuna göre partizanlık yapmadan âdil 
ölçüler içerisinde dağıtımın yapılması bütün 
Türk toplumunun bilhassa arzu ve istirhamıdır. 
Bunda da kusur edilmiyeceğine, Bakandan bil
hassa güvenim olduğu için, emin olarak rica 
ediyorum, 1968 yılı bütçesi dağı t ımda bu işteki 
adialet kendini göstermelidir. 

Muhterem milletvekilleri; bu arada tarih bo
yunca ihmâle uğramış Kırşehir'de mevcut bulu
nan vakfiyeye mensup Cacebey Camii ve Medre
sesi Külliyesiyle, ki burada Orta - Anadolu'da 
ijk rasathane tedrisatı yapılmış olan bu medrese 
ile, büyük Türk düşünürü ve aydını, küçük es
naf ve sanatkârların pîri olan Ahievran'a ait 
Ahievran ve Âşıkpaşa Medreselerinin de vakıf -
larca el atılarak buraya gerekli yardımın yapıl
masını ve bu büyük güzide eserlerin turistlere ve 
ilgililere teşhir edilmesini bilhassa rica ediyorum. 
İlgililer tahmin ederim bu haklı istirhamatımı 
reddetmiyeceklerdir. 

Muhterem arkadaşlarım; biz bu memlekete 
âdil ölçüler dâhilinde hizmet edenin alkışlıyan-
lanndanız. Hangi siyasi partiye mensubolursak 
olalım, Meclis içinde ve Meclis dışında hangi ka
demeyi işgal edersek edelim, Türk toplumun 
menfaatine matuf hizmetlerde gayet vicdanî ve 
ölçülü hareket edelim. Bu memleketin Doğusu 
da, Orta - Anadolusu da, Batısı da mukaddestir, 
muhteremdir, ama şimdiye kadar acı gerçekleri 
hatırlıyacak olursak bundan sonra uğrıyacağı-
mız, yaşıyacağımız günlerdeki dağıtımda veya 
eser vermede de acaba yine eskiler taklit ve 
tatbik edilebilir mi diye içimiz sızladığı için bu 
konuları Meclis kürsüsüne getiriyoruz. 

BAŞKAN — Sayın Onan, bir dakikanız kal
dı lütfen toparlayın. 

' SÜLEYMAN ONAN (Devamla) — Hay hay 
efendim. 

Her yılda ve her ilde bir orta öğrenci vakıf 
yurtlarının kurulması mutlaka zaruridir. Muh

terem Bakanımdan tarih boyunca ihmale uğra
mış Doğu ve Orta - Anadolu için şifalı hizmet
lerde samimî olarak el uzatmasını yeniden rica 
ediyorum. 

Çok muhterem arkadaşlarım, 1968 Vakıflar 
bütçesinin Türk Milletine, Türk Vatanına ve 
Vakıflar Teşkilâtına hayırlı ve uğurlu olmasını 
yürekten diler, Yüce Meclisin muhterem üyele
rini saygı ile selâmlarım. (C. H. P. sıralarından 
alkışlar) 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, Beden 
Terbiyesi Genel Müdürlüğü bütçesinin açık oy
laması sona ermiştir, kupayı kaldırın lütfen. 

Efendim, kifayet önergesi vardır, okutuyo
rum. 

Sayın Başkanlığa 
Müzakerelerin kifayetini arz ve teklif ede

rim. 
Balıkesir 

İbrahim Aytaç 

BAŞKAN — Kifayet aleyhine söz istiyen?.. 
Buyurun Sayın Hatipoğlu. 
İBRAHİM SITKI HATİPOĞLU (Ankara) — 

Muhterem arkadaşlarım, arkadaşlarımız tarafın
dan verilen kifayet önergelerinin bu sene sayın 
iktidar partisi grupu tarafından biraz, maksatlı 
demiyeceğim, ama kendi arzulan istikametinde 
kullanılan bir müessese haline geldiğini ifade et
mek üzere söz almış bulunuyorum. 

Bunun tipik misalini dün Diyanet İşleri büt
çesi görüşülürken yeterlik önergesi vermiş olan 
bir arkadaşımızın, yeterlik aleyhinde konuşan 
A. P. li değerli bir arkadaşımızın konuşmasın
dan sonra, yeterlik aleyhinde konuşan arkadaşı
mız burada çıkıp muhalefete rahatça söyliye-
ceklerini söyleyip hattâ, bâzı ithamlarda bulu
nulduktan sonra yeterlik aleyhinde konuşan 
Adalet Partili arkadaşıma rağmen Adalet Par
tisi Grupu yeterlik önergesini kabul etmiş du
rumdadır. 

Bugün verilen yeterlik önergesine geliyorum 
muhterem arkadaşlarım. Bu hususu tesbit ve' 
tescil ettikten sonra bugünkü yeterlik önergesi
nin kabul edilmemesi istikametinde konuşmala
rımı yapacağım. 

Muhterem arkadaşlarım; bugün de yeterlik. 
önergesi verilmiş. Umumiyetle yeterlik önerge
leri bir nevi gruplar inhisarı, tekeli tesis edecek 
bir istikamette gelişmektedir. 
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Değerli arkadaşlarım; her bütçe üzerinde 
sayın grup sözcüleri konuşuyor, Sayın Bakan 
konuşuyor; milletvekili arkadaşlarımız konuşma 
imkânı bulamadan yeterlik önergesi geliyor ve 
yeterlik önergesi ekseriya iktidar partisi grupu-
na mensup arkadaşlarımız tarafından veriliyor, 
konuşmalar tam mânasiyle mevzular aydınlan
madan kifayet kabul edilerek konuşma hakları 
tahdidedilmiş oluyor. 

Muhterem arkadaşlarım; bugünkü yeterlik 
önergesini kabul buyurmayınız ki, burada ay
dınlığa kavuşmamış olan arz edeceğim mevzular 
aydınlığa kavuşsun ve benim dışımda konuşma 
ihtiyacını duyan diğer milletvekili arkadaşları
mız Vakıflar Bütçesi üzerinde konuşma imkânı
nı bulabilsinler. 

Muhterem arkadaşlarım; C. H. P. Grupu adı
na konuşan sayın sözcü arkadaşımın Vakıflar 
Bankası ile ilgili konuşmaları burada, mutlaka 
ciddi çalışmalariyle kendisini takdir ettiğim 
Sayın Bakan arkadaşım tarafından yanlış bir 
görüş açısından ele alınarak mevzu Yüce Heye
tinize benim kanaatime göre, yanlış arz edil
miştir. 

BAŞKAN — Sayın Hatipoğlu, lütfen kifayet 
aleyhinde konuşunuz. 

İBRAHİM SITKI HATİPOĞLU (Devamla) 
— önergeyi kabul buyurmayınız ki 

Buyurun efendim. 
BAŞKAN — Tamam efendim, şimdi oldu. 
İBRAHİM SITKI HATİPOĞLU (Devamla) 

— Önergeyi kabul buyurmayınız ki, Vakıflar 
Bankasının iyi çalışmalarını belirten ve daha 
çok teşvikkâr bir tarzda konuşan ancak bu mu
vaffak müessesede idare meclisi üyesi olarak, 
reisi olarak muvaffak olan arkadaşımızın yerle
rinden alınarak yerlerine tamamen partizanca 
bir düşünce ile, isimlerini arzu buyurursa Yüce 
Heyete arz edebileceğim arkadaşlarımız tâyin 
edilmek suretiyle muvaffak Vakıflar Bankasın
da ademi muvaffakiyetine duçar olacağı bir du
rumun doğacağını arz edebilelim. 

Yine muhterem arkadaşlarım, yeterlik öner
gesini kabul buyurmayınız ki; bizzat Vakıflar 
Umum Müdürlüğü tarafından bütçeden çıkarı
lan ve Sayın Bakanın, Hükümetin imzasını ta
şıyan bütçe ile teklif edilmiyen tatbikatı son 
derece aksak olan derneklere yardım aldı altın
da 6 milyon liralık bir tahsisatın tekrar bütçe-
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ye nasıl ithal edildiğini arza imkân bulalım. 
Bütçe Komisyonumda da bu mevzuu izah et
miştik, Sayın Bakana sual olarak da tevcih et
miştik. Hiçbir şekilde yardım yapılan dernek
lere de faydası olmıyan sadece kısmî Senato se
çimlerinde, mahallî idarelerde Adalet Partisi
ni muvaffak kılmak istikametinde tevzi edildi
ğini ispat etme imkânını bulabilelim. 

Yine muhterem arkadaşlarım; burada «ar
palık» sözünü kullanan O. H. P. Grupu Sözcü
sü arkadaşıma, hukukçu olan Adalet Partisi 
Grupu Sözcüsü «arpalık» tabirinin ayıp bir ta
bir olduğunu ifade ettiler. Bu tabirin hukukî 
bir terim olduğunu, nevama bir vakıf ve tah
sis usulü bulunduğunu müsaade edin de ifade 
etme imkânını bulabilelim. 

Yine muhterem arkadaşlarım, yeterlik öner
gesini kabul buyurmayınız M; Sayın Bakan ar
kadaşımın, iyi niyetine mutlaka şahidolduğum, 
kendisinden evvelki izaJhatlanm mesuliyetini de 
Devlet 'hayatındaki devamlılık icabı omuzla
rına alııp müdafaa durumuna geçen Bayın Ba
kan arkadaşımın ifade ettikleri bu Doğu mi
tingleri ile ilgili mevzuu biraz daha eleştirmek, 
açmak imkânım bulabilelim. 

Muhterem arakadaşlarım; Doğuda'ki mi
tinglere C. H. P. nin ne Genel Merkezinin, ne de 
parti teşkilâtının, ne de milletvekillerinin hiç
bir surette katılmadığını, hiçbir şekilde bunda 
methaldar olmadığım ifade etmek imkânını bu
labilelim. Elbette ki, biz sosyal dengenin sağ
lanması için Doğu'da yatırımlara öncelik veril
mesini istiyen, benimsiyen ortanın solunda 
bir Cumhuriyet Halk Partisiyiz. Bunu ifade 
etmek imkânını bulabilelim. Bu mülâhazalarla 
arz ederim ki muhterem arkadaşlarım; Yüce 
Heyetiniz bu bütçede ve bundan sonraki büt
çelerde gelen yeterlik önergelerini kabul bu-
yurmazsanız, mevzular tavazzuh eder, bizler 
huzur içerisinde buradan ayrılma imkânını bu
luruz. 

Saygılar sunarım arkadaşlar. (0. H. P. sıra
larından alkışlar) 

BAŞKAN — Efendim, yeterlik önergesini 
oyunuza sunacağım. Kabul edenler,lütfen işa
ret buyursun... Kabul etmiyenler... Yeterlik 
önergesi kabul edilmiştir. 

Müzakere ettiğimiz Vakıflar Umum Müdür
lüğüne aidolan bütçenin maddelerine geçilme-
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si hususunu oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Muhterem arkadaşlar, biraz evvel oylama
sı yapılan Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü 
1968 yılı Bütçe kanun tasarısının açık oylaması 
sonucu şudur. 174 iştirak olmuştur. 114 kabul, 

58 ret, 2 çekinser. Çoğunluk sağlanamadığı için 
oylama tekrarlanacaktır. 

Muhterem arkadaşlar; saat 12,55 ıdir. Kal
dığımız noktadan devam etmek üzere birleşimi 
14,30 a talik ediyorum. 

Kapanma saati : 12,95 

İKİNCİ OTURUM 
Açılma saati : 14,30 

BAŞKAN — Başkanvekili Atıf Şohoğlu 
KÂTİPLER : Kenan Aral (Tunceli), Fethi Alacalı (Tokat) 

BAŞKAN — Millet Meclisinin 45 nci Birle
şiminin 2 nci Oturumunu açıyorum. 

1. — Beden Terbiyesi 'Genel Müdürlüğü 1968 
yılı Bütçe kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Ko
misyonu raporuna dair Cumhuriyet Senatosu ve 
Bütçe Karma Komisyon başkanlıkları tezkereleri 
(Millet Meclisi i/429; Cumhuriyet Senatosu 
1/841) (Millet Meclisi S. Sayısı : 636; Cumhu
riyet Senatosu S. Sayısı : 1048) 

BAŞKAN — Beden Terbiyesi Genel Müdür
lüğünün 1968 Bütçe kanun tasarısını sabahki 
oturumda çoğunluk olmadığından yeniden açık 
oyunuza sunuyorum. 

Kupalar sıralar arasında dolaştırılacaktır. 
Arkadaşlarımın oylarını kullanmalarını rica 
ederim. 

2. — Vakıflar Genel Müdürlüğü 1968 yılı 
Bütçe kanunu tasarısı ve 1968 yılı Bütçe kanunu 
tasarısında yapılan değişikliğe dair Cumhuriyet 
Senatosu Başkanlığı tezkeresi ve Bütçe Karma 
Komisyonu raporu (Millet Meclisi 1/441; Cum
huriyeti Senatosu 1/842) (Millet Meclisi S. Sayı
sı: 637; Cumhuriyet Senatosu S. Sayısı: 1059) 

BAŞKAN — Vakıflar Genel Müdürlüğü büt
çesinin sabahki oturumda müzakereleri bitmiş, 
maddelere geçilmesi kararlaştırılmıştı. Şimdi bi
rinci maddeyi okutuyorum. 

Vakıflar Genel Müdürlüğü 1968 yılı Bütçe 
Kanunu 

Madde 1. — Vakıflar Genel Müdürlüğünün 
cari harcamaları için (A/l) işaretli cetvelde 
gösterildiği üzere 28 517 178 lira, yatırım har
camaları için (A/j2) işaretli cetvelde gösteril
diği üzere 26 705 000 lira, sermaye teşkili ve 
transfer harcamaları için de (A/3) işaretli cet
velde gösterildiği üzere 8 541 705 lira M, toplam 
olarak 03 763 883 lira ödenek verilmiştir. 

BAŞKAN — Cetvelleri okutuyorum. 

(A/l) Cari harcamalar 

Lira 
15 710 640 

Bölüm 
12.000 Personel giderleri 

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

13.000 Yönetim giderleri 777 735 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

14.000 Hizmet giderleri 9 788 602 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

15.000 Kurum giderleri 1 570 200 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

16JOO0 Çeşitli giderler 670 001 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
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(A/2) Yatırım harcamaları 
B. Lira 

21.000 Etüt ve proje giderleri 150 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

22.000 Yapı - Jesis ve büyük onarım 
giderleri 26 125 000 
BAJŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

23.000 Makina, teçhizat ve taşıt 
alımları ve onarımları 430 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

(A/3) Sermaye teşkili ve transfer harcamaları 

32.000 Kamulaştırma ve satmalma-
' 1ar N 350 000 

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

34.000 Malî transferler 235 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

35.000 Sosyal transferler 7 876 705 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

36.000 Borç ödemeleri 80 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Maddeyi cetvelleriyle birlikte oyunuza sunu
yorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Madde 2. — Vakıflar Genel Müdürlüğünün 
gelirleri bağlı (B) işaretli cetvelde gösterildiği 
üzere 63 763 883 lira olarak tahmin edilmiştir. 

BAŞKAN — B cetvelini okutuyorum. 

B — Cetveli 

Bölüm Lira 
62.000 Vakıf malları gelirleri 33 402 687 

BAŞKAN -r- Kabul edenler... 
Etmiyenler*... Kabul edilmiştir. 

72.000 özel gelirleri 30 361 196 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

ikinci maddeyi cetvelleriyle birlikte oyunu
za sunuyorum. Kabul edenler... Şabul etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 3. — Vakıflar Genel Müdürlüğünce 
1968 bütçe yılında elde edilecek gelir çeşitlerin
den her birinin dayandığı hükümler, bağlı (O) 
işaretli cetvelde gösterilmiştir. Bu cetvelde ya
zılı gelirin tarh ve tahsiline 1968 bütçe yılında 
da devam olunur. 

BAŞKAN — Maddeyi, oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Madde 4. — Vakıflar Genel Müdürlüğünün 
30 . 6 . 1939 tarihli ve 3656 sayılı Kanunun 
19 ncu maddesine giren hizmetlilerine ait kad
rolar bağlı (D) işaretli cetvelde gösterilmiştir. 

3656 sayılı Kanunun 9 ncu maddesi gereğin
ce geçici malhiyetteM hizmetler için Bakanlar 
Kurulu kararı ile kadro alınabilecek tertipler, 
bağlı (E) işaretli cetvelde gösterilmiştir. Bu 
kadrolar, ertesi yıl bütçe kanunu tasarısı ile 
Türkiye Büyük Millet Meclisine sunulur. Bun
ların eldeki kadrolara ek olmaması şarttır. 

BAŞKAN — Maddeyi oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Madde 5. — Vakıflar Genel Müdürlüğünün 
kuruluşu hakkındaki 27 . 6 . 1956 tarihli ve 
6760 sayılı Kanuna bağlı (1) sayılı cetvelde 
yazılı kadrolardan bağlı, (L) işaretli cetvelde 
gösterilenler 1968 yılında kullanılamaz. 

BAŞKAN — Maddeyi oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

MADDE 6. — (Geçen yıllar borçları) madl 
desindeki ödeneğin yetmemesi halinde: 

a) 1967 yılı bütçesindeki tertibinde karşı
lığı bulunan borçlar ilgili oldukları hizmet ter
tiplerinden bu maddeye, 

b) 1928 - 1966 bütçe yıllarına aidolup da 
Muhasebei Umumiye Kanununun 93 ncü mad
desine göre zamanaşımına uğramamış ve karşı
lıkları yıllan bütçelerinde bulunan borçlar, 1968 
yılı Bütçesinin ilgili hizmet tertipleri veya (Ay
lık ve ücretler kesimleri hariç), (A/l), (A/2) 
ve (A/3) cetvellerine dâhil ödeneklerden (Ge
çen yıllar borçlan) maddesine, 

Maliye Bakanlığınca aktanlacak ödenekten 
ödenir. 

BAŞKAN — Maddeyi oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edil
miştir. 
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Madde 7, — Bütçe Kanununa bağlı, (A/2) 
işaretli cetvelin (Yapı, tesis ve büyük onarım 
giderleri) bölümüne dâhil maddelerden (A/3) 
işaretli cetvelin (Kamulaştırma ve satmalmalar) 
bölümüne aktarma yapmaya Maliye Bakanı yet
kilidir. 

BAŞKAN — Maddeyi oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edil 
mistir. 

Madde 8. — Gider bölümlerinden yapılacak 
harcamalara ait formül, bağlı (R) işaretli cet
velde gösterilmiştir. 

BAŞKAN — Maddeyi oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Madde 9. — 1968 bütçe yılı içinde kapatıl
mak üzere Başbakanlığın onayı ile, 500 000 li
raya kadar kısa süreli avans almaya ve hesap
lar açtırmaya Genel Müdürlük salahiyetlidir. 

BAŞKAN — Maddeyi oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Madde 10. — Bu kanun 1 Mart 1968 tari 
hinde yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Maddeyi oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edil 
mistir. 

Madde 11. — Bu kanunu Başbakan ve Mali
ye Bakanı yürütür. 

BAŞKAN — Maddeyi oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Muhterem Milletvekilleri; Vakıflar Genel 
Müdürlüğünün Bütçesini de bitirmiş bulunuyo
ruz. Bunu da açık oyunuza sunuyorum. Kupa
lar dolaştırılacaktır. Lütfen oyunuzu kullanınız. 
Hayırlı, uğurlu olsun efendim. 

3. — 1968 yılı bütçe kanunu tasarısı re Büt
çe Karma Komisyonu raporu ile 1968 yılı bütçe 
kanunu tasarifinda yapılan değişikliğe dair Cum
huriyet Senatosu Başkanlığı tezkeresi ve Bütçe 
Karma Komisyonu raporu (Millet Meclisi, 1/427, 
Cumhuriyet Senatosu 1/874) (Millet Meclisi S. 
Sayısı : 1045) 

A — ADALET BAKANLIĞI 
BAŞKAN — Şimdi Adalet Bakanlığı Bütçe

sine geçiyoruz. Komisyon yerinde, Bakan yerin
de. 

C. H. P. Grupu Adına Sayın Mehmet Deli-
fcaya buyurunuz efendim. 

C. H. P. GRUPU ADINA MEHMET DELÎ-
KAYA (Malatya) — Sayın Başkan, sayın Mil
letvekilleri ; 

Adalet Bakanlığı 1968 Bütçesi üzerinde 
C. H. P. millet Meclisi Grupunun görüşlerini 
sunacağım. 

Adalet Fikri : 
Adalet fikri, bir millet ve bir Devlet düze

ninde veya devletlerarası ilişkilerde daima birin
ci plânda üzerinde önemle durulan bir konu ol
muştur. Türk Devlet hayatında ise, Kuruluştan 
bu yana temelli, esaslı ve önemli bir prensip ola
rak toplumumuzda hâkim bir unsur olmuş ve 
yeni Anayasamız'da en veciz ve belirli şekilde 
yerini almıştır. Gerçekten, 9 Temmuz 1961 ta
rihli Anayasa'mız, sosyal adalet ve sosyal gü
venliği Devletin varlık sebebi kabul ederek, 
Devlete kişinin maddî ve manevi gelişme şartla
rını hazırlamayı, kişi hak ve hürriyetlerini Sos
yal adalet ilkesi ile bağdaşaıhıyacak şekilde 
sınırlayan bütün engelleri kaldırmayı görev 
olarak vermiş ve demokratik Hukuk Devletini 
bütün hukukî ve sosyal,temelleri ile kurmayı 
başlıca amaç bilmiştir. Şüphesiz, demokratik 
düzen bir ruh »ve zihniyet meselesi olduğu ka
dar aynı ehemmiyette olarak bir teşkilât ve bir 
temel müesseseler meselesidir. Bu temel düzen 
ve kuruluşların başında da her zaman ve her 
yerde olduğu gibi «adalet müessesesi gelir. Ye
ni Anayasa'mızla adaletin tam bağımsızlığı Hu
kukî teminatı bağlandıktan sonra adalet cihazı
nın daha iyi işlemesi dâvaların, süratle sonuç
lanması, hak aramada usul de formalitelerde» 
doğan güçlüklerin mümkün olduğu kadar azal
tılması gibi hususlar en önemli konular haline 
gelmiştir. 

Sayın milletvekilleri, 
Samimiyetle ve açıklıkla belirtmek gerekir 

ki, Devletimizde, kendi*varlığının teminatı olan 
hakkı yerine getirmekle görevli kaza cihazımız, 
başta Adalet Bakanlığı olmak üzere bugüne ka
dar düzenli bir şekilde teşkilâtlanamamış yeni 
Anayasamızın getirmiş olduğu yeni kuruluşlarla 
gelişme halindedir. 

Adalet hizmeti gören ve çok eski ve geniş 
sorumluluklar yüklenmiş bulunan Adalet Ba
kanlığı bugüne kadar görevlerini toplu bir şe-

j kilde gösteren bir görev ve teşkilât kanununa 
j dahi sahibolamamıştır. Bakanlık hâlâ 1327 ta-
I rihli tnr Nizamname ve daha. sonra çıkarılan 
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birtakım kanunların dağınık hükümleri ile yö- I 
netilmektedir. Mevcut mevzuata göre : 

Adalet Bakanlığının görevlerini şöylece söy-
liyebiliriz : 

1. Türk Ulusu adına mahkemelere aidolan 
yargı yetkisinin kullanılması için lâzım olan 
para, bina, personel ile ilgili şartları hazırlıya-
rak adalet işlerinin gereği gibi yürütülmesini 
sağlamak; 

2. Adaletin yargıdan sonraki infaz ve infaz
dan sonraki gerekli işleri yapmak; 

3. Adaletle ilgili yardımcı hizmetleri teşki
lâtlandırmak, bunların yürütülmesini ve dene
timini yapmak; 

4. Adalet işlerinin temel ilkelerini ve ana 
hedeflerini tesbitle gerekli mevzuat değişiklik
leri ile kanun tasarılarını hazırlamak. 

Şimdi bunları teker teker inceliydim. 
Adalet mekanizması : 
Hîç şüphesiz müstakar bir devletin ilk şartı, 

süratli, ucuz ve emin işliyen bir adalet teşkilâtı 
kurup vatandaşın hizmetine sunmak olduğu hal
de, memleketimizde mevcut adalet mekanizması 
(tik derece mahkemeler ve Yargıtay dâhil) bu 
nitelikte olmadığı gibi gerçek hakkın kaybol
masına sebebolacak bir ağırlık içindedir. 

Halbuki, mülkün' esası olan adaletin, tevzi-
inde sürat ve emniyet büyük önem taşır. Vatan
daşın vicdanında mahkemelerin ihtilâfları sürat 
ve emniyetle kesin kararlara bağlıyacakları 
hakkında samimî kanaat yerleşmedikçe sosyal 
huzurun sağlanacağını iddia etmeye imkân yok
tur. Bugün toplumumuzda en basit bir hukuk 
veya ceza dâvası için dahi birkaç yıl gibi uzun 
bir süre mahkeme kapılarında sürünmek mec
buriyetinde kalacağı kanaati hâkimdir. Yürür
lükteki kanunlar, müesseseler, hepsinden üste 
bir kısım görevlilerin hizmet anlayışı bu kanaa
tin oluş sebepleridir. Bu sebeplerle çoğu zaman 
haklı baklanı aramajrtan vazgeçtiği için hak
sızlık rağbet görmekte, kötü niyetli kişiler cür
etlerini artırarak zamanla adalet tecelli etse 
dahi, hak sahiplerini yıllarca uğraştırarak ada
leti kendi karanlık emellerine alet etmiş olmak
tadırlar. Bugün adalet makanizmasında mahi
yeti iyice anlaşılmadan süratle verilen ihtiyati 
tedbir ve ihtiyati haciz kararları ihtilâfların 
uzamasına sebebolan ve yıllanan bilirkişi tet
kikleri, ceza dâvalarında çoğu saman hazırlık , 
soruşturmasını hukuk bilgisine sahip bulunmı- jl 

I yan jandarma ve polis tarafından yapılması, 
sanığı vazifeli mahkeme önüne bir an önce çı
karmaktan alıkoyan sorgu hakimlerince yapı
lan ilk soruşturma, ağır ceza mahkemelerinde 
istinabe sureti ile delillerin toplanması, toplu
mumuzdaki sosyal ve ekonomik olaylar sonucu 
işlerin gittikçe çoğalması ye bundan ötürü su
dan sebeplerle aylarca öteye atılan dâvalar, 
tetkik, karar yazma v.s.gibi esas ve usule müta-
allik sebeplerle işler gittikçe sürüncemede kal
makta ve adaletin gerçekleşmesi gecikmektedir. 
Tabiatiyle adaletin bu hali vatandaşların ıstı
rabını gittikçe artırmaktadır. Öte yandan de
ğerli adalet mensuplarının, bütün titizliğine rağ
men, bir yandan dâvaların istenilen süratle so
nuçlanmasına engel olmakta, diğer yandan dâ
vaların gereği gibi incelenmelerine imkân ver
memektedir. 

Önemle belirtmek gerekir ki; ilk derece 
mahkemelerimizdeki bu verimsiz çalışmalar 
Yargıtayı da etkilemektedir. İş hacminin yüklü 
oluşu sonucu Yargıtayda dâvalar uzamakta ve 
bâzı dairelerde dosyalar uzun süre beklemekte
dir. Bu suretle bir içtihat müessesesi olması ge
reken en yüksek yargı organımız Yargıtay esas 
olan bu görevini lâyıkı ile yapma imkânını bu
lamamaktadır. 

Türk adaletinin içinde bulunduğu bugünkü 
manzara elbette yeni değildir. Hiç şüphe yok bu 
dert ezelî bir derttir. Ama, toplumumuzdaki 
sosyal ve ekonomik nedenlerle kamu düzeninde' 
zararları ve etkisi gittikçe artmaktadır. 

Kanaatimizce, kişi hak ve hürriyetlerinin 
tam korunabilmesi ve adaletin süratli emin ve 
ucuz şekilde yerine getirilebilmesi için bâzı ted
birler arama yoluna gitmek gerekmektedir. 

1. Vatandaşı mahkemeye düşüren konula
rın sebepleri üzerinde durmak ve bu sebepleri 
ortadan kaldırmak, 

2. Mevcut mahkeme teşkilâtını (Sorgu, 
sulh, asliye, gibi genel, belli bâzı kanun hüküm
lerine göre kurulan gezici arazi kadastrosu, tra
fik, iş, kaçakçılık ihtisas, toplu basın, döviz) 
gibi özel mahkemeleri memleket ihtiyaçlarına 
cevap verecek şekilde yeniden düzenlemek, 

3. Çocuk mahkemelerini kurmak, 
4. En yüksek yargı organımız Yargıtayda 

verimliliği artırmak ve gerçek fonksiyonu olan 
1 içtihat yaratmasını sağlamak için çalışma sistfe-
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minde bir yenilik, kuruluşunda bir değişiklik 
yapmak, 

5. Yürürlükteki sistem ve müesseseleri ay
dınlığa kavuşturarak bugün olduğu gibi, aşa
ğı - yukarı keyfîlikten kurtarmak, 

6. Adaletle ilgili diğer kuruluklar yanında 
avukatlık ^müessesesini (Bilhassa resmî sektör 
ve kamu tüzel kişilerinde) bugünün ihtiyaçları
na göre yeniden değerlendirmek, 

Gibi tedbirler ileri sürülebilir. Özet halinde 
ifadeye çalıştığımız bu tedbirler meyanmda 
adaletin canlı unsurlarını teşkil eyliyen adlî 
personel hakkındaki görüşlerimizi de kısaca sun
mak isterim. 

Değerli arkadaşlar; 
Adalet cihazından bahsedildiği zaman ilk ha

tıra gelen hususlar elbette mahkeme ve onun 
elemanlarıdır. Bu elemanların başında hâkim
ler, savcılar gelir. Adalet hizmetinin isabetle gö
rülebilmesi için tarih boyunca mahkemeler ve 
hâkimlerin bağımsızlığı adalet müessesesinin baş 
meselesi olmuştur. 

Hâkimler : 
Tanrıdan sonra insanlar üzerinde karar vere

bilme yetkisine sahip, adaletin tevziini kendile
rinden beklediğimiz hâkimlerimiz uzun ve çetin 
mücadeleler sonucu bugünkü duruma 'gelebil
mişlerdir. Yeni Anayasamızın 132 nci maddesi, 
hâkimlerin görevlerinde bağımsız olduklarını, 
Anayasaya, kanuna, hukuka ve vicdanî kanaat
lerine göre hüküm vereceklerini öngörmüştür. 
Şüphesiz yasama ve yürütme organları karşısın
daki bu bağımsızlık hâkimin dilediği gibi key
fî karar vermesi demek de cfeğildir. Hâkim 
görevinde bağımsız ve idari siyasi baskıdan ko
runmuş olmakla beraber, Anayasa ve kanuna 
göre esaslı bir denetime tabidir. Yeni Anayasa
mızdan önceki devirlerde mahkemeler vazife 
kontroluna ve denetimine (Adalet Bakanlığına 
bağlı.teftiş heyeti vasıtasiyle tabi tutulduğu 
gibi, bütün özlük işleri de Bakanlığa ait idi. Bu 
suretle siyasi bir makam olan Adalet Bakanlı
ğı vasıtasiyle hükümetlerin adalete müdahalesi 
başlardı. Şimdi ise, yeni Anayasa ve Yüksek 
Hâkimler Kanunu hâkimlerin bütün denetim ve 
özlük işlerini Yüksek Hâkimler Kuruluna ver
miştir. Bu suretle Adalet Bakanlığının görevle
ri son derece azalmıştır. Bununla birlikte bu 
konuda Adalet Bakanlığının şimdi de bâzı gö
revleri mevcuttur. Hâkim ve savcıların mesleke 

kabul edilmelerinden önceki safhada her türlü 
özlük işlerini bakanlık yürütür. Adaylığa kabul 
etmek, aday yetiştirmek, disiplin cezası uygula
mak, adaylığa son vermek Adalet Bakanlığının 
görevidir. Bu görevin bugün başarılı şekilde yü
rütüldüğünü iddia etmek mümkün değildir. 

Mevcut staj usulünün ne kadar anlamsız geç
tiğini bilhassa bu meslekte bulunmuş arkadaş
larımın takdir edeceklerine eminim. Adliyede, 
nazari bilgi kadar amelî bilgi ve tecrübenin bü
yük önemi olduğu şüphesizdir. Hal böyle iken 
noksan bir stajı mütaakıp göreve başlıyan hâ
kim yardımcısının çoğu zaman gittiği yerde isti
şarede bulunacağı tecrübeli bir hâkimde buluna
madığı için karar vermek cesaretinden mahrum 
olarak ya işleri uzatıp çoğaltmakta veya verdiği 
yanlış kararla yeni ihtilâfların doğmasına sebe
biyet vermektedir. Bu durum karşısında hâki-, 
min çektiği sıkıntı ve vatandaşların mâruz kal
dığı zararları takdir etmemeye imkân yoktur. 
Zira hiçbir kudret adlî kudret kadar doğrudan 
doğruya vatandaş üzerinde kuvvetli ve etkili 
değildir. Bu önemine binaen adaletin emin bir 
şekilde işlemini ve ideal bir seviyeye çıkmasını 
sağlamak için hâkimler ve savcıların yetişmeleri 
ile ilgili mevcut sistemin değiştirilmesi ve yeni 
esasların getirilmesi kaçınılmaz bir zaruret ha
line gelmiştir. Bunun için ta baştan hareketle 
hukuk fakültelerinin öğrencilerini iyi seçmeleri, 
hâkimlik stajına her istiyen hukuk ve muadili 
fakülte mezunlarının kabul, edilmemeleri, aday
ların sağlam bir ahlâk ve karaktere sahibolma-
ları yanında staja kabul imtihanına tabi tutul
maları ve adayların maddi bakımdan tatmin 
edilmesi gibi tedbirler düşünülebilir. 

Stajyerlerin mahkeme koridorlarından ve çe
şitli yargı organları kalemlerinden kurtarılarak 
kendilerine meslekî formasyon verilmelidir. Ay
rıca hizmet içinde eğitimlerine büyük dikkat 
sarf edilmelidir. 

Hâkimleri çağın özelliklerine uygun bir fikir 
hayatı içinde tutmak için fikrî ve meslekî alan
lardaki eserleri temin ile kültür yönünden besli-
yecek bir büro teşkili ile bu büro emrine bir fon 
tesisi tahsis etmek icabetmektedir. 

Yeni Anayasamızın yürürlüğe girmesinden 
sonra, gerek siyasi, gerek sosyal ve ekonomik 
alanda getirdiği haklar, gerek Devlet organları
nın arasında yumuşak bir kuvvetler ayrılığı 
prensibini kabulden doğan ilişkiler, yarg^ or-
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ganlarımızı yeni biçim ihtilâflarla karşılaştır
dı. Burada takdirle belirtmek isteriz ki, yargı 
mensupları Türk toplumunda geleneksel ada
let anlayışı yerine sosyal ve ileri bir kanun uy
gulanması ile büyük başarı kazanmışlardır. 
Hâkimlerimizin bu ileri anlayışı kanun uygu
laması ve yorumu olmasa idi, siyasi ve sos
yal hayatımız huzursuzluk ı içinde çalkalana-
caktı. Bu bakımdan yargı organlarımızın 
toplum gelişmelerine, ihtiyaçlarına cevap vere
cek davranışları her biçim takdirlerimizin üs
tündedir. 

Yüksek Hâkimler Kurulu : 
Yeni Anayasamızın 143 ve 144 ncü madde

leri ve 45 sayılı Yüksek Hâkimler Kurulu 
Kanununun ilgili maddeleri gereğince, hâkim
lerin denetim ve bütün özlük işleri, bir mah-
"kemenin yargı çevresinin değiştirilmesi 18 asil 
ve 5 yedek üyeden teşekkül eden Yüksek Hâ
kimler Kuruluna verilmiştir. 144 ncü maddeye' 
göre «Adalet Bakanı da, gerekli gördüğü hal
lerde, bir hâkim hakkında disiplin kovuştu
rulması için Yüksek Hâkimler Kuruluna baş
vurabilir.) Bu hükümlere göre hâkimlerle 
ilgili bütün meselelerde Yüksek Hâkimler Ku
rulu sorumlu kılınmıştır. Ama, bütün mese
lelerin halledildiğini sanmak hatalıdır. 1963 
yılından bugüne kadar yapılan uygulama şu 

.sakmcıları ortaya çıkarmıştır. 

1. Üyeleri çeşitli organlarca seçilen bu 
kurula Parlâmentoda üye seçer burada ayırım 
yapmadan siyasi hayatımızda kötü bir gelene
ğin, adaletin bağımsızlığı için Yeni Anayasada, 
bir Anayasa organı olan Yüksek Hâkimler 
Kurulunu, kuruluş gayesinin dışına taşırmak 
istediğini belirtmek zorundayım. Meclislerce bu 
kurula seçilecek hâkimlerin partilerce kendi 
teamülleri istikametinde tahmin edilen kişiler
den olmasına dikkat ediliyor. Bu hal Ku
rulda t?elli bir parti temayülüne uygun ya da 
paralel bir anlayışı hâkim kümak gayesini 
taşıyor. Hâkimlerin bağımsızlığını tam temin 
için düşünülen bu Anayasa müessesesi, böylece 
dolaylı biçimde bağımsızlığı ihlâl yönünden 
işletilmek isteniyor. 

2. Yüksek Hâkimler Kurulunun bir baş
kan ve 4 üyeden müteşekkil bölümünün bütün 
memleketteki adlî cihazı denetlemesi .mümkün 
olmuyor. Bugün eskisi gibi genel teftiş ol

madığı için hüviyetleri belirli kişiler tarafın
dan vâki ihbar ve şikâyetler üzerine Yüksek 
Hâkimler Kurulu ya kendi üyelerinden yük
sek dereceli bir kimseli çoğu zaman bulunabil
diği takdirde mahallinde veya yakın mahalde 
vazife gören üst dereceli hâkimi görevlendiri
yor. Ancak, üst dereceli hâkimin yetkisi incele
me ve soruşturma yapmaktan ibarettir. Karar 
Yüksek Hâkimler Kuruluna aittir. 

3. Yüksek dereceli niteliğini taşıyan hâ
kim her zaman bulunamıyor. Bulunsa bile so-

*ruşturma türlü sebep vesaiklerle arzu edilen 
neticeyi vermiyor. Ayrıca. 
Yüksek Hâkimler Kurulunun kesin kararları 

Anayasanın «İdarenin hiçbir eylem, ve işlemi, 
hiçbir halde, yargı mercilerinin denetimi 
dışında bırakılamaz» hükmü gereğince Danış-
tayın kontroluna tabidir. Bu keyfiyet: ( bu
günkü tatbik şekli ile işlerin sürüncemede 
kalmasına sebebiyet veriyor. Tatbikatta bir 
değişiklik müesseseyi muhafaza ederek, tatbi
katta bir değişikliğe şiddetle ihtiyaç var. 

5. Bir kısmı yukarda sayılan ve daha 
hatıra gelebilecek çeşitli mahsurlar sebebiyle 
vatandaşların veya mercilerin ihbar ve şikâ
yetleri zamanında incelenemiyor ve netice 
alınamıyor. Bu halin sonucu maalesef az da 
olsa bâzı yerlerde adalet mekanizması tama
men felç haline gelmiştir. 
Bu sebeplerle 45 sayılı Kanunun aksıyân yön

lerini iyi bir şekilde işliyebilmesini sağlamak 
için gerekli tedbirler ittihazı zamanı gelmiş ve 
geçmektedir. Yüksek Hâkimler Kuruluna bağlı 
devamlı bir denetim ve kontrol teşkilâtı kur
mak kaçınılmaz bir zorunluk olarak görünmek
tedir. 

Cumhuriyet savcıları : 
Anayasamızın 137 nci maddesi savcılara 

teminat sağlanmasını öngörmüştür. Anayasaya 
rağmen 2556. savılı Hâkimler JKanununun 
63 ncü maddesi Yüksek Hâkimler Kanununun 
77 nci maddesi gereğince savcıların atanma ve 
nakil işleri Adalet Bakanlığına diğer özlük 
işleri Yüksek Savcılar Kuruluna bırakılmıştır. 
Anayasa Mahkemesi, son haklı kararı ile Ada
let Bakanına, savcı atamaları hususunda yetki 
tanıyan 63 ve 77 nci maddeleri iptal ederek 
yıllardaki beri demokratik hayatımızda parti
ler arasında bir çekişme konusu olan meseleyi 
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kesin bir çözüme bağlıyarak savcıları da hâ
kimler gibi özel teminata kavuşturmuştur. Bu 
durumda bağımsız mahkemenin esaslı rüknü 
ve âmme dâvasının takipçisi olan savcılarla 
ilgili bütün özlük işlerini Yüksek Savcılar Ku
ruluna bağlıyacak bir kanunun en kısa zaman
da Bakanlıkça hazırlanıp Meclislerimize sunul
masını ve kanunlaşmasını dileriz. 

Hâkimler ve savcılar dışındaki diğer adlî 
personel hakkında tedbir, ceza ve tevkif evle
rinin ıslahı gifoi hususlar hakkındaki görüş
lerimizi mecburen geçiyorum. 

Burada Adalet Bakanlığının kanun çalış
maları hakkındaki görüşlerimizi arz etmek is
terim. ' 

Adalet Bakanlığının en önde gelen görevi, 
yargı ile ilgili mevzuatın uygulanmasında is
tenen sonuçların alınıp alınmadığını incele
mek, gerekli reform ve kanun taşanlarını ha
zırlamak ve mevzuatı geliştirmektir. 

Yeni Anayasanın getirdiği bâzı» kuruluş
larla (Anayasa Mahkemesi :Yüksek Hâkimler 
Kurulu gibi) Adalet Bakanlığının icrai fonk
siyonu eskiye nazaran azalmış olmakla bera
ber yasama organındaki fonksiyonu o nisbette 
artmıştır. \ 

Millî, demokratik, lâik ve sosyal hukuk Dev
let ilkesini benimsiyen Anayasamız1 biz©, 
memleketimizi kalkındırmak için köklü sosyal 
reformlar yapmak mecburiyetini yüklemek
tedir. Bir toplumda kanunlar ne kadar Ana
yasaya uygun ve ihtiyaçlara cevap verecek 
şekilde iyi ve düzgün yapılırsa, hiç şüphesiz 
kanunu uygulayanlar ve hattâ bu kanunlara 
eylemlerini uydurma zorunluğunda bulunan
lar kendilerini o nisbette hukuk anlayışı için
de bulurlar. 

BAŞKAN — Sayın Delikaya, lütfen bağ
layınız efendim. 

C. H. P. GRUPU ADINA MEHMET DE
LİKAYA (Devamla) — iki dakikada bitiririm 
efendim, izin rica ediyorum. 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlar, iki da
kikada bitireceğim diyor. Bu hususta izin 
verirseniz konuşsun. 

Konuşmasını kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 
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Buyurunuz efendim. 
G. H. P. GRUPU ADINA MEHMET DE

LİKAYA (Devamla) — Teşekkür ederim efen
dim. 

Yürürlükteki kanunlar : 
Toplumumuzun yönetilmesinde anatemel 

kanun durumunda bulunan Medeni Kanu
numuz çok ileri ve demokratik hükümleri ih
tiva etmekle beraber; ihtiyaçlarımızı tamamen 
karşılamıyan veya hiç kullanılmıyan hüküm
lere de sahiptir. Bu bakımdan bu kanunun bâzı 
hükümleri üzerinde durmak isteriz. 

Medeni Kanunun menettiği kat tasar
rufları ve üst hakkı, Kat Mülkiyeti Kanunu 
ile yeni bir hukuka bağlanmıştır. Kat Mülki
yeti Kanunu, büyük bir ihtiyaca cevap vermiş 
olmakla beraber, şümullü bir kanun değildir. 

Bunun diğer gayrimenkullere de tatbikini 
temenni ederiz. Ayrıca Medeni Kanunun ge
tirdiği sistem dışında olan zeytinlikler, incir
likler için yürürlükte bulunan orijinal bir 
tasarruf sistemi vardır. Halk yararınadır. Bu
nun da yeni şekilde tedvin ve tanzim edil
mesini talebederiz. 

Voli ve dalyanlar hakkında aynı şeyi söyle
memiz mümkün. Sular Hukuku kıyılar, deniz ve 
göllerden doldurulacak yerler hakkında bilhassa 
şunları söylemek isterim: 

Türkiye etra/ı denizlerle çevrili bir ülke olma
sına rağmen tabiatın bahşettiği bu nimetten geniş 
halk kütlelerinin bilhassa fakir zümrenin yarar
lanması gittikçe azalmaktadır. Gücü yeten her 
kişi - ya da kurum - gözüne kestirdiği sahil par
çasını olanca insafsızlığı ile kendi tekeli altına 
almak yarışı içine girmiştir. Medeni Kanunun 
ilgili maddesi ve Yargıtay Genel Kurulunun 
açık kararına rağmen yağma çeşitli hileîşeri-
yelerle devam ettirilmektedir. Ayrıca mevcut 
tmar Kanunu sahillerin işgaline cevaz veren hü
kümler getirdiği gibi, Turizm Endüstrisini teş
vik kanunu da sahillerin yerli ve yabancı ger
çek ve tüzel kişilere satılma imkânını sağlamış
tır. Bu suretle Yapı ve yollar Kanununun sa
hillerde 10 metrelik kısmın umumun istifadesi
ne mahsus olarak serbest bırakılması hükmü 
ve Medeni Kanun tesirsiz hale gelmiştir. Bu 
alandaki mevzuatımız, belirli bir fikir ve gö
rüş etrafında maalesef toplanmış değildir. Mev
cut hukukî hükümlerimizin yeni baştan tan-
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zimi ile Devletin ve halkın malı olan kıyı
ları, özel kişilerin elinden ve işgalinden kurta
rıp kamuya mal edecek bir kanuna süratle 
ihtiyacımız vardır. 

Bataklıkların kurutulması ve bundan elde 
edilecek topraklar hakkındaki mevzuatımız 
ihtiyaçlara esvap vermekten çok uzaktır. 

Mera, yayla ve kışlaklar; gayrimenkulun 
en önemli bu konusu üzerinde, Medeni Kanu
numuzda maalesef bir hüküm yoktur. Arazi 
Kanununun yürürlükte bulunan maddelerin
den istifade etmek suretiyle kadîm mera, 
yayla ve kışlak hakları bir müktesep hak 
olarak himaye görmektedir ve bu hususta yeni 
bir mevzuata şiddetle ihtiyaç vardır. 

Yabancıların gayrimenkul sahibi olmaları : 
Yabancı uyruklu kimselerin, köylerden gay

rimenkul edinmelerini yasaklıyan Köy Kanunu
nun hükmünün kaldırılması için bâzı teşebbüs
lere (turistik tesis yatırımı yapabilmek) için 
geçildiğini öğrenmiş bulunuyoruz. Millî men
faatlerimizin korunması için Hükümetin ve 
Yüce Meclisimizin bu konuda dikkatlerini çek
mek isteriz. 

Bu arada yabancı dinî ve hayrî müessese
lerin iktisabettikleri gayrimenkuller üzerinde 
durulmasını da lüzumlu görmekteyiz. 

Türk Ceza Kanununun memleket ihtiyaç
larına ve modern hukuk anlayışına uyacak şe
kilde yeniden tanzimini uygun buluruz. Usul . 
kanunları hakkında da aynı şeyleri ileri süre
riz. 

Bu arada Bakanlıkça üzerinde çalışılan veya 
Başbakanlığa sunulan tasarıların da öncelikle 
ele alınarak Meclislere şevkinin lüzumuna 
işaret etmek isteriz. Üzerinde çalışmalar ya
pıldığını öğrendiğimiz gu tasanlar üzerindeki 
görüşlerimizi de peşinen sunmak isteriz. 

Temel hak ve hürriyetler kanun tasarısı : 
Bir kere, Temel Hak ve Hürriyetler Kanu

nu adı ile bu tasarının kapsadığı zihniyet ta-, 
ban tabana zıt düşmektedir. Bizim samimî inancı
mız, bu temel hak ve hürriyetleri korumadan zi
yade Anayasa ile vatandaşlara sağlanan kişi hak
larının iptaline yol açar iktidarı samimiyetle 
uyarırız ki, bu kanun siyasi hayatımızı ve hu
zuru temelden zedeliyen bir unsur olabilir. 
Bu yönden bu tasarının Yüce Meclise getiril
memesini temenni ederiz. 

Basın Kanunu : 
Basın Kanunu konusunda birtakım çalışma

lar olduğu bilinmektedir. İstikameti ve kap
samını bilmediğimiz için ileîi bir beyanda bu- » 
lunmaktan kaçınıyoruz. Yalnız, Anayasanın 
bu temel hakları, ve hürriyetleri konusunda, 
iktidarın otoriter temayüllere kapılmamasını 
ve ihtiyaç dışı tedbirler araştırmamasını dile
riz. Zira basın hürriyetini bütün hürriyetlerin 
teminatı sayıyoruz. Bu itibarla basın hürriyeti
nin büyük bir saygı ve titizlikle korunmasına 
taraftarız. 

Seçim Kanunu : 
Seçim Kanunu bir büyük konudur. Anaya

sanın işlemesi, yaşaması, siyasi huzur, parti
lerin hayatı bu kanunla yakından ilgilidir. 
Her partinin bu konuda birtalsım haklı veya 
haksız görülebilecek talepleri olabilir. Siyasi 
hayatımızın can damarı olan bu konuda ikti
darın muhalefetlerle mutabakat araması ve 
bir ilim heyeti kurarak her partinin teklif
lerini, aldıktan sonra bu heyetin hazırlıyacağı 
tasarıyı benimsiyerek Meclislere getirmesini uy
gun görüyoruz, 

Bu üo kanun hakkında bir genel endişemi
zi iyi niyetle dil© getirmek istiyoruz. Demok
ratik hayatı tahribeden temayüller daima Se
çim Kanunu, Basın Kanunu, Kişi Temel Hak ve 
Hürriyetler kanunları gibi kanunlarda yer bu
lur bu konudaki hassasiyetimizin Yüce Mec
lisin bütün üyelerinde mevcudolan, demokra
tik düzene yemin ettiğimiz Anayasaya bağlılı
ğımıza atfedilmesini dileriz. 

Bu inançla Adalet Bakanlığı Bütçesinin 
aziz Türk Milletine yararlı olmasını diler; 
Yüco Meclisi saygı ile selâmlarım. (C. H. P. 
sıralarından alkışlar.) 

BAŞKAN — Söz sırası G. P. Grupu adına 
Sayın Mustafa Uyar'mdır, 

Buyurunuz efendim. 
G. P. GRUPU ADINA MUSTAFA UYAR 

(izmir) — Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım, 
Güven Partisi Millet Meclisi Grupu adına, Ada
let Bakanlığının 1968 yılı Bütçesi üzerindeki 
görüş ve temennilerimizi arz edeceğim. .< 

Güven Partisi, Türk Milletinin millî ihtiyaç 
ve geleneklerine ve insan haysiyetine en uygun 
rejim olarak demokratik rejimi benimsemekte
dir. Demokratik rejimin dayanağı, Anayasa ege
menliği ve hukuk devleti ilkesidir. 
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Adaletin mülkün temeli olduğuna samimen 
inanıyoruz. Bu inancımızın sonucu olarak, yargı 
organlarının bağımsızlığını ve yargıç teminatını 
demokratik rejimin ve hukuk devletinin yaşa
ma şartı saymaktayız. Kanunların Anayasaya 
uygunluğunun Anayasa Mahkemesi tarafından 
denetlenmesini demokratik rejimin önemli ve 
vazgeçilmez teminatı saymaktayız. 

Demokratik rejime dayanan hukuk devleti 
içinde, memleketimiz ve milletimizin karşılaştığı 
bütün güçlüklerin çözüm yolu bulabileceğine 
inanıyoruz. 

Sayın arkadaşlarım, adalet; eşitlik, sürat ve 
emniyet ister. Bu gaye, iyi kanunlar ve iyi tat
bikatçılarla sağlanabilir. 

Bu bakımdan bellibaşlı kanunlarımıza bir 
göz atmakta fayda vardır. Türk Ceza Kanunu 
toplum nizamını koruyan tek anakanundur. 
Mer'i Ceza Kanunumuz, 1888 - 1889 tarihli İtal
yan Ceza Kanunundan 1926 yılında tercüme edi
lerek alınmış ve bugüne kadar 19 defa değişik
liğe uğramış bulunmaktadır. Bununla beraber 
mevcut hükümleriyle yeni Anayasamızın gerek
tirdiği geniş hürriyetler çerçevesi içinde Anaya
samızın temel ilke ve görüşlerini savunmak ba
kımından esaslı bir şekilde değişikliğe uğraması 
gerekmektedir. Bakanlığın bu yolda vâki ko
misyon çalışmasını çabuklaştırmasını dilemekte
yiz-

Medeni kanunumuz da aynı şekilde İsviçre 
Medeni Kanunundan 1926 yılında alınmış ve 
şimdiye kadar birkaç defa değişikliğe uğramış 
ise de millî bünyemize uymıyan hükümleriyle, 
yeni Anayasamızın gerektirdiği sosyal ve mede
ni haklara paralel olarak biran önce değiştiril
mesi temenniye şayandır. Bu kanun için de ba
kanlıkta komisyon çalışıriası yapılmakta olduğu 
malûmumuz olup, bu çalışmaların da biran önce 
sonuçlanmasını uygun buluyoruz. 

Adaletin dağıtımında, hükümdeki isabetin 
yanında süratin de önemi büyüktür. Bu sürati 
usul kanunları sağlamaktadır. Gerek Ceza Mu
hakemeleri Usulü Kanunu ve gerekse Hukuk 
Usulü Muhakemeleri kanunları da aynı şekilde 
eski kanunlarımızdandır. Bu kanunların da de
ğiştirilmesi için hazırlanacak tasarıların biran 
önce Meclise sevk edilmesini arzulamaktayız. 

Çocuk mahkemeleri kurulması ile ilgili ola
rak Meclise gönderilmiş bulunan tasarının biran 
önce kanunlaşmasının lüzumuna inanıyoruz. 

Sayın arkadaşlarım; Adalet Bakanlığının 
merkez teşkilât kanunu da biran önce çıkarılma
lıdır. Her yıl her parti tarafından tekrarlanan 
bu müzmin arzu Hükümet ve parlâmentonun 
gayretiyle biran önce yerine getirilmelidir. 

Bütün bidayet mahkemelerini içine alan bir 
teşkilât kanunu çıkarılmasının lüzumuna inan
maktayız. Bakanlığın bu konuda âcil bir çalış
maya girmesi samimî temennimizdir. 

Değerli arkadaşlarım, Yargıtay için, her ne 
kadar mevcut ve müstakil bir kanun var ise de, 
ihtiyaca cevap vermekten uzak olup, bu ihtiyacı 
cevaplandıracak tasarının Adalet Komisyonun
dan biran önce çıkarılarak Meclise şevkini lü
zumlu görmekteyiz. 

Yargıtayımız bugün, hem istinaf ve hem de 
içtihat görevini yapmakta olduğundan, işlerin 
çokluğu sebebiyle esas görevi olan içtihat ya
ratma işini tam olarak yerine getirememektedir. 
Bu sebepten istinaf mahkemelerinin kurulması
nın lüzumuna inanmaktayız. 

Avukatlık Kanunu, yıllardan beri ihmal edil
miş bulunmaktadır. Son yıllarda barolarımızın 
da gayreti ile yapılan müşterek çalışmalar sonu
cunda elde edilen tasarı Meclise sevk edilmiş bu
lunmaktadır. Meslekin vekar ve haysiyetiyle 
mütenasip bir şekilde yeni bir kanunun biran 
önce çıkarılması hakkın dağıtımında büyük hiz
metleri dokunan avukatlarımızı huzura kavuş
turacaktır. 

Noterlik • Kanunu da birçok değişikliklere 
uğramış olmasına rağmen günün ihtiyaçlarına 
cevap vermekten uzaktır. Aslında, noterliğin ye
nir bir meslek haline getirilmesi lüzumuna inan
maktayız. 

Bakanlığın bu yoldaki çalışmalarını hızlan
dırmasını arzulamaktayız. 

Aziz arkadaşlarım; adaletin dağıtımında en 
yüksek görev ve sorumluluk hâkimlerimize düş
mektedir. Hâkimlerimiz, Türkiye'mizde adaleti 
tecelli ettirmekle görevli kimselerdir. Mevcut 
kanunları noksansız ve objektif olarak uygulı-
yarak, haklıyı ve haksızı ayıracaklardır. Bu ba
kımdan hâkimlerimiz, mecellede tarifini buldu
ğu bir şekilde hâkim, fehîm ve müstakim olma
lıdır. Hâkimlerimiz vicdanlarından ve kanunlar
dan başka kimseden korkmamalıdırlar. Hâkim
lerimizi bu hale getirmiş olan Yüksek Hâkimler 
Kurulu bir Anayasa müessesesi olarak çalışma-
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ya başlamış ise de,, uygulamada bu defa başka 
istikametlerde haklı şikâyetler gelmektedir. 
Adalet Bakanlığının, bu şikâyetleri tesbit ede
rek, bunları giderecek şekilde, kanunda yapıla
cak değişikliğe ait tasarıyı biran önce Meclise 
getirmesini beklemekteyiz. 

Beş parmağın beşi bir olmadığı gibi, hiç şüp
he yok ki, hâkimlerimiz içinde de şikâyete sebe-
bolarilar çıkmaktadır, fakat yapılan şikâyetlerin 
tahkiki şikâyetçiyi tatmin etmemektedir. Hâ
kimler hakkında yapılan şikâyetlerin en seri 
bir şekilde sonuçlanması için gerekli tedbirler 
alınmalı ve Adalet cihazının üzerine düşürül
mek istenen gölge ortadan kaldırılmalıdır. 

Hâkim teminatının sonsuz taraftarıyız. An
cak, teminatı hiçbir şekilde sorumsuzluk ve do
kunulmazlık şeklinde anlamıyoruz. Bilhassa hâ
kimlerimizin bu noktada çok hassas davranma-
larını temenni ediyoruz. 

Hâkimliğin hazırlayıcısı olan staj müessesesi 
yetersizdir. Bunun yeterli hale getirilmesi ve 
stajiyerleri de, maddi balamdan tatmin edebil
mek için, ödeneğe muadil bir tazminat verilmesi 
imkânları sağlanmalıdır. 

Sayın arkadaşlarım, ceza ve tevkif evlerinin, 
bir ıslâh ve terbiye evi haline getirilmesi Türk 
milletini memnun eden bir sonuçtur. Bu konu
da son çıkarılan ve uygulanmakta olan 627 sa
yılı Kânuna göre, ceza evleri açık, yarı açık ve 
kapalı olmak üzere ayrılmış ve infaz kurumları 
da ceza evleri, tevkif evleri ve çocuk ıslah evleri 
olarak tesbit edilmiştir. Hâlen ceza evlerinde 
yaklaşık olarak 23 bin civarında tutuklu ve 22 
bin civarında hükümlü bulunmaktadır. Ceza ve 
tevkif evlerinin asayiş meselesi de önemli konu
lardandır. Ceza evlerinin haricen jandarma ve 
dâhilen de ceza evi personeli tarafından korun
ması tatbikatta aksaklıklar yaratmakta ve bir
çok nahoş olaylara sebebiyet vermektedir. Bun
dan biran önce kurtulmak için, ceza evlerinin 
inzibat işinin bir elden sağlanması temin edilme
lidir. 

Sonuç olarak, ceza ve tevkif evleri hakika
ten bir terbiye evi haline getirilmelidir. 

Adalet Bakanlığı Bütçesinin yatırımlar fas
lının, bilhassa ceza ve tevkif evleri yapım işle
rinin çok ağır gittiği kanısındayız. 

Sayın arkadaşlanm; 
Sözlerime son verirken 1968 yılı bütçesinin 

bütün milletimize ve Bakanlık camiasına hayırlı 

ve uğurlu olmasını diler, Güven Partisi Grupü 
adına hepinizi sevgi ve saygı ile selâmlarım. 
(Alkışlar) 

BAŞKAN — M. P. Grupu adına Sayın Hilmi 
İşgüzar, buyurun efendim. ' 

M. P. GRUPU ADINA HİLMİ İŞGÜZAR 
(Sinop) — Sayın Başkan, muhterem milletve
killeri ; 

Adalet Bakanlığının 1968 yılı Bütçesi mü
nasebetiyle Millet Partisi Millet Meclisi Gru-
punun görüşlerini, tenkid ve temennilerini 
bildirmek üzere söz almış bulunuyorum. 

Adalet Bakanlığının memleketimizde ifa et
tiği görev çok ağır olmasına rağmen o nisıbetle 
de şerefli ve mesuliyetli bir görevdir. Cumhu
riyetin kuruluşundan hemen sonra hattâ kuru
luşunda vatandaşlar arasındaki huzuru, iti
madı ve adalete olan saygıyı bu bakanlık bü
yük çapta yerine getirmiştir. Bugün halkımı
zın başbaşa kaldıkları birçok sosyal meselele
rin çözülmesini sağlıyan anakanunlarımız Ada
let Bakanlığının yılmaz mücadeleci çalışma
sıyla tedvin edilmiştir. Genç ve idealist hukuk
çularımızın yetiştirilmeleri bu zamanda ele alın
mış, Ankara Hukuk Fakültesi yine bu bakan
lığın hamleci çalışmalarıyla cemiyete kazandı
rılmıştır. Cumhuriyetin ilk yıllarında inkılâp
ların büyük çapta yapılmasında Atatürk'ün ya
nında büyük hizmetleri dokunan Adalet ba
kanlarına ve mensuplarına bu vesile ile şük
ranlarımızı bildirmekle de ayrıca büyük bir 
bahtiyarlık duymaktayım. O günden bu yana 
geçen zaman içinde birçok gelişmeler cemiye
timizde büyük ölçüde değişmeler olmuş, dola-
yısiyle Adalet Bakanlığına düşen görev ve yet
kiler de buna göre değişiklik arz etmiştir. Biz 
her şeyin adaletle yakın ilgisini bilerek* her 
işte âdil ve hakkaniyet esaslarına göre hareket 
edilmesini cemiyet nizamının tahakkuku ye
rinde gördüğümüzü işaret etmek isterim. Cum
huriyetin umdelerine sadakat, demokrasinin 
icaplarına hürmet hisleriyle dolu insanların 
şeref ve haysiyetli yaşamalarının garantisi de 
Anayasamızın teminatı altında kurulmuş olan 
bağımsız yargı organları ve teminatlı hâlkim-
lerimizdir. 

Sayın milletvekilleri; 
Bir cemiyet ve içinde yaşayan insanları 

için en büyük saadet, mensubu olduğu Devletin 
fertlere sağladığı hürriyetlerdir. Devlet kişi-
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nin temel haklar ve hürriyetlerini sosyal adalet 
ve Hukuk Devleti > ilkeleriyle bağdaştıracak 
şekilde geliştirmeli, siyasi, iktisadi ve sosyal 
bütün engelleri kaldırmalıdır, insanların mad
di ve mânevi vardığının gelişmesi ve bunun için 
bütün şartların hazırlanması bir Hukuk Dev
leti için en büyük görevdir. Bizim Anayasamız 
bu görevi Devlete vermiştir. Temel hak ve 
hürriyetleri ve Anayasanın teminat altına al
mış ibulunduğu eşitlik ilkelerini kişi haklarını 
korumak, geliştirmek daha doğrusu kişilerin 
korkusuz şekilde yaşatacak tedbirleri almak 
Devlete, dolayısiyle Adalet Bakanlığına vermiş
tir. . Cemiyetin ihtiyaçlarını hukuk yönünden 
tesbit eden ve buna göre en reel kanunları 
tedvin eden bu suretle de insanların can, mal 
ve ırz emniyetini kanunların himayesi altına 
alan bakanlık elbette ki Adalet Bakanlığıdır. 
Adalet Bakanlığına adaletin tam olarak tecelli 
edebilmesi ve teşkilâtların iyi bir şekilde orga
nize edilmesi, kaza fonksiyonunu yapacak olan 
organların mensuplarına gerekli imkânları sağ
lamaları yönünden de özel bir vazife düşmek
tedir. 

Sayın milletvekilleri; 
Adalet Bakanlığı hiçbir bakanlığa benze

mez. «Adalet Mülkün Temelidir.» sözü adale
tin mânasını ve enginliğini göstermek için kâ
fidir. Bu bir gerçeğin ifadesidir. Adaletin 
olmadığı yerde mülkiyetten bahsetmek müm
kün olmadığı gibi böyle bir cemiyette mal edin
me hürriyeti de olamaz. Mülkiyet hakları dı
şında kişilerin kişiliğine bağlı dokunulmaz, dev
redilmez ve vazgeçilmez temel hak ve hürriyet
leri de olamaz. Temel hak ve hürriyetten yok
sun olan cemiyetlerin demokrasi içinde yeri 
yoktur. Bunlar cemiyetin tabiat nizamları için
de fgrt hürriyetinin hiçe sayıldığı yerlerde ya-
şıyan bir kuru kalabalık sürüsünden başka mâ
na ifade edemezler. Fertlerin hürriyet hakları 
geliştirilmediği müddeçe nihai hedef olarak 
kabul edilen cemiyetlerin mânevi kaynakları 
kurumaya, maddi yönden bir robot vasıtası 
olmaya mâruz kalacak demekir. Temel hak 
ve hürriyetlere önem veren ve bu hakları ana
yasalarında teminat altına alan ülkelerde en 
büyük kıymet unsuru fertler o cemiyetin geliş
mesinde en büyük yaratıcı unsurdur. Hattâ 
temel hak ve hürriyetler şu veya bu şekilde 
zedelenmek istenmesi halinde eşitlik ilkesi ve 

kişilerin haklarını korumak yönünden vazifeli 
.olan organların başında Adalet Bakanlığının 
cesaretle ortaya dikilmesi ve bu hakları koru-1 
ması ileri memleketlerde görülegelen hareket
lerdir. Yurdumuzda da temel hak ve hürriyet
ler sosyal adalet ve Hukuk Devleti ilkeleriyle 
bağdaşamıyacak engellerin doğması halinde 
bu engelleri yok edecek müesseseler içinde ve 
yanında yer alması lâzımgelen Cumhuriyetin 
Adalet Bakanlığıdır. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Bâzı cemiyet çalkatılarmdan sosyal buhran

ların doğuşunda hattâ rejim çalkantıları ve 
sarsıntılarında cemiyetin sağlam hukuk temel
lerine oturması lüzumu hissedilen zamanlarda 
Adalet Bakanlığına düşen görev daha çok kıy
met ifade eder. Bu balamdan Adalet Bakanlı
ğını 1961 Anayasasından sonra yeni gelen mües
seseler karşısında eleştirip Adalet Bakanlığının 
eskiye nazaran fonksiyonunun azaldığı hususun
daki iddiaları kabul etmemize imkân yoktur. 
Anayasa hâkim teminatım, basın hürriyetini, 

, Anayasa Mahkemesini, Yüksek Hâkimler Ku
rulunu, çifte Meclis ve sair gibi yeni müessese
leri cemiyetimize sokmuşsa da bunların kurul
ması Adalet Bakanlığının hizmetlerini azaltma
mıştır. Bir balama Sayın Bakanın icrai yönden 
yetkileri gerçekten kısılmış ise de artan nüfus 
değişen ve gelişen sosyal hayat telâkkileri kar
şısında ihtiyaç duyulan kanunlar sayı itibariyle 
olduğu kadar kapsadığı konular itibariyle de 
yoğun bir çalışmayı içabettirmektedir. Cemiye
tin örf ve âdetlerine sosyal bünyesine gelişen 
dünya görüşüne, ekonomik ve kültürel sahalar
daki terakkilere uygun kanunların çıkartılması 

< kanunlar arasındaki çelişiklerin giderilmesi ka
nunların birbiriyle ahengini temin etmek maksa-
diyle mevzuatın yeniden gözden geçirilmesi .bil
hassa tatbikat ile iş hayatını sekteye uğratan ka
nun maddelerinin değiştirilmesini müphem ka
nun maddelerine suç sayılan hususlara açıklık 
vermek bakımından ele alınmasını elbetteki Ada
let Bakanlığının vazifeleri arasında gelen husus
lardır. -

Adalet Bakanlığı hangi müessese kurulursa 
kurulsun haı\gi işleri görürlerse görsünler cemi
yetin her türlü mâruz kalacağı her çeşit zararlı, 
tehlikeli ve bünyemize uymıyan akımlara karşı 
olduğu kadar sosyal ekonomik ve siyasi yönden 
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de bizim için zararlı olan gelişmeler karşısında 
Hükümetin alacağı her türlü ekonomik tedbir
lere paralel hukuki yönden alınacak tedbirleri 
çıkartılacak kanunları Adalet Bakanlığı ele 
alacaktır. Müesseselere çalışma yönünü ve he
defi çıkartılacak kanunlarla verilecektir. Bu 
kanunların çıkartılmasında elbetteki Anayasa
nın sözüne ve ruhuna uygun olma esası göz 
önünde bulundurulacaktır. Hiçbir kanunla ka
mu yararı, genel ahlâk, kamu düzeni sosyal 
adalet ve millî güvenlik gibi önemli sebepler 
ileri sürülmek suretiyle dahi olsun bir haldan ve 
hürriyetin özüne dokunulamıyacaktır. Böyle ka
nunlar nereden gelirlerse gelsin milletvekilleri 
Meclis dışında böyle kanunların karşısına çıka
cak yegâne makam bizim kanaatimize göre Ada
let Bakanlığı müessesesi olacaktır. 

insanlar cemiyet hayatında her türlü müna
sebetlerini yaparken her sahada özel müessese
lerde olduğu gibi Devlet teşekküllerinde görev 
alırken yada çalışırken daima kendilerini kanun
ların teminatı altında sayabilmeli. Kanunsuz 
ve keyfi bir işleme mâruz kalacağını düşünme
melidir. Adalet mülkün. temeli olduğu kadar 
korkusuz yaşamanın temeli olmalıdır. Adalet 
kelimesi tarihin her devrinde saygı görmüştür. 
Âmme vicdanında yer almıştır. Bir cemiyetin 
kafasında ve kalbinde adalete olan güven ve 
saygı duygusu yaşadıkça o cemiyeti manen yık
mak mümkün olmıyacaktır. Cemiyeti teşkil 

- eden fertlerin en büyük mânevi dayanağı cesaret 
kaynağı adalet ve onu tevzi eden müesseselerdir. 
Vatandaşın kalbinde ve kafasında adalete ve onu 
tevzi eden insanlara karşı tereddüt doğduğu an 
o cemiyette en büyük mânevi bir çözüm başlamış 
demektir. Bu ise o cemiyet için acıdır. 

Muhterem arkadaşlarım: 
Millet Partisi Millet Meclisi Grupu olarak biz 

adaletin mümkün olduğu kadar masrafsız, kül
fetsiz, kolay ve süratle yerine getirilmesine ta
raftarız. Vatandaşların hâkime ve mahkemeye 
karşı olan güveni saygısını artırmanın en büyük 
yolu işlerin süratle ve adaletli bir şekilde çözül
mesi yoludur. Dâvaların uzaması, kararların 
tereddüt yaratması vatandaşın maddi ve mâne
vi yönden yorgun hale gelmesi cemiyet içinde 
adalet duygusunu ve adalete olan saygıyı yıp
ratır. Vatandaşların hak ve vazifelerini tâyin 
ve tesbit edecek olan müesseselere bugünün şart
ları, ekonomik ve sosyal yönden daha çok sü-
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ratli olmayı icabettirmektedir. Bu yönde Ada
let Bakanlığına ayrı ve önemli vazifeler de düş
mektedir. 

Bir memlekette Devlet ne kadar zengin in
sanları barındırırsa barındırsın ne kadar serveti 
olursa olsun başka bir deyimle o Devlet ne ka
dar güçlü bulunursa bulunsun eğer orada adalet 
yoksa, adaletli bir düzen kurulmamışsa o Devlet 
er geç çökmeye mahkûmdur. 

İnsanları adliyeden ve adliye mensupların
dan uzaklaştırma ona karşı zayıf olan durumu
nu kuvvetlendirmek yerine büyük bir itimat 
ve sevgiyle bağlılık yollara araştırılıp bulunma
lıdır. Hâkimlere tanınan teminat yargı organ
larına verilen bağımsızlık, vatandaşların hak 
ve hukukunun daha iyi korunması içindir. Bu 
sıfatların suiistimal edilmemesi lâzımdır. Biz 
vatandaşların mahkeme kapılarında ve kori
dorlarında çile çektiklerini dâvaların bitmez 
tükenmez bir dert yığına olduğunu görerek;, 
üzülüyoruz. Türk Milleti adına onun hizmeti
ni gören mahkemelerin seri şekilde iş görme
lerini temin edecek her türlü tedbirlerin alın
masına ve kanunların çıkarılmasını istiyoruz, 
Yargıtayla asliye mahkemeleri arasında bir 
kaza kademesinin kurulmasını, işlerin süratle 
görülmesi ve adaletin tecellisi için zaruri gö
rüyorum. Bununla birlikte bütün mahkemelerin 
kuruluşuna, derecelerine ve vazifelerine dair 
esaslı bir mahkemeler teşkilât kanunu vücuda 
getirilmesi ve teşkilâtın dağınık hükümlerden 
kurtulmasını istiyoruz. 

Ayrıca açlalet işlerinin yargı birliği esası
na uygun şekilde sağlanması ve hususi merci
lere verilen salâhiyetlerin kaldırılması lüzu
muna da inanıyoruz. Sadece ordunun sırf askerî 
işlerden doğan suçların, aserî mahkemelerde 
görülmesine taraftarız. 

Adalet mülkün temeli, vatandaşın inandığı 
iman kaynağıdır. Bu bakımdan da adalet organ
larının ihtisasa yol açacak bir şekilde ele alın
masını ve o şekilde işletilmesini istiyoruz. Yur
dumuzda işsizliğin ve sefaletin daha doğrusu 
sosyal hayat düzensizliğinin bir neticesi olan 
suçluluğun artan miktarı karşısında çocukla
rı cemiyete kaazndırmak için suçlu çocuklar 
için onları mahkeme edecek özel mahkemelerin, 
açılmasına ve ayrı muhakeme usullerine tabi 
tutulmasına çocuk suçlular ıslah evlerinin açıl
masına taraftarız. 
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Memleketimizde adli tıp müesseselerine ge
reği kadar önem verilmemektedir. Bunlara önem 
verilmeli. Adli tabiplerin mutlaka çoğaltılarak 
lüzumlu görülen yerlerde adli tıp teşkilâtının 
kurulmasına Adalet Bakanlığının dikkatini 
çekmeyi vazife sayıyoruz. 

9 

Memleketimiz için tevkif evleri ve ceza evle
ri halledilmesi icabeden konulardır. Mahkûm 
edilmiş insanların muayyen "zaman için tutuk
lu bulunan kişilerle bir arada bırakılmasının 
sosyaloji ve pisikoloji yönünden mahsurlarını 
sayın ilgililerin çok daha iyi bildiklerini dik
kate alarak tevkif evleri ile ceza evlerinin ay
rılmasını zaruri görmekteyiz. Her iki evin 
misafirlerine insanlık hislerine, sağlık ve me
deni hayat şartlarına uygun ve onları maddi 
ve mânevi yönden takviye etmek için gerekli 
gayretin gösterilmesini istiyoruz. 

Ceza evlerinde tatbik edîlegelen döner ser
mayeli işevlerini takviye etmek, genişletmek 
bütün ıslahanelerede uygulamak suretiyle ve
rimli neticelerin alınmasını istiyoruz. Adalet 
Bakanlığının bu yönden çalışmalar yapmasını-
da bilhassa bekliyoruz. Yurdumuzda sınar ve 
toprak çekişmeleri yüzünden kan dâvaları ve 
büyük miktarda cinayet hâdiselerinin dikkate 
alınmasa suretiyle memleket kadastrosunun bi
ran evvel ikmalinde fayda umuyoruz. Bu se
beple çekişmeleri süratle neticelendirmek için 
kadastro ile mahkemelerin günün şart ve icap
larına göre yeniden gözden geçirilmesini za
ruri görüyoruz. 

Muhterem milletvekilleri: 
Hâkimlerin en büyük yardımcıları olan, za

bıt kâtiplerinin ve mübaşirlerin durumunu dik
kate almak suretiyle Adalet Bakanlığının bun
lara imkân vermesini ve bilhassa kadrosuzluk 
yüzünden terfih etme imkânları kalmamış olan
ların durumuna da bir çare bulmak için im
han - aramalıdır. Mübaşir ve zabıt kâtipleri
nin okuldan yetiştirilmesi için de okulların 
açılmasının yerinde olduğuna inanıyoruz. Bir
çok il ve ilçelerde duyulan icra memurluğu ih
tiyacım gidermek için de açılacak okulların 
faydalı olacağına inanıyoruz. Bâzı ilçelerde 
imkânsızlık içinde adalet tevzi eden mahkeme
lerin, adalet sarayından mahrum oluşları hem 
işlerin aksamasına sebebolmakta hemde iş sa
hipleriyle yargıçların çahşmalarınada mâni 

olmaktadır. Artık yeni kurulan ilçeler dışın
da kalan bütün eski ilçelerde adalet binasının 
yapılmasa işi ele alınmalıdır. Bu adalet duy
gusuna bir saygının da ifadesi olacaktır. 

Sayın milletvekilleri: 0 
Adalet Bakanlığı bütçesi vesilesiyle kısaca 

da olsun yargı organlarımızdari ve onların te
minatından ve işlerinden bahsetmekte de fay
da umuyoruz. Günümüzün ticari, sanayi işleri 
oldukça gelişmiş ve kompleks bir durum arz, 
etmeye başlamıştır, tş adamları tüm vatandaş
lar istiyerek veya istemiyerek mahkemeye dü
şüp işlerini takibetmek durumuna gelmişler
dir. 

Hemen ifade edelim ki, mahkemeler ağır ça
lışmaktadır. Usulde icabeden değişikliğin yapıl
masını zaruri görüyoruz; Hâkim teminatı, hâ
kimlere keyfî muamele yapmayı önlemiştir. Ana
yasamızın 132 nci maddesi mahkemelerin ba
ğımsızlığını, 133 ncü maddesi de hâkim temina
tım esas almıştır. Biz bunu yerinde görmekteyiz. 
Hâkimler azledilmezler. Kendileri istemedikçe 
emekliye tabi tutulamazlar, aylıklarından yok
sun kılınamazlar. Bunlar güzel şeylerdir. Keza: 
Anayasanın 134 ncü maddesi hâkimlerin mesle
kini ele almıştır ve bunların niteliklerini düzen
lemeyi emretmiştir. Hâkim teminatı hakların 
özüne dokunmamayı istemiştir. Fakat bir hâki
min bir ömür boyu bir yerde kalmasını temina
ta bağlamamıştır, istanbul, Ankara ve izmir'de 
işe başlayıp emekli oluncaya kadar kalan hâkim
lerimizin yamnda yurdun en kötü şartlar için
de mahrumiyet bölgesinde vazife alan hâkimle
rimiz de vardır. Bunların da sıfatı, salâhiyeti 
aynı kanunla belirtilmiştir. Bunlar bütün ömür 
boyu bu mahrumiyet mmtakasmda vazife gör
mek için mi atanmışlardır? Teminatı biz coğrafi 
teminat olarak kabul ediyoruz. Adaleti tevzi 
eden hâkimler arasında büyük bir uçurum olan 
haksızlığın giderilmesi ve «adalet tevzi eden in
sanların kişisel özlük hakları arasında bir ada
let dengesi kurmak için biran önce coğrafi te
minat kanunun getirilmesini ve sırası gelen hâ
kimlerin tâyinlerinde kurra usulüyle bunun tat
bik edilmesini bilhassa bekliyoruz ve istiyoruz. 

Yargıtay müesseseleri de maalesef işleri iste
nilen süratte görememektedir. Mahalli mahke
melerin adeta dosya tetkik etmek suretiyle dene
timini yapan hukukî hataları bulan haksızlığı 
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gideren ve vatandaşın sarsılan adalet duygusu
nu takviye eden bir yerdir burası. Böyle olma
sı lâzımgelen yüksek mahkemeden iş almanın 
daha doğrusu islerin süratle neticelendirilmesi 
olmadığı gibi bazari birkaç yıl sonra murafalarm 
geldiğini görmekteyiz ki, bu da Yargıtaya olan 
sağıyı zayıflatıcı bir davranıştır. Kanun adam
ları en çok kanuna saygı duyan ve saygı içinde 
ona hürmet eden insandır. Yargıtaya Yüce Mec
lis istenilen kadroyu verdiği halde çalışmaların
da bir değişikliğin olmadığını da yine müşahede 
etmekteyiz. Biz Millet Partisi olarak Yargıtaym 
baktıkları dosyaların millî vicdanda gerçek hu
kuka saygı duyulması şeklinde tecelli etmesini 
istiyoruz. Yargıtay vatandaş için bir teminat ye
ri olmalıdır. Millet için güven yeri olmalıdır. 
Vatandaş ben, haksızlığa uğraş am da bu işin bir 
de temiz yolu vardır, gerçek orada tecelli 
edecektir, diyebilmelidir. Bu hale gelebilmeli
dir Yüksek Temyiz Mahkemesi. ^ 

BAŞKAN — Sayın İşgüzar bir dakikanız 
kaldı, lütfen. 

M. P. GRÜPU ADINA HİLMİ İŞGÜZAR 
(Devamla) — Toparlıyorum Sayın Başkanım. 

Bu vesile ile savcıların da teminata bağlan
ması için gerekli kanunun getirilmesini, hâkim
lerimizin teminatına ve özlük işlerin özüne do
kunulmamak kayıt ve- şartiyle daha iyi bir şe
kilde çalışmasını temin etmek, onların da mura
kabeye tabi tutulması için teftiş kurullarının 
kurulmasını istiyoruz. 

/ 
Seçim Kanununun «ık sık değiştirilmesini 

doğru bulmuyoruz. • 
Avukatlık Kanunu ve Noterlik Kanunu esas

lı şekilde ele alınmak suretiyle bunların da gör
dükleri hizmetlerin âmme hizmeti olduklarını 
dikkate almak suretiyle onlara da yarın için bir 
garanti temin edecek yeni imkânların getiril
mesini istiyoruz. Bu vesile ile bütçenin Türk Mil
letine ve Yüksek Adalet Bakanlığının güzide in
sanlarına hayırlı olmasını diler, pa*tim adına 
ve şahsım adına hepinizi hürmetle selâmlarım. 
(Alkışlar) 

BAŞKAN — Yeni Türkiye Partisi Grupu 
adına Sayın Ali Karahan. Buyurun. 

Y. T. P. GRUPU ADINA ALİ KARAHAN 
(Hakkâri) — Sayın Başkan, muhterem millet
vekilleri; 1968 malî yılı Adalet Bakanlığı Büt
çesini; Y. T. Partisi Meclis Grupu adına tenkid 
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| ve temennilerimizi bildirmek üzere huzurunuzda 
bulunuyorum. 

Muhterem arkadaşlar; şunu memnuniyetle 
kaydedelim ki, mülkün temeli olan adalet fak-
töründeki Örgütlenmenin göğüs kabartıcı bir saf
haya geldiği kanısındayız. Zira, bir taraftan yar
gı organlarının kontrol ve özlük işleri kendi iç
lerinden seçilen Yüksek Hâkimler Kuruluna ve
rilmişken, diğer taraftan Anayasa Mahkememiz 
kaza organının lâzımı gayri mufariki olan Cum
huriyet Savcılarının atanmalarını da bağımsız 
bir örgüte tevdi etmekle, adalet mekanizması 
üzerinde siyasi baskının olabileceği endişesini 
halk efkârından ve biz millet temsicilerinin zih
ninden silmiştir. 

Şimdi, Adalet Bakanı sembolik bir temsil gö
reviyle, fizik yapı üzerinde müessir bir makam 
anlamına gelen bir mânaya müncer olmuştur. 

Bunu şöyle izah edebiliriz; İngilizlerin bir 
esprisi vardır; ingiliz Kralı için «Muazzam bir 
hiç» derler. Bu makam, hiçbir yetkisi olmarna-

I sma rağmen muhterem tutulmasını bilmiştir. Te
mennimiz; muhterem Adalet Bakanının bundan 
böyle bu Anayasada özgürlüğünü bulan müesse
seler üzerindeki kontrolunda kendisini muazzam 
tutmasını bilmelidir. Ne yazık ki; Muhterem 
Yargıtay Başkanının geçen yıl ve bu yılki adlî 
yılı açış konuşmasında Cumhuri idarenin muha-
fazasiyle mükellef kaza organlarına yönelttiği 
haklı ikazların bâzı mahfillerce saygı dışı bir 
tecavüze vesile edilmesinde Sayın Bakana tevcih 
edilen suallere verdiği cevapta, muzama kala
madığı, kanaatini bizde uyandırmıştır. Siyanet 
ve ihtimamımızın gelişip güçleştireceği yargı 
organlarına karşı daha çok anlayışlı ve munsif 

I olmamız her türlü izahtan varestedir. 

Bu sebeple, Muhterem Bakanın bundan böyle 
bu makamlara tevcihan vâki hafiflikleri şiddet
le göğüslemesini beklemekteyiz. 

Muhterem arkadaşlar; işin fizik yapısına ge
lince : 

Her sene adalet binalarının saygı telkin eden 
görünüşten uzak olduğunu, bu ihmalin bilhassa 
geri kalmış bölgelerde adalet mekanizmasına 
olan güveni sarsacağını fakat karşımıza her te
mennide Plânlamanın bina yatırımlarına kargı 
güçlük gösterdiği esbabı mucibesiyle çıkılmakta
dır. 
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Arkadaşlar; insanoğlu inandığı müesseseleri 
tarsin etmekte büyük fedakârlıklar göstermiştir. 
Bu da mabetleri, kiliseler, islâm âleminin kalbi-
gâhı olan camiler, bu inanılın eserleridir. Ada
let anlayışına ve mülkün temeli olduğu felsefesi
ne inanıyorsak, adalet binalarının yani adalet 
tevzi müesseselerinin tarsini için lâzımgelen fe
dakârlıktan kaçınmamalıyız. Binaları ikmal, 
edilmiş, zabıt kâtipleri doyurulmuş, haftada bir 
gün tatil yapıp ceza evlerinde hükümsüz mah
kûmlar gibi hayat süren gardiyanların ihtimam
la kollanmış, ceza evleri bir ıslahane haline 
getirilmiş, modern Türkiye'nin modern adalet 
anlayışına en uygun durum olarak görmekte
yim 

Bugünkü haliyle ceza evi politikası tatmin
kâr olsa da, gece - gündüzü olmıyan zabıt kâtip
lerinin mesaiye tabi olmıyan faaliyetleri gardi
yanların aldıkları çok az ücret |ve insan hakları
na aykırı düşen mesai şekilleri bu mekanizma
nın rükünlerine ciddiyetle eğilmediğimiz kanaa
tini bize vermektedir. 

Muhterem arkadaşlar; demokratik nizama 
yönelecek her türlü tehlikeyi soldan, sağdan ve
yahut faşist maceracılardan geldiğinde bu cere
yanları elindeki kanunlarla göğüsliyecek tek teş
kilât adalet örgütleridir. Beşeriyet hâkim hu
zuruna çıkabilmek için asırlarca mücadele et
miş ve milyonlarca insanın kanı pahasına bu şe-
tefli huzurda kendini mesut've bahtiyar hisset
miştir. Bu huzuru temsil eden şahıslar kifayet
siz olabilir. Hattâ içlerinde işgal ettikleri kut
si göreve ihanet edenler de bulunabilir. Bunları 
ayıklamak ve müessesenin ihtiramına halk ef
kârında gölge düşürmemek için çok dikkatli ol
mak mecburiyetindeyiz. 

Bu sebeple, geçen sene de arz ettiğimiz veçhi
le, Adalet Bakanının Yüksek Hâkimler Kurulu 
adına hâkimler hakkındaki şikâyetleri süratle 
intacettirecek 30 yüksek kadrolu hâkim için lü
zumlu teşebbüse geçmesinde büyük fayda müşa
hede etmekteyiz. 

Bu sebeple muhterem Meclise verilmiş bir ka
nun tasarısı yine ihmalimiz neticesi bugüne ka
dar tarafımızdan tasvibedilmek üzere komis
yonlardan çıkmamış ve bu ana ihtiyaç gün geç
tikçe kendisini daha çok gösteregelmiştir. 

Muhterem arkadaşlar; infaz sistemimiz 647 
sayılı Kanunla hakikaten imrenilir bir vasata 
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erdirilmiştir. Gerek ceza evlerindeki açık, yarı 
açık; iş yeri üzerine müesses düzenin örgütlen
mesinde, gerekse gittikçe inkişâf eden ceza evi 
personeli ilâ ceza evindeki suçluların münase-
betlerindeki medeniliğe doğru gidişi takdirle 
karşılıyoruz. Bu sebeple Ceza Evleri Umum Mü
dürünü ve onun mesai arkadaşlarını partim adı
na candan tebrik ederim. 

'Muhterem arkadaşlar; bütün arkadaşlarımız 
Yargıtaydaki dosyaların usun zaman bekletil
mekte olmasından şikâyet etmektedirler. Yargı
tay teşkilâtında görev almış bir arkadaşınız ola
rak bunun nedenleri muhterem dairelerdeki üye 
arkadaşların ihmalinden fazla, az kadroyla çok 
iş görme mecburiyetinin yarattığı bir aksaklık
tır kanısındayız. Bunun tedbirlerinin Sayın Ba
kandan usûl hükümlerinde bir tadilâta teşebbüs 
edilerek, bir hadde kadar olan dâvaların temyiz 
edilmemesi temin edilecek veyahut nüfus art-
masiyle paralel ve medeni münasebetlerin geliş
mesi nisbetinde artan ihtilâfların halli için ge
reken kadrolar verilmek suretiyle Temyiz Mah
kemesi âza ve daire adedinin çoğaltılmasına 
gidilecektir. Bu her iki deva teklifimizle ilgili
lerce incelenir bir neticeye bağlanırsa, gecikme
lerden mütevellit bu şikâyetlerin azalacağı ka
nısındayım 

Muhterem arkadaşlar; Doğu - Anadolu Böl
gemizin il ve ilçelerine maalesef atanan ilk hâ
kimler sıtajı müteakip kur'a ile gelen genç ve 
tecrübesiz arkadaşlarımızdır. Daha evvel tat
bik edilen ve iyi netice verdiğine inandığımız 
bu gençlerin evvelâ ağır cesa merkezlerine atan
dıktan sonra, müstakil göreve gitmeleri prensi
bi nedense terk edilmiştir. Böyle olunca, staj 
müessesesi üzerine eğilmek ve iki yıl bu genç 
arkadaşlarımıza daha fazla tecrübe, bilgi veril
mesi imkânı bilhassa hâkimlerden temenni edil
melidir. 

Adalet binalarında bir kitaplığın olmayışı, 
içtinatların çok zaman bu ücra yurt köşelerine 
erişemeyişi göz önüne alınırsa, bu genç arkadaş
larımızın tatbikatta ne kadar güçlük çektikleri 
kendiliğinden anlaşılır. 

Muhteremi arka'daşlar; bilhassa Adalet Ba
kanının muazzam kalmasını temenni ettiğimiz 
hüviyeti adalet teşkilâtının yerleştiği binala
rın muazzamlığmı temin etmesiyle mümkündür. 
Ankara merkezi Hükümet, hâlâ bir adliyeye 
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erişmemiştir. Anadolunun birçok yerlerinde, 
Doğu - Anadolunun, temsil ettiğim vilâyeti-
niriki gibi birçok adliyeleri, tekrar (tekrar söy
lüyorum, maalesef ahırdan rnüdevver toinalar 
içinde icrayı faaliyet etmektedirler. Bu temen
nilerimizi tekrarladıktan sonra 1968 malî yılı 
Adalet Bakanlığı «»Bütçesinin Türk Milletine, 
Adalet Bakanlığının örgütlerinin tamamına ha
yırlı, uğurlu olmasını diler, grupum adına hepi
nizi'hürmetle selâmlarım. (Alkışlar). 

BAŞKAN — Beden Terbiyesi Genel Müdür
lüğü ve Vakıflar Genel Müdürlüğü bütçeleri 
açık oylaması devam etmektedir. 

T. i. P. Meclis grupu adına Sayın Koçak. 
T. i. P. GRUPU ADINA YUNUS KOÇAK 

(Konya) — Sayın Başkan, sayın milletvekil
leri; T. %. P. Meclis grupunun Adalet Bütçesi 
üzerinde görüşlerini arz etmeye başlarken Ana
yasamızın Türk Devlet düzenini üç sütun üzeri
ne bina ettiğini ve bu sütunlardan birisinin de 
yargı yetkisi ve kuruluşları olduğunu söylemek
le sözlerime başlıyorum. Anayasamız kuvvetler 
ayrılığını öngörmüş ve bütün idari muamelele
rin yargı denetiminden geçmesini ve vatandaş
ların teminatlı hâkimler karşısında haklarını 
aramasını ve Tböylece 'demokratik hukuk devleti 
ilkelerinin uygulanmasını öngörmüştür. Hâkim
lerimiz Anayasamıza göre görevlerinde bağım
sız, Anayasaya, kanunlara ve vicdanlarına göre 
hükmederler. Yine hâkimlerimizin her türlü öz
lük işleri (bağımsız bir organ olan Yüksek Hâ
kimler Kurulu tarafından yürütülür. 

Muhterem arkadaşlar; emin, serî ve ucuz 
adaletin elde edilmesi için hâkimlerin işlerini 
bütün dikkatleriyle, bütün imkânlarla müceh
hez olarak görmeleri ye rahatça çalışmaları 
sağlanması ve üzerinde durulması gereken hu
suslardan birisidir. Bu münasebetle hepimizin 
bildiği gibi bugün maJh'kemelerimizin çok dolu 
olduğunu, aşırı dosya (kabarıklığı içinde müşkül 
durumda olduğunu ve buna rağmen bütün güç
leri ile çalışarak adaleti tecelli ettirmeye çalış
tıklarını hepimiz bilmekteyiz. Ama adaletin 
en iyi şekilde tecellisi için hâkime de rahatça 
dosyayı tetkik etmek, rahatça bilgisini arttırmak 
imkânını sağlamalıyız. Bunun için hâkim sayı
sını artırmak, mahkeme -sayısını artırmak ve 
hâkime görevinde 'kararlılık ve devamlılık sağ
lamak gerekir. Bu bakımdan ihtisasa kıymet 

vermek gerekir. Bir ceza hâkiminin, bir hukuk 
mahkemesine, bir hukuk hâkiminin bir ceza 
mahkemesine âni olarak tâyinlerine son vermek, 
ve bu suretle hâkimin hem işini benimsemesi, hem 
de dosyayı inceliyerek dikkatle karar vermesini 
sağlamak şarttır ve maalesef bu henüz tahak
kuk etmiş değildir. 

Muhterem arkadaşlar; aynı zamanda hâkim
lerimizin görgülerini, bilgilerini ve modern hu
kukun nasariyatta ve uygulamada gelişmelerini 
takip için hâkimlerimize gerekli imkân daha ge
niş ölçüde verilmelidir. 

Savcılar ve yüksek savcılık hakkındaki dü
şüncelerimize gelince: Muhterem arkadaşlar; 
Anayasamız adlî cihazın ve yargı yetkisinin bir 
parçası olarak, 137 nci maddesi ile savcılara da 
teminat tanınmasını öngörmüştür. Fakat bugü
ne kadar bu teminat hükümleri getirilmemiş ve 
savcı tâyinlerinde, çok şikâyeti muciTbolan ka
rarnamelerle, vatandaş najzarmda, vatandaş vic
danında adaletin işleyişine gölge düşürecek ta
sarruflardan çekinilmemiştir. Ama Anayasa 
Mahkemesi, savcıların da teminata kavuşturul-' 
masını, kovuşmasını sağlryacak kararı vermiş
tir. Adalet Bakanlığı, kararın gerekçesi yazıl
dıktan sonra her halde, savcıların tâyinlerinde 
teminat hükümlerini kapsıyacak bir tasariyle 
karşımıza gelecektir. Biz temenni ederiz ki, her 
halde bu temennime herkesin iştirak etmesi 
mümkündür ve gereklidir, Savcıların tâyinlerin
de de, aynen hâkimlerin tâyinlerinde olduğu 
gibi siyasi iktidarın hiçbir suretle nüfuz ve te
siri mümkün olmamalıdır. Savcılık teminatı dü
şünülürken, başsavcılığın, savcı tâyinlerinde 
her türlü tesirden uzak olarak bu görevi yeri
ne getirmesi gereklidir. 

Muhterem arkadaşlar, bugüne kadar savcı 
tâyinlerinde Bakanlığın gerekli hassasiyeti ve 
objektif ölçüleri muhafaza ettiğini söylemek 
güçtür. Bir misal olmak üzere arz edeyim; Baş
savcılığın yetkili dairesi, adını hepimizin bildi
ği bir savcı hakkında mecburi tahvil kararı 
verdiği halde, («Hangi savcı?» sorusu) bu savcı 
Bornova Savcısıdır, Adalet Bakanlığı bu kararı 
yjıine getirmemiştir. Yine aynı Adalet Bakanlı
ğı hiçbir objektif ölçü ve hiçbir haklı sebep gös
termediği halde pekçok savcıları yerlerinden 
almıştır. Yine bir misal olmak üzere arz ede-
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yim: Finike Savcısı Yalçın, 27 Mayıs Bayramı
nın kutlanmasında, belediye bahçesinde, 27 Ma
yıs Anayasasının ilkeleri üzerinde halka bir ko
nuşma yaptığı için, hiçbir isteği olmadığı hal
de Koyulhisar'a nakledilmiştir. Binaenaleyh 
bütün bunlar göstermektedir ki, savcıların tâ
yini üzerinde de gerekli hassasiyeti göstermek 
ve teminat hükümlerini getirirken Anayasa
nın, yargı yetkisinin bağımsızlığı ve teminatı 
üzerindeki espirisine dikkatle bağlı kalmak lâ
zımdır. 

Muhterem arkadaşlar, yine hâkim ve savcı
larımızın pek çok olan işleri arasında, onlara 
yabancı memleketlerin, ileri ülkelerin nazari
yat bakımından, tatbikat bakımından hukuk 
gelişmelerini tanıtmak için, bundan önceki 
bütçelerde olduğu gibi, gerektiği ölçüde ve 
oranda yer verilmemiştir. Gerek doktora yap
mak bakımından, gerek yabancı memleketlerde 
görgü ve bilgilerini artırmak bakımından hâ
kimlerimize ve savcılarımıza gerekli imkânın 
verilmesi lüzumludur ve bunun faydası inkâr 

.edilemez ve masrafa değer bir konudur. 
Ayrıca hâkimlerimizin ve savcılarımızın bil

gilerini artırmak için üniversitede hukuk dalla
rını okutan profesörlerle, hiç olmazsa üç ayda 
bir veya münasip görülecek sürelerle bunların 
tartışmalı konferanslara davet edilmesi ve bu 
arada gerek nazari hukuk bakımından, gerek 
uygulama Rakımından görüş teatilerinde bu
lunmaları, faydası inkâr edilemez hususlardan 
birisi olarak görünmektedir. 

Munterem arkadaşlar, yine adalet bütçesi 
üzerinde görüşlerimizi arz ederken, bir de hepi
miz için ıstırap konusu olan ceza ve tevkif ev
lerindeki uygulamalar, hükümlerin ve tutuk
luların durumu, bunların beslenme ve eğitim \ 
tarzlar! ve ceza ve tevkif evlerinde görevli 
olan gardiyanların durumu üzerinde de dur
mayı faydalı bulmaktayız. 

Muhterem arkadaşlar, verilen rakamlara 
göre ceza ve tevkif evlerimizde bugün 48 000 
kjşi bulunmaktadır. Bu rakam azımsanacak bir 
rakam değildir. Bu mahkûm veya mevkuflara 
günlük iaşe m&srafı olarak tahsis edilen 125 
kuruş, Bütçe Karma Komisyonunda raportör
ler tarafından, bunun 135 kuruşa çıkartılması 
istenmiştir. Gerek 125 kuruş, gerekse 135 ku
ruş bir insanın fiziki varlığını idame ettirmesi 
için dahi yeterli değildir. Bu bakımdan ceza; 
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evlerinde her türlü yeni suçların işlenmesi ve
ya bu suçların işlenmesine müsait ortamın te
essüs etmesi mümkün olmaktadır. Ceza evlerin
de çalışma sisteminin uygulanması ve bunun 
daha çok yayılması temenniye şayandır. 
13 500 e yakın mahkûmun çalıştırıldığı ve 
bunların kendi kazançlariyle ceza evlerinde ge
çimlerini sağladığı bildirilmektedir. Bu mah
kûmlar 2,5 lira ile 4 lira arasında yevmiye al
maktadırlar. Temenni edilir ki, bu mahkûmla
ra da emeklerinin karşılığı tam olarak veril
sin. 

Arkadaşlar, bu mahkûmların aldıkları üc
ret, iaşe masrafı kesildikten sonra kendilerine 
iade edilmektedir. Aslında fena bir usul değil
dir. Ama genişletilmesi ve daha âdil, daha iyi 
bir hale getirilmesi temenni ve tavsiyeye şayan
dır. Ayrıca, çıkan hükümlerin dışarıda iş bul
malarını sağlıyacak veya iş yapma imkânına 
kavuşacak yolların da bulunması, bu hususta 
fonlar tesis edilebilirse, bu mahkûmların dışa
rıda iş aradıkları her yerde kovulma durumun
dan kurtarılmış iş güç sahibi faydalı bir un
sur olarak cemiyete katılmaları sağlanmış ola
caktır. * 

Muhterem arkadaşlar, ceza evi konusuna 
temas etmişken; çocuk mahkûmları, çocuk suç
ları üzerinde durmak istiyorum. Kaaniim ki, bu 
konu hepimize ıstırap veren ve cemiyetin üze
rine eğilmesi gereken bir konudur. Bugün iki 
çocuk ceza ve ıslah evi hariç, çocuk suçlular, 
diğer büyük suçlularla ufak veya tesirsiz böl
melerle ayrılmış binalarda yan yana yaşamak
tadır. Bu çocukların durumunun neye varaca
ğını, bu çocukların bu müesseselerde ıslahının 
mümkün olup olmadığını hepinizin yüksek tak
dirine bırakırım. Gerçekten bu ıstıraplı bir 
konudur. Adalet Bakanlığının Millî Eğitim 
Bakanlığı ve Çocuk Esirgeme Kurumuyla iş
birliği yaparak bu konuya eğilmesinin zamanı 
gelmiştir kanısındayım. 

Muhterem arkadaşlar, ceza evi konusuna 
temas etmişken ceza evinde görevli bulunan 
gardiyanların durumuna da temas etmek lâzım. 
Cidden bunların durumu, geçim imkânları çok 
dardır. Aldıkları ücret çok az, terfileri hemen 
hemen mümkün değildir. Bunların çoğunluğu 
270 - 300 lira arasında ücret alırlar. Cezadan 
maksat, ıslah olduğuna göre ve ıslah edecekler 
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de gardiyanlar olduğuna göre, hükümlülerin 
iaşe ve yaşama durumlariyle birlikte infazla 
görevli olan gardiyanların da terfih durumları
nı gözetmeye mecburuz. O zaman, ceza evleri
nin gayesi olan ıslah amacına daha çok yöne-
linmiş olduğunu söylemek mümkün olabilir. 
Bu bakımdan bu konuya da bu şekilde temas 
etmekle geçiyorum. 

Muhterem arkadaşlar, Adalet Bakanlığının 
mevzuat çalışmaları üzerine değinmek istiyo
rum, Adalet Bakanlığının mevzuat çalışmaları 
yok değildir. Ceza Muhakemeleri Usulü Kanu
nu, Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu üze
rinde,' Avukatlık Kanunu üzerinde Adalet Ba
kanlığının mevzuat çalışmaları bilinmektedir. 
Ancak, Adalet Bakanlığının demokratik Ana
yasamıza göre asıl görevi Anayasaya aykın 
olan mevzuatı ayıklamak ve Anayasaya uygun 
mevzuat getirmeye çalışmaktır. Oysa Adalet 
Bakanlığının ve Bakanının bu yolda bugüne 
kadar olumlu bir icraatını görmüş ve duymuş 
değiliz. Şayet varsa, bilmiyorsak kendilerinin 
burada ifade etmeleri bizi memnun edecektir. 

Muhterem arkadaşlar, ancak duyduğumuz 
ve ısrarla söylenilen şu ki, Adalet Bakanlığı 
Anayasaya uygun, Anayasa haklarını teminat 
altına alacak kanunlar şöyle dursun,; Anayasa 
haklarını daha kısıtlıyacak çalışmalar içine gir
miş durumda ve bu beyan edilmektedir. Bu ko
ftu Adalet Bakanlığının 2 seneden beri hazır-
lığıyla meşgul olduğu, zaman zaman metni ga
zetelere akseden «Temel hak ve hürriyetleri 
koruma kanunu tasarısı» üzerinde çalışmalar
dır. ı 

Muhterem arkadaşlar, Anayasayı ihlâl yal
nız Anayasaya aykırı kanun yapmakla olmaz. 
Anayasayı ihlâl, Anayasaya uygun kanunları 
yapmamakla da olur. Adalet Bakanlığı bugüne 
kadar bu taannüd içindedir. Şimdi de açıkça 
Anayasaya aykırı bir tasan getirmekle bu ina
dını taçlandırma durumundadır. 

Muhterem arkadaşlar, bugün Türkiye'de ger
çekten üzerinde durulacak konular vardır. 
48 000 mahkûm ve sanık var. Ayrıca verilen 
resmî rakamlara göre bu sene, yani 1967 yılının 
11 nci ayına kadar Türkiye'de gerek icralarda, 
gerek ceza, mahkemelerinde, gerek hukuk mah
kemelerinde birbiriyle ihtilaflı vatandaş sayısı 
4 milyon 970 bin küsurdur. Bir ihtilâfta en 
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az iki taraf bulunduğuna göre, demek ki, 10 mil
yon vatandaş dâva açmaya, dâva kabullenmeye, 
yani husumete ehil herkes Türkiye'de birbiriyle 
husumet halindedir. 

BAŞKAN — Sayın Koçak, bir dakikama Lal
dı. Lütfen toparlayınız. 

YUNUS KOÇAK (Devamla) — işte bunlar, 
arkadaşlar, Adalet Bakanlığının topyekûn 
A. P. iktidarının Anayasaya uygun ekonomik 
ve sosyal reformlara yan çizmesinden ileri gel
mektedir.. 

Sözlerimi toparlıyorum Sayın Başkan. 
Biz, Anayasanın hâkim olduğu bir düşende 

Adalet Bakanlığının her, hareketiyle 'Anayasa 
esprisi içinde kalmasını temenni eder ve buna 
lüzumlu ve şart görürüz. 

Bir konuya daha değinerek sözlerimi bitir
mek istiyorum. 

Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun 
148 nci maddenin son fıkrasına göre, savcının 
âmme dâvası açmaya lüzum görmediği hallerde 
Adalet Bakanı emir vererek dâva actırabilir. 

Arkadaşlar, bu çok tehlikeli bir konudur. 
Eğer, Adalet Bakanı bir sanık hakkında veya 
bir eylem hakkında mutlaka dâva.açtzrmak is
tiyorsa savcıya vereceği emri yazılı ve gerekçeli 
vererek bu işin sorumluluğunu üzerine almak 
doğruluğunu göstermelidir. Yoksa telefonla, 
emirlerle vatandaşı mahkemelere sürüklemek ve 
savcılık meslekî üzerinde vatandasın her türlü 
şüphesini, tenkidini ve ta'nını celbetmek Adalet 
Bakanının hakkı olmasa gerektir. Bu bakım-
'dan, Adalet Bakanının'gerek mevzuat çalışma
ları bakımından, gerek mevcut mevzuatı' uygu
lama bakımından Anayasa espirisine ve hak
kaniyet esaslarına, bağımsız yargı organı esas
larına dikkatle eğilmesi ve hareketlerini buna 
uydurması şarttır. Biz Adalet Bakanlığını bu 
tarz uygulamadan ve bu düşünceye uymak eği
liminden çok uzak görmekteyiz. Bu bakımdan 
Adalet Bakanlığı bütçesi üzerindeki oyumuz 
olumlu olmıyacaktır. 

Hepinizi saygı ile selâmlarım. (T. 1. P. sı
ralarından alkışlar) 

BAŞKAN — A. P. Grupu adnıa Sayın Cevat 
Yalçın,* buyurun. 

A. P. GRUPU ADINA CEVAT YALflIIT 
'(Rize) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri, 
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Görüşülmekte olan Adalet Bakanlığı Büt
çesi sebebiyle Adale Partisi Meclis Grupunun 
tenkid ve temennilerini arz etmek üzere huzu
runuzda bulunmaktayım. 

Adalet; hak, hukuk ve haklılıkla sıkı sıkı
ya bağlı bir kavramdır. 

Bu bakımdan adaleti hak ve hukukun ger
çekleşmesi olarak vasıflandırmak mümkündür. 
Gerçekten adalet, bir millet içinde barış, 
ahenk ve mutluluk yaratma görevi ile huku
kun özü ve esas gayesi olmaktadır. 

Kant'm, «Eğer adalet güneşi batarsa in
sanlar için yeryüzünde yaşamanın mânası kal
maz.» sözünü bu anlamda değerlendirmek gere
kir. 

• Gerçekte İslâmiyet ve Ortaçağın bütün İs
lâm devletleri ' «Adalet Mülkün Temeli» prensi
bine bağlı kalmışlardır. Buradaki mülkün Dev
let kavramı anlamına kullanıldığı aşikârdır. 

Müslümanlık, adaleti sadece dinî ve ahlâ
ki ideal prensibi olarak benimsemekle kalma
mış, ayrıca adaletin gerçekleştirilmesi hizmeti
ni bir ömürlük ibadetin üstünde tutarak, onun 
içtimai değerini lâyik olduğu yere yükselt
miştir. 

Hemen belirtelim ki; • maşerî ve ilâhî ada
leti inkâr eden malûm rejimin dinlere ve hu-
siyle İslâm dinine büyük düşmanlığının baş-
kaynağı ve sebebi buradan doğmaktadır. 

Bâzı felsefelere göre adalet; şerefli ve dü
rüst yaşamayı da içine alan bir kavramdır. Bu 
arada adalet kimseyi incitmeme, herkese ken
dine düşeni verme anlamını da taşımaktadır. 

Adalet : 
— Hak ve adalet anlayışı, 
— Başkalarının haklarına saygı ve ihti

mam gösterme, 
— Herkese hakkettiği şeyi sağlama, 
Görevlerini de içinde taşımaktadır. Bu son 

noktada adaletin dağıtıcı, yani tevzii vasfı 
yanında eşitlik vasfı, yani eşit işe eşit ücret 
prensibi de belirmektedir. Bu belirli noktanın, 
bir bakıma demokrasi ve Cumhuriyet İdaresi
nin teşkil ettiği ve eşitlik prensibinin gerçek 
yüzünü ortaya koyduğu anlaşılacaktır. 

Sayın milletvekilleri; Cumhuriyet İdaresi 
fazilet temelleri üzerinde kurulmuş olarak 
hize «Büyük Türk Milletine», Aziz Atatürk'ün 
en mukaddes emanetidir. Milletimizin bekası 
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ve ebediyen payidar olması yanında, müba
rek vatan topraklarımızın millî hudutlar içe
risinde muhafazası da bu emanetin, yani Cum
huriyetin yaşatılması şartına bağlıdır. 

Bu sebeple Adalet Bakanlığı, cemiyet ni
zamının bekası ve bu satıh üstünde fertlerin 
huzur ye emniyetini geniş anlamıyla içine alan, 
hakkı ayakta tutabilmenin imkânlarını; hür ve 
medeni ölçüler içinde kanunlar - hazırlıyarak 
bulmakla, yükümlü ve bu uğurda her türlü 
faaliyetleri takip ve tahkik etmekle görevli bir 
müessesedir. 

Adalet Partisi Meclis Grupu olarak, Ada
let Bakanlığını bu görev ve sorumluluğun id
raki içinde görmüş olmakla büyük bir mem
nuniyet duyduğumuzu ifade etmek isteriz. 

Bu münasebetle bakanlığın son iki senelik 
çalışmalarına kısaca temas etmeme müsaadele
rinizi rica edeceğim. 

Senelerden beri tenkid ve şikâyet mevzuu 
olan Bakanlık Merkez Teşkilât Kanunu, Avu
katlık Kanunu, H. M. U. kanunu, Hâkimler 
ve Savcılar Kanunu, Çocuk mahkemelerinin 
kuruluşuna ait Kanun, Ceza evleri personeliyle 
ilgili Kanun, 45 sayılı Kanunun bâzı maddele- J 

rinin değiştirilmesine dair Kanun ve C. M. U. 
Kanunu gibi kanun tasarıları üzerinde kesîf 
bir faaliyet göstermiş olmasını memnuniyette 
kaydetmek gerekmektedir. 

Yüce Meclisin gündeminde' veya komisyon
larda bulunan bu kanun tasarıları, adalet ci
hazının süratle işlemesini sağlıyacak ve diğer 
yandan adalet hizmetlerinin teftişine imkân 
vererek âmme güvenini bu noktada takviye 
edecek, hâkim ve savcılarla diğer adalet men
suplarının çalışmalarının daha verimli olması
nı temin edecek hükümleri kapsamaktadır. 

Muhterem milletvekilleri; aşırı sol, kanun
larımıza göre suçtur ve müeyyidesi Ceza Ka
nunumuzun 141 ve 142 nci maddelerinde der
piş edilmiştir. Fiil ve hareketlerinin bu İM 
madde kapsamına girdiğini ve er - geç bu 
maddelerin lûtfuna mazhar olacaklarını bilen 
malûm çevreler, Anayasa müdafiliği perdesi 
arkasında bu iki maddenin iptali için dâva aç
mışlardır. Anayasa Mahkemesi, bu maddele
rin Anayasaya aykırı olmadığını, bilâkis Ceza 
Kanunumuzda Anayasa ve Cumhuriyet rejimi
miz aleyhine girişilecek, sözlü, yazılı ve fiilî 
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ihanet tertiplerini önliyen maddeler olduğunu 
kararlaştırdığı halde, bu kararı hiçe sayarak 
iddialarında ısrar etmektedirler ve maalesef 
Cumhuriyetimizi ve Anayasa rejimimizi tahri
be yönelmiş fiil ve hareketlerine mer'î 141 ve 
142 nci maddelere rağmen devam edebilmek
tedirler. Bu fiilî durum Ceza Kanunumuzun 
141 ve 142 nci maddelerinin günümüzün icap
larını karşılıyamadığının açık delilleridir. 

Sayın milıetveıdlıeri; nerede kanunlar sa
bote edilmeye kalkışılır ve nerede millî hâki
miyet prensibi yıkılmak istenerek, cumhuriyet 
rejimini tahribetmek istiyen hareketler ortaya 
çıkarsa, kanaatimizce o noktada Adalet Bakan
lığının derhal hazır olması ve meseleye vazi-
yed etmesi şarttır. Tıpkı yeri nerede olursa ol
sun her yaîigına koşmakla görevli teşkilât gi
bi. Bu kanaat ve kararda olan grupumuz; hür
riyete ve fazilete âşık büyük milletimizin seç
tiği rejim olan cumhuriyetimizin, türlü tertip 
•ve suikastlardan korunmasını sağlıyacak ve 
Anayasamızın teminatı altında olan temel hak
ları tahribe varan tecavüzlerden koruyacak ve 
böylece bizatihi Anayasamızı teminat altında 
tutacak şartları ve milletimizin temel hak ve 
hürriyetlerini Batı rejimi çerçevesinde yaşata
cak müeyyideleri getirecek olan «temel hak ve 
hürriyetler» kanunu.tasarısı üzerindeki bakan
lık çalışmalarını yakinen ve memnuniyetle ta-
kibetmektedir. 

Çünkü; cumhuriyet rejimi, demokrasi ida
resi, bir kanunlar hâkimiyeti, bir millî hâkimi
yet rejimidir. Bu rejimde ise hürriyetin hudu
du, hürriyeti veren rejime tasalludun her çeşit 
ve derecesini meneder. Bu nedenlerle Adalet 
Partisi grupu olarak temel haklar kanununun 
biran önce çıkarılması zaruretine inanıyoruz. 

Sayın milletvekilleri; maruzatımın bu kıs
mına, grup olarak en kısa zamanda kanunlaş
tırma kararında olduğumuz ve seçim beyan
namemizle aziz milletimize taahhüdetmiş bu
lunduğumuz seçim kanunu tasarısını hazırlıya-
rak Yüce Meclise sevkeden bakanlığa grupu-
muzun şükranlarını ifade ile son veriyorum. 

Muhterem milletvekilleri; Adaletin taraf
sızlığı için hâkim teminatının Anayasa ölçüle
ri içinde muteber tutulması, hâkimlerin tâyin, 
terfi, nakil ve tecziyelerinde politik mülâhaza
lardan uzak ve objektif kıstasların nazara alın

ması lüzumuna kaaniiz. Tarafsız, ciddî, uyanık, 
medeni ve kanuni ölçüler içinde cesur olan bir 
hâkim ve savcı rejimimizin teminatıdır. Adale
ti tecelli ve tevzi görevinin kutsallığına imân 
etmiş, vatan ve milleti yıkıcı tehlikelere karşı 
kanun yolu ile savunmayı mukaddes şeref bor
cu bilmiş, hâkim ve savcılarımızın Anayasamız 
önünde gerçek ve sağlam bir teminata sahip 
bulunduklarını ifadeden memnuniyet duyarız. 
Ancak, hâkim teminatının bugünkü anlaşılış 
ve tatbik şeklinin düzeltilmesi gerektiği kanaa
tinde olduğumuzu ifade etmek mecburiyetinde
yiz. 

Hâkimlik teminatını, hâkimi her türlü tef
tiş ve denetimin dışında düşünmek, bir görev 
mahallinden muadil veya mafevk bir görev ye
rine gönderilememek gibi anlamak ve uygula
mak yanlıştır ve mahzurludur. Kanaatımızca; 
aslolan adalet teminatıdır ve böyle bir teminat 
ise, önce Türk Milletinin ruhunda ve vicda
nında vucüt bulmalıdır. Büyük milletimiz fert 
fert, her yerde, her şeyde ve her zaman önce 
«Türkiye'de adalet var» diyebilmenin vicdan 
muhasebesine ve huzuruna kavuşturulmuş ol
malıdır. 

Adlî teminat madalyasının ikinci^yüzü ise, 
şahsa değil göreve ve görev ifasına, yani de
lillerin takdiri ile hüküm tesisi fiillerine veril
mesi gereken, tesirden azade olmak, hür olmak 
teminatıdır. 

Biz Anayasamızın getirdiği teminatı kâfi 
bulmaktayız. Anayasa hükmü mevcut iken, 
nakillerin Hâkimler ve Savcılar Kanununa ko
nacak esaslar dâhilinde bu Anayasa kuruluşu
na, yani Yüksek Hâkimler kuruluna terkedil-
mesinde Anayasada aykırılık yoktur. Aksine bu 
suretle -eşitlik prensibine riayet edilmiş ola
cağından Anayasa hükmünün yerine getiril
miş olması neticesi doğar. • 

Muhterem milletvekilleri; mâruzâtımın te
menniler kısmına gelmiş bulunuyorum. 

Her türlü insan takatinin çok üstünde mesai 
sarf eden, görevleri icabı mesai saati dışında 
dahi çalışmak mecburiyetinde olan ve çalışan 
hâkim ve savcılarımıza verilmekte olan ödenek, 
hemen hemen bütün Devlet personeli tarafın
dan alınmakta olması sebebiyle özelliğini kay
betmiş olduğu gibi, miktar itibariyle de göre
vin ehemmiyet ve ağırlığını değerlendirmekten 
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uzaklaşmış bulunmaktadır. Bu itibarla, hâkim 
tazminatının en kısa zamanda ele alınarak im
kânların elverdiği miktara çıkarılmasını zaruri 
görmekteyiz. Diğer taraftan hâkim ve savcıla
rımızın yetiştirilmeleri ile ilgili olarak yeni 
şartlar tâyin ve tesbit etmek gerekmektedir. 
Staj müessesesinin bugünkü şekli ile fayda sağ
lamadığı münakaşasız kabul edilen bir husustur. 
Bu müessesenin faydalı bir şekle sokulması ve 
stajını bitiren genç hâkim ve savcılarımıza tes
bit edilecek bir müddet aşır ceza merkezlerinde 
vazife gördürmek suretiyle daha iyi yetiştiril
meleri temin edilmelidir. Yargıtay dâhil olmak 
üzere bütün adliye binalarının, ifa edilen göre
vin icaplarına uygun ve iş sahiplerine daha çok 
itimat telkin edecek şekilde tefriş edilmesi şart
tır, kanaatindeyiz. Stajyerlere tazminat veril
mesi yolunda Bakanlığın teşebbüsünü olumlu 
karşılar, bunun bir an önce ve müspet şekilde 
neticelenmesini temenni ederiz. 

Mevcut kanunlarımız miktar itibariyle 10 
binin üstündedir. Bütün bu kanunların yeni 
baştan gözden geçirilmesi, bir araya toplanması 
ve kanun tatbikatçılariyle iş sahiplerinin bu 
kanunları kolayca bulmalarının temini zımnın
da başlanmış olan çalışmaların mümkün olan en 
kısa zamanda bitirilmesi için bu çalışmalara hız 
verilmelidir. 

Hâkim ve savcılarımızın en yakın yardımcı
ları olan, adalet tevziinde büyük hisseleri bu
lunan adalet mensuplarının daha iyi maddi ve 
mânevi imkânlara kavuşturulması, hastalık, ka
za, maluliyet ve ölüm hallerinin sosyal teminat
lara bağlanması ve bütün adalet mensuplarının 
mesken problemlerinin halli gayreti içine gir
mek zaruret halini almıştır. 

Anayasa ^kuruluşlarından biri olan Yüksek 
Hâkimler Kurulu emrinde, hizmetin icabettirdi-
ği bir otomobil mevcut değildir. Sayın Bakanı
mızın bu müesseseye, biri makam ve diğeri hiz
met olmak üzere, iki otomobil temin etmek için 
gayrejb göstermesi gerekir kanaatindeyiz. Bu
na ilâveten iş hacmi çok olan vilâyetlerde ya
ni yeni mahkemeler ihdası yoluna gidilmesi za
rureti vardır. 

Sayın milletvekilleri; maruzatıma son verir
ken 1968 yılı adalet bütçesinin adalet mensup
larına, ve aziz milletimize hayırlı ve uğurlu ol-

k masını niyaz ed^r, cumhuriyet rejimimizin te

melini teşkil eden, adalet tevziinde kendilerine 
düşen ve hür rejimimizin millî mefkure ve millî 
menfaatler açısından muayyen olan hedefine 
varmasına gayret gösteren başta hâkim ve sav
cılarımız olmak üzere, bütün adalet mensupla
rına grupum adına şükranlarımı sunar, yüce 
heyetinizi saygı ile selâmlarım. (A. P. sıraların
dan alkışlar.) 

BAŞKAN — Kifayet önergesi gelmiştir. Bu
yurun Sayın Bakan. 

ADALET BAKANI HASAN DİNÇER (Kon
ya) — Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; 
Adalet Bakanlığı bütçesi üzerinde değerli grup 
hatiplerini dikkatle dinledim. Bütün konuşma
lar, adalet meslekinin önemi üzerinde ve adalet 
hizmetinin daha iyi yürümesinin çare ve tedbir
leri üzerinde toplanmış bulunmaktadır. Şura
sını hemen ifade edeyim ki, bütün temenniler 
ve tenkidler bizim üzerinde çalıştığımız nokta
lar üzerinde tekasüf etmiş olması itibariyle ça
lışmalarımızın ve çalışma konusu olarak ele al
dığımız meselelerin isabetini bize bir kere daha 
anlamak fırsat ve imkânını verdiği için, bu ko
nuşmalardan ayrıca bir memnuniyet ve bir bah
tiyarlık hissi içinde bulunmaktayım. 

Müşterek olarak ifa^e edilen noVta adalet 
cihazının çalışmasında sürat teminidir. Filha
kika, bu müşterek ifade noktası olan konu üze
rinde iktidar olarak da durmaktayız. Adalet 
Partisinin kurduğu Hükümetin programında, 
adaletin süratli ve az masrafla gerçekleşmesi 
için lüzumlu tedbirlerin alınacağı tarzında ifa
desini bulmuştur. O halde mülkün temeli ola
rak kabul ettiğimiz adaletin çabuk tecellisi, az 
masraflı tecellisi ve fakat, emin olarak tecellisi 
adaletten beklenen ön mesele olarak ortada dur
maktadır. Bu konuyu halledebilmek için işle
rin niçin geciktiğini ve adalet cihazının hangi 
hacımda işle meşgul olduğunu bir kere tesbit 
etmekte fayda var. 

Bize göre işlerin gecikmesi iki ana sebebe 
dayanmaktadır. Bunlardan birisi, iş hacminin 
hakikaten emsali ile mukayesesinde çok dene
cek, hattâ fazla denecek derecede artan bir isti
kamette, bir tempoda seyretmesidir. İkincisi de, 
bu artan işi yenmek için tatbik edilen usul ka
nunlarımızın pratik olmayışıdır.. Şüphesiz bu
nun yanında tali sebepler de vardır. Hâkimlerin 
yetişme sebepleri, yetişme usulleri, kâtiplerin ye-
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tişme usulleri ve diğer meseleler, tali meseleler 
olarak, bunların yanında mütalâa edilecek ma
hiyette ve< mânadadır. Onlara da ayrıca temas 
edeceğim. / 

O halde, çok olan işi yenmenin yolu, usulü, 
metodu nedir? Evvelâ «çok olan iş» tabiri ile 
neyi kasdettiğimizi bir kere arz etmek isterim. 
Bir fikir verebilmek için şu rakamlar zannediyo
rum ki kâfi gelecektir. 1967 rakamları tamamen 
sıhhatli olarak gelmediği için sadece 1966 ra-

* kamlarını arz edeceğim. 1966 rakamlarına göre, 
mahkemelere gelen işin yekûnu, hukuk ve ceza 
olmak üzere, 1 159 320 dir. Yargıtaya gelen 
işin yekûnu, yine aynı senede 174 711 dir. Devir 
edilen, bozularak gelen işleri bu yekûnun içinde 
mütalâa etmiyorum, yalnız bir sene içersinde 
mahkemelere gelen işlerdir. O halde yuvarlak 
bir ifade ile bir senede 1 200, 000 e yakın işle 
hukuk ve ceza mahkemeleri meşguldür ve 
200 000 e yakın iş ile de Yargıtayımız meşgul
dür. 

Meseleyi yalnız bu rakamlarla da mütalâa et
mek doğru değildir. Mahkemelerin dışında, di
ğer yardımcı adlî müesseselere gelen islerin de 
ne olduğunu tetkik etmek suretiyle mütalâa et
mekte fayda vardır. Meseleyi o yönden müta
lâa ettiğimizde savcılığa gelen hazırlık işleri, 
ilâmat işleri, sorgu hâkimlerine gelen işler, icra 
dairelerine intikal eden işler ve ticaret sicilli 
isleri bu yekûna ithal edilecek olursa o zaman 
iş hacminin adedi ifadesini 5 125 784 olarak söy
lemek mümkündür. Yani, adalet cihazının meş
gul olduğu işin hacmi ve mahiyeti zannediyorum 
ki, şu rakamların beliğ mânası içersinde mün
demiçtir. O halde, bu rakamlar karşısında bi
zim adlî cihazımının büyük bir iş hacmi ile kar
şı karşıya olduğunu ifade de isabet vardır. 

Bunu yenebilmek için düşündüğümüz iki 
ana tedbir şudur arkadaşlar: Madem ki bu ka
dar çok iş var, o halde bu işe uygun yeni mah
kemeler kurmak lâzımdır. Mebdei hareketimiz 
bu olmuştur ve P"ecen sene kabul buyurucu
nuz kanun ile yeni kadrolar alınmıştır. Bu kad
rolar iki etapta verildiği için, yani yarısı kanun 
çıkar çıkmaz, yarısı da 1 Mart 1968 de muteber 
olmak kayıt ve şartiyle Verildiği için, bunların 
bir kısmını dağıtmışız, yeni kuruluşlara geçmi-
şizdir. Diğer yarısı için de 1 Mart'tan sonra bu 
harekete geçmek imkânını hukukan bulacağız. 
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O halde bir tedbir olarak daha çok mahkeme, 
daha çok savcılık ihdas etmek suretiyle, meşbu 
olan işleri yenmek ve normal zaman ölçüleri 
içersinde çıkarmak imkânlarını bu tarik ile bul
mak istikametinde bir çalışmamız olmuştur. Bu 
çalışmamız kadro kanunu çıkmak suretiyle 
kuvveden fiile intikâl etmiştir. 

Keza, aynı cümleden olmak üzere Yargıtay-
daki işi yenebilmek için de Yargıtaya 30 üye 
kadrosu ilâve edilmiştir. Üyeler atanmıştır, va
zifelerine başlamışlardır. O halde bidayet mah
kemelerinde ve Yargıtayda işi yenebilmek için 
yeni ihdaslar meselesini halletmiş sayabiliriz, 
kendimizi. 

İkinci mesele, ne kadar mahkeme kuruluşu 
çoğalırsa çoğalsın, usul kanunlarımızı pratik ha
le irca etmedikçe bu meselenin yine tam bir hâl 
tarzına intikâl ettirilmediği kanısına Vardığımız 
içindir ki, hem cezada, hem de hukukta usulleri 
daha pratik esaslara irca eden değişiklikler ha
sırlamışız, Parlâmentomuza sunmuşuzdur. Her 
iki kanun tasarısı Adalet Komisyonunda tetkik
tedir. Bu noktada zannediyorum ki, sözcü ar
kadaşlarım süratle tadile gitmek lâzımgeldiği 
hususunda bizimle mutabakat halinde oldukla
rını, lûtfenttikleri mütalâalarla ifade etmişler 
ve teşkilâtı çoğaltma, genişletme mevzuunda da 
aynı görücü açıklamışlardır. O halde aldiyede-
ki işlerin süratle görülmesi için alınması lâzım
k e n iki ana tedbirden birincisi alınmıştır. Ya
ni, kadroları çoğaltmak suretiyle alınması lâzım-
«•elen tedbir alınmış, kuvveden fiile çıkmış du
rumdadır. İkinci tedbir de Parlâmentoya tasa
nlar sunulmak suretiyle önemli adımı atılmıştır. 
Muhterem arkadaşlarımın gayretleri ve esir^e-
mivecekleri lütuflariyle bu kanunlarımız inşal
lah bu devrede çıkar ve iki başlı tedbirimiz mun
tazam yürür. 

Bunun yanında aldığımız yan tedbirler de 
vardır. Bu tedbirler arasında hâkim ve savcı
ları yetiştirmede daha verimli usuller getirme 
tedbiridir. Sözcü arkadaşlarım buna da temas 
etmişlerdir. Hakikaten bugün hâkimlik ve sav
cılık stajı maalesef verimsizdir. Çünkü, staj 
şu esasa göre yapılıyor : Stajiyerler muhtelif 
mahkemelere, daha ziyade stajda tatmin edici 
bir para veremediğimiz için arzu ettikleri ve 
ikametgâhlarına yakın olan ağır cezalarda staj 
görmektedirler. Hâkimlerin zaten işi başların- t 
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dan aşkın olduğu için stajiyerlerle meşgul ola
mamaktadırlar. Staj iki sene de olsa, tatbik edi
len metot bu olunca neticesi, ümidedilen dere
cede verimli olmamaktadır. 

Tabiî bu şekilde yetişmiş, stajını bitirmiş 
olan bir hâkim veya savcı namzedi tâyin edil
dikten sonra birçok konularda tereddütlere düş
mekte, bu tereddütler taliklere, bazan yanlış ka
rarlara sebebiyet vermekte ve böylece dosya ya 
çıkmamakta, yahut çıkarsa Temyizden nakzen 
gelmek suretiyle işin bir nevi gecikmesine yol 
açmaktadır. 

Sevkettiğimiz tasanda stajı yine iki sene 
olarak muhafaza ediyoruz. Fakat, bütün staj
yerlerin bir arada, bir enstitü halinde amelî ve 
nazari tatbikatı görmelerini mümkün kılacak 
bir şekle ve mahiyete sokuyoruz. 

Ümidimiz odur ki, bu usulle yapılacak stajın 
sonunda stajiyer, tâyin edildiği zaman, meslekte 
karşılaşacağı ber türlü müşkülü, her türlü prob
lemleri rahatlıkla ve kendi kifayet ölçüleri içe
risinde halledebilecek bir hale gelecektir. 

işlerin süratli çıkmayışmın sebeplerinden bi
risi de hâkimlerin terfiinde kabul edilmiş olan 
not esasıdır. Bilindiği gibi hâkimler terfilerinde 
verdikleri karardaki isabet derecesine göre not 
alıyorlar ve bu nota göre terfi ediyorlar. Müm-
tazen, âdiyen veya tercihan terfi usulleri ver
dikleri kararın isabet derecesine, aldıkları no
tun mahiyetine göredir. Bu sebeple tereddüt 
ânında ve hacmi kabarmış dosyalann kararını 
verme gerektiğinde, bir aksi not alırım endişe
siyle işler gecikmektedir. Şimdi sevk ettiğimiz 
tasanda, bu gecikmeye mâni olacak ölçüler kon
muştur. Hâkimlerin terfilerinde yalnız not 
esası değil, aynı zamanda notla beraber sürat 
aynı mahiyette ve ikisinin de aranması gereken 
ölçüler içerisinde mütalaa edilmek suretiyle 
konuyor ki, bu da süratli iş çıkarmanın düşü
nebildiğimiz tedbirlerinden birisi oluyor. 

Yeni aldığımız yan tedbirlerden birisi de, 
adlî zabıtanın kuruluşuna doğru bir adım atı§ı-
mızdır. Muhterem arkadaşlanmın malûmu 
olduğu veçhile bilhassa ceza dâvalan zabıta
nın ve jandarmanın elinde yapılmış olan bir ha
zırlık tahkikatı olarak çok zaman gelmekte ve 
buna göre açılmış olan dâvalarda hâkimler,' yeni 
delil toplamak, meseleleri yeni baştan ele al
mak ve ona göre karar vermek mecburiyetini 
duymakta,' birçok haklar kaybolmakta ve sür-

| atli karar verme imkânı bu tarik ile münseHp 
olmaktadır. Adlî zabıtayı koyabilirsek ki, adı
mını atmış bulunuyoruz, tasansmı hazırladık, 
Maliye ile malî yöndeki müşküllerimizi halletme 
konusunu müzakere etmekteyiz, bu suretle bil
cümle hazırlık tahkikatının adlî zabıta elinden 
yapılması sağlanacaktır. Yani, hukuk kültürü 
olan kimsenin yapacağı tahkikat savcının eline 

| geçecektir. Şüphesiz ağır cezalı işlerde, önemli 
işlerde savcı veya muavinleri bu tahkikatı biz
zat yapmak mecburiyetini yine muhafaza ede
ceklerdir. Bu da işlerin süratle çıkmasını müm
kün kılacak vasıtalanmızdan biri olarak arz 
edilebilir. 

Bunun dışında mevcut personeli olgunlaştır
ma ve yetiştirme ktırslan açmaktayız. Geçen se
ne bunun müspet tatbikatını yaptık, icra me-
murlannı üçer aylık kurslara çağırdık. Kâtip
leri kurslara çağırdık. Böylece halen meslekte 
çalışan kimseleri, yetiştirici mahiyette kurslar
dan geçirmek suretiyle daha verimli çalışmala-
nnı, daha şuurlu ve daha isabetli çalışmalarını 
mümkün kılacak şekilde teçhiz etmeye çalışıyo
ruz. 

Şimdi bu konuya gelmişken, bâzı arkadaşla
rımın meslek okulu açılması yönündeki düşün
celerini cevaplandırmaya gayret edeceğim. 

Arkadaşlarım adliyeciler meslek okulu açıl
ması lüzumuna işaret ettiler. Meslek okulu mu 
açmalı, yoksa kursla mı meseleyi idare etmeli 
keyfiyetin hakikaten üzerinde durulacak bir 
konudur. Çünkü bir okulda daimiyet vasfı ara
nır. Okulu daimî personel bakımından besliye-
cek bir imkânı bulmak kadroya sıkı sıkıya bağlı 
olduğu için kolay bir şey değildir. Bu bakımdan, 
şimdilik biz kursla iktifa ediyoruz. Fakat okulı 
açmanın müşküllerini halledebilirsek bu istika
mette daha ileri adımlar atmaya hazırlık yap
maktayız. I 

Şu kısa mâruzâtımla adliyede sürat istiyen 
arkadaşlanmla hemfikir olduğumu ve sürati 
sağlamak için de neler düşündüğümüzü, hangi 
tedbirleri aldığımızı ve hangi taşanları sevk et
tiğimizi arz etmeye gayret sarf etmiş bulunuyo
rum. 

Şimdi arkadaşlanmın mütalâalanna ve soru-
lanna arzı cevabetmeden önce, izin verirseniz, 
çalışmalarımızın kısa bir bilançosunu takdim 
etmek isterim. 
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Arkadaşlarım kanun çalışmaları üzerinde 
durdular. Bizim kanun çalışmalarımızı kifayet
siz bulanlar olduğu gibi kifayetli bulanlar da 
oldu. Fakat konuşmalardan şu intıbaa vardım 
ki, kanun çalışmalarımız hakkında tam ve kâ
mil bir fikir intikal etmiş değildir. Bu bakımdan 
bu noktayı biraz açmak istiyorum. Şimdi kanun 
çalışmalarımızı üç kategoride arz etmekte fayda 
mütalâa ederim. Çıkan kanunlar, Mecliste olan 
kanunlar, Başbakanlığa sunulmuş olan kanun
lar ve üzerinde çalışmakta olduğumuz kanunlar. 

Adalet Bakanlığınca hazırlanmış ve Parlâ
mentodan müzakeresi yapılarak çıkmış olan ka
nunlar şunlardır : 780 sayılı Umumi Af Kanu
nu. 977 sayılı 20 - 21 Mayıscılara ait Af Kanunu, 
880 sayılı Kadro verilmesine mütedair olan Ka
nun, - Hâkim savcı, kâtir». icra memuru, başkâ
tip kadroları, yani teşkilâtı takviye etmek için 
çıkarılmış az evvel izah ettiğim kanun, 884 sa
yılı Kanun. Hâkimler Kanununun 18 nci madde
siyle ilgili bir değişiklik kanunu, yani kadro 
maaşlarının Damstaya ve Sayıstaya uyflrun şe
kilde 2 000 liraya ayarlanması kanunu, Adlî Tırc 
Kanunu. 885 sayılı Kanun. Yargıtava 30 üy« ilâ
vesine dair olan Kanun, Yüksek Hâkimler Ku
rulunun seçim usulünü kısmen değiştiren Ka
nun ve nihayet adliyenin 1952 yılından beri te
raküm etmiş olan 7 000 000 liralık borcunu öde
meyi mümkün kılan Kanun. Demek ki, 8 kanun 
çıkarılmış bulunmaktadır. Kanun çalışmaları
mız tyakkında bir fikir edinilmesi için bunları 
kısaca isimleriyle arz etmekle iktifa ediyorum. 

Mecliste olan kanunlarımız : 
Patronaj kanunu tasarısı, yani mahkûmların 

tahliyeden evvel ve tahliyeden sonra himayele
rini öngören Kanun. Bu kanun Millet Meclisi 
gündemindedir. 

Avukatlık kanunu tasarısı, bu da gündem
dedir, Hukuk Muhakemeleri Usulü Kanununun 
bâzı maddelerini, 200 küsur maddesini değişti
ren tasarı Adalet1 Komisyonundadır. Noterler 
kanunu tasarısı Adalet Komisyonundadır. Hâ
kimler ve Savcılar kanunu tasarısı Meclistedir. 
Seçim kanunu tasarısı Geçici Komisyondan çık
mıştır. Çocuk mahkemeleri kuruluşuna dair olan 
tasan Meclisin gündemindedir. Ve Ceza Muha
kemeleri Usulü Kanununu değiştiren kanun ta
sarısı Meclise sevk edilmiştir. 

Böylece Meclise sevk edilmiş olan tasarıları
mızın adedi de 8 dir. 8 kanun çıkmış, 8 tasarı da 
Meclise kadar intikal etmiş durumdadır. 

Başbakanlığa sunulmuş olan tasarılarımız : 
3656 sayılı Kanunun cetvelinde tadilât tasarısı, 
45 sayılı Kanunun bâzı maddelerini değiştiren 
tasarı, yani arkadaşlarım burada «Yüksek Hâ
kimler Kurulu nezdinde bir denetim organı ku
rulmalıdır, hâkimler hakkındaki şikâyet ve ih
barlar geç tahkik ediliyor, bu yüzden adalete 
karşı olan saygı hissi zedeleniyor» buyurdular. 
Doğrudur, tamamen kendileriyle aynı paralel
deyim. Bunu mümkün kılacak bir tasan hazır
lanmış ve Başbakanlığa gönderilmiştir. Böylece 
Yüksek Hâkimler Kurulu nezdinde bu işleri ya
pabilecek, Anayasanın belli «konuları tahkik» 
şeklinde ifade kıldığı hususlan tahkik edecek 
daimî, sabit bir kadroyu temin etmek imkânı hâ
sıl olacaktır. 

— - » 
Merkez Teşkilât Kanunu her bütçede konu

şulan bir kanundur. Nş gariptir ki, 1946 da 
Meclise girdiğim zaman bir adalet mensubu ola
rak Adalet Bakanlığı Bütçesini tenkidederken 
ben de aynı şeyleri söylemiştim. Bakanlık hâlâ 
bir Teşkilât Kanunundan mahrumdur. Nasibo-
lursa, lûtfunuzla bu kanun çıkarsa, hakikaten 
ayrı bir minnet ve memnuniyet duyacağımı arz 
etmek isterim. Ve nihayet Yargıtay Kanunu 
Başbakanlığa sunulmuş bulunmaktadır. 

Şimdi üzerinde çalıştığımız kanunlara, dör
düncü kategoriye geliyorum: Ceza İnfaz Ku
rumlan kanunu tasarı; ceza evleri ile adalet bi-
nalannın inşaasını mümkün kılacak bir gelir 
kaynağı sağlamaya matuf bir tasarı. Çünkü, 
bugünkü bütçe imkânlariyle bu işi başarmaya 
imkân yoktur. Bizim bir hesabımıza göre, bu
nu Plânlamaya da intikal ettirdik, adalet bina-, 
nalannın ve cezaevlerinin şöyle bir ağzını yüzü
nü toplıyabilmek için 285 000 000 liraya ihtiyaç 
vardır. İkinci Beş Yıllık Plânda ceza evleri için 
5 milyon adalet binaları için 5 milyon lira ay
rılmıştır. Binaenaleyh, ikisinin toplamı 10 mil
yon liradır. İhtiyacımız 285 milyon lira oldu
ğuna göre bunu 5 yıl içinde yapmak mümkün 
olmıyacaktır. Bu işin beklemeye de tahammülü 
olmadığı için, bu kaynağı başka şekilde bulmak 
düşüncesindeyiz. Bunu çözüp huzurunuza geti
rebilirsem tabiatiyle daha geniş maruzatta bu
lunacağım. 

— 306 — 
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Medeni Kanunun bâzı maddelerini değiştiri-
ren tasarı - ki arkadaşlarımdan bâzıları bunun 
üzerinde durdular - Medeni Kanunun bunca 
geçirdiği tatbik^ merhalesi karşısında bâzı mad
delerinin değiştirilmesi zarureti hâsıl olmuştur. 
Bunun için bir ilim komisyonu kurulmuştur. Bu 
komisyon, bizim Hükümetimizden daha önce ku
rulmuştur. Uzun uzun üzerinde çalışmışlar, bir 
neticeye varmışlardır. 

Şimdi bir profesör bunun redaksiyonunu 
yapmaktadır. Bittiği zaman, huzurunuza bilim 
heyetinin hazırladığı gerçeklere uygun bir ta
sarı gelecektir. 

Adliyeciler Yardımlaşma Sandığı kanunu 
tasarısı, tüm adliyecileri kapsamına alan, yani 
hâkimini, savcısını, kâtibini, mübaşirini kapsa
mına alan bir yardımlaşma sandığı kanunu tasa
sını hazırlamış bulunmaktayız. Tasarı bugün
lerde Meclise verilecek olgunluğa gelmiştir. 
Ümidederim ki bu devrede çıkarma imkânını 
bulacağız. 

Temel Hak ve Hürriyetleri Koruma kanun 
tasarısı; bunun üzerinde duran arkadaşlarım 
oldu. Şimdi kanunların şöyle bir dökümünü yap
makla yetiniyorum. Ayrıca mütalâalara arzı ce-
cabederken bunun üzerinde duran arkadaşları
ma da, lüzumludur, değildir şeklinde çeşitli mü
talâalar ileri sürüldü, cevap arz edeceğim. 

İstinaf teşkilâtı kurulmasına dair olan, tasa
rı üzerinde çalışıyoruz. Basın Kanununun bâzı 
maddelerinin değiştirilmesine dair olan- tasarı 
üzerinde çalışıyoruz. Ceza Kanununun bâzı mad
delerinin değiştirilmesi, Adlî Sicil Kanunu, Adlî 

> Zabıta Kanunu, uyuşmazlık Mahkemesi Kanunu 
tasarısı ve nihayet Anayasa Mahkemesinin son 
aldığı kararla savcıların Adalet Bakanı tara
fından tâyinine aidolan maddelerin iptali kar
şısında, bunların yerini dolduracak usulü der-
pişeden tasarı. Bu tasarı üzerinde henüz daha 
çalışmalarımız ihzari safhadadır. Sebebi, Anaya
sa Mahkemesinin henüz daha gerekçeyi neşret-
memiş olmasından ileri gelmektedir. Gerekçeyi 
görür görmez Anayasa Mahkemesinin görüşünü 
anlıyacağız ve o hudut içerisinde bir hazırlık 
yapacağız. 

Şimdi muhterem arkadaşlarım, bu mâruzâ
tımla Adalet Bakanlığının kanun taşanları 
üzerindeki çalışmalannı ve hangi safhada ol
duğunu arz ve izaha* gayret etmiş bulun

maktayım. Müsaade ederseniz bir nebzede ceza 
evlerimizden bahsedeyim. 

Ceza evlerimizde takibettiğimiz politika, 
Hükümet programında da ifadesini bulduğu 
veçhile bir terbiye ve ıslâh politikasıdır. Yani, 
mahkûmları ceza evinde korkutma yerine, 
âtıl bırakma yerine, cemiyete çıktıkları zaman 
daha menfi bir insan olma yerine cemiyete 
bağlı, hayata daha teşne, ailesine daha hâkim 
ve birçok şeyleri kendi başına bilecek, başa
racak ' ve her mânada ıslâh edilmiş, terbiye 
edilmiş, yetiştirilmiş insan olarak iade et
mek politikası esası üzerinde çalışılmaktadır. 
Bu maksada varmak için takibettiğimiz me
totlar özetle şöyledir : 

Bir defa ceza evine düşmüş olan vatan-
daşlan okuma - yazma bilmiyorsa okur-yazar 
hale getirmek gayreti içindeyiz. Bu maksatla, 
ceza evlerimizde halk dersanelerine uygun 
bir tatbikatla, okuma -yazma bilmiyenleri 
okuma-yazma öğrenir hale getiriyoruz. Size, 
fikir edinebilme babında, şu rakamı arz et
mek isterim. 1966 - 1967 ders yılı içerisinde 
5 850 mahkûm okutulmuştur. Ayrıca ceza 
evlerinde, tamamında maalesef t bu tatbikata 
geçemedik, tamamııida halk dersaneleri esası 
tatbik ediliyor, fakat bir kısmında bilhassa 
çocuk ıslâh evlerimizde ilkokullar mevcuttur 
ve Ankara'daki îslâh Evi çocuklarının da, mah
kûm çocuklann da ortaokul tahsili yapabil
melerini mümkün kılacak bir tatbikatın içine 
girmiş bulunmaktayız. 

Şu halde tatbik ettiğimiz metotlardan bi
r s i bir defa okumasını yazmasını öğrenmesi
dir. Bunun dışında konferanslarla, sinema
larla ve müsamerelerle kendilerine, kendile
rini iyi bir insan yetiştirme mevzuunda müs
pet ve ahlâki telkinler yapılmaktadır ve ni
hayet bütün bunlann dışında mahkûmlan ça
lıştırarak bir sanat öğretmek ve boş durma
nın zararlı fikrî düşüncelerinden onları kur-, 
tarmak vardır. 

Bugün ceaa evlerimizde mevcudolan 23 000 
mahkûm Ve 22 000 mevkufun çalıştınlabilen-
lerin adedi 13 538 dır. Bu rakam geçen sene 
on bin civannda, «n bini biraz aşkındı. Bir 
sene içerisinde bunu biz, bu seviyeye getir
mişizdir. Hedefimiz bütün mahkûmlan ve 
mevkufları çalıştırma istikâmetinde bulun-

t 
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maktadır. Çalışan mahkûmlar sanat öğreni
yorlar ve çıktıkları zaman dışarıda bu sanatı 
rahatlıkla icra edecek bir imkâna kavuşuyor
lar. Böylece hapisane kapısından çıktıktan 
sonra gayesiz ve ne iş tutacağını bilmez bir 
hale geleceği yerde kararlı, azimli ve bir iş 
sahibi olarak çıkma imkânını buluyorlar. 

Size bâzı misaller arz etmek isterim. Bura
da çocuk ıslâh evinde, kundura atelyesinde, di
kiş makinası başında çalışan bir mahkûmu 
göldüm. Ben bu müesseseyi ziyarete gittiğim 
zaman onun tahliyesine iki ay kalmıştı. Çalış
ması dikkatimi çekti. Hakikaten mak'naya 
uygun bir ah^nk içerisinde kundurayı veriyor, 
dikişi süratle yapıp atıyordu. Sordum, «usta 
oldu, iki ay sonra tahliye edilecek,.üç müessese 
kendisine taliptir, yevmiye 40 lira, 50 lira, 60 
lira teklif edenler vardır, bizim de ihtiyacımız 
var, burada kalmasını, ücretli atelye şefi ola-

' r ak kalmasını istiyoruz.» dediler. Çağırdım. 
«Burada kalmak ister misin?» dedim, isterim 
dedi. Ama biz dışarıdaki ücreti sana vereme
yiz, mevzuatımız müsait değil dedim. «Ben bu 
sanatı burada öğrendim, ne verirseniz kalırım» 
dedi. Hakikaten bugün de burada çalışmakta
dır. Birçok atelye şefleri mahkûm olarak gel
miştir, sanat bilmiyerek girmiştir, sanat sa
hibi ve şef olmuştur. Şimdi serbest hayatta fa
kat aynı müesseseye bağlı olarak çalışır durum
dadır. 

Bununla sunu arz etmek istiyorum, çalı
şanların (hepsini, öğrenenlerin hensini, cf Ihtır
ma imkân ve kapasitesine sahip değiliz. Yani, 
hakikaten ceza evlerinin bir sanat okulu sevi
yesinde adam yetiştirecek kabiliyete getirilebi
leceğini ispat için, ifade için bir misal olarak 
arz etmiş bulunuyorum. 

Şimdi bu, umumi mâruzâtımla ümidediyo-
rum ki, sual ve mütalâaların bir çoğunu cevap
landırmış durumdayım. Bunun dışında kalan
ları, izin verirseniz, teker teker ele almak su 
retiyle cevaplandırmak isterim. 

C. H. P. ve T. t P. sözcüleri Temel hak ve 
hürriyetler kanunu tasarısı üzerinde tevakkuf 
ettiler. Diğer hatipler de tevakkuf etti, fakat 
tevakkuflarının mahiyeti'değişik olduğu için 
önce bunlara cevap arz etmek isterim. 

C. H. P. Sözcüsü bu tadarının getirilmemesi
ni temenni etti. T. t. P. Sözcüsü de bu tasan 
ile hakların zedeleneceğini, Anayasaya aykırı 

bir davranışın içinde olduğumuzu ifade etti. 
Şimdi bu iki ifadeyi beraberce bir defa gözden 
geçirelim. Henüz daha kanun tasan olarak 
takdim edilmiş değil. Çalışıyoruz diyoruz. Ne 
getireceğimizi o halde keşfetmeye, kestirmeye 
de imkân yoktur. Yani, meçhule taarruzdan 
başka bir mâna ifade etmez bu sözler. Gel
sin, tetkik edin, eğer getirdiğimiz tasanda en
dişe ettiğiniz mâna ve hüviyet varsa o zaman 
söyleyin. Ama, daha tasan gelmeden «böyle 
bir tasarıya lüzum yoktur, getirilmemesi te
menni edilir» demek ve tasan henüz daha şu
dur diye takdim edilmeden bu tasan üzerinde 
«haklar ve hürriyetler elden gidiyor» d ive bir 
mütalâa serd etmek zannediyorum ki, ciddiyetle 
kabili telif edildir. 

Muhterem arkadaşlanm, bu tasan, adı üze
rinde, Anayasamızın sağladığı temel hak ve 
hürriyetleri koruma tasarısıdır. Yani, bu te
mel hak ve (hürriyetlere yapılan tecavüzleri ber
taraf etme tasaradır. Temel hak ve hürriyet
leri korumak için hazırlanan bir tasan da te
mel hak ve hürriyetlere tecavüz olabilir mi? 
Herkes hürriyetçi, biz hürriyeti kısıtlayıcı... 
Hayır. Böyle bir teşhise, böyle bir iddiaya 
burada hiç kimsenin hakkı yoktur. Ama, bir 
gerçek vardır ki, bu memlekette zararlı cere
yanlar at oynatmaktadır, bu memleketi böl
mek istiyen cereyanlar, bu memlekette anar
şiyi hâkim kılmak istiyenler vardır. Bunlara 
karşı kayıtsız mı kalalım? işçi Partisinin Söz
cüsü «Adalet Bakanı Anayasayı korumaya kar
şı muannit bir şekilde alâkasızdır» der. Bir de
fa bu muannit tâbirini reddederim. O bana ya
kışmaz, belki kendilerine yakışır. Başka yer
de harcasınlar, yine dağarcıklanna koyup ta. 
Bir taraftan Anayasanın tanıdığı temel hak ve 
hürriyetleri korumak için biz gayret sarf etti
ğimizi ifade ederiz. Bir taraftan da böyle bir 
gayreti kınarlar. Hem «Anayasayı korumak 
Adalet Bakanlığının vazifesidir, kanun getiril
melidir» diye bir kaide vazederler, hem buna 
uygun faaliyetimizi kınarlar. Az evvel söyle
dikleri ile az sonra söyledikleri arasında bir 
irtibat kurmaya ne mantıkan, ne hukukan im
kân yoktur. Her halükârda henüz doğmamış 
bir çocuğa ad takılamadığı gibi, henüz takdim 
edilmemiş bir tasanya da iyi demek, kötü de
mek mümkün değildir. 
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Bence burada münakaşa edilecek şey, böyle 
bir tasarıya ihtiyaç var veya yok meselesi de
ğildir. Böyle bir tasarıya ihtiyaç olduğu, T. t. P. 
hariç, diğer partiler tarafından, çok evvel söy
lenmiştir. îkinci Koalisyonda, aşın cereyan-

/ lan önliyecek kanunî tedbirler lâzımdır fikri, o 
Koalisyona dahil olanların üzerinde hâkim ol
muş, hazırlığa geçmişlerdir. Üçüncü Koalisyon
da bu mesele münakaşa edilmiş Bakanlar Ku
ruluna kadar gelmiş ve hazırlık yapılması lâ
zımdır fikri hâkim olmuştur. Koalisyonu tem
sil eden kanatlar tarafından bakanların dâhil 
olduğu komisyonlar kurulmuştur. Dördüncü 
Koalisyonda da aynı şey konuşulmuştur. M. P. 
kanadı tarafından mesele getirilmiş, komisyon 
kurulmuş, çalışılmıştır. Halk Partisinin müs
takillerle kurduğu Koalisyonda bu çalışmalar, 
daha başka istikamette de olsa, bir tasanya 
bağlanmıştır. 

Bu koalisyonlara, T. t. P. hariç, diğer par
tiler dâhil oldular ve ben de bu koalisyonlann 
bir kısmında Bakan oarak vazife gördüm. Bu 
faaliyetleri yakinen bilen bir insanım, başka
sından işitmiş bir insan değilim. O halde, 
T. t. P. hariç, bütün partiler mazideki mesu
liyet duygulan içerisinde aldıklan kararlarla, 
tasarruflarla kurduklan encümenlerle, komis
yonlarla, hazırladıklan tasan ile, temel hak 
ve hürriyetleri koruma mevzuunda aşın cere
yanlara karşı kanunî tedbir alma mevzuunda 
bir ön mutabakata varmışlar ve faaliyet işine 
de geçmişlerdir.. (A. P. sıralanndan «Bravo» 
sesleri) Şimdi bunlar maziyi unutup da, maziyi 
inkâr eder bir edâ içerisinde, bilhassa Halk 
Partisinin Sayın Sözcüsünün sözlerine karşı 
arzı cevabediyorum «Böyle bir kanun getiril
memelidir, ne lüzumu vardır?» demiş olmaları 
hakikaten anlaşılır şey değildir, yalhut anla
mak güçtür.. Halk Partisi, yalnız başına ça
lıştığı zaman dahi tasan hazırlamıştır. 

MEHMET DELİKAYA (Malatya) — Şart
lar değişmiştir. 

ADALET BAKANI HASAN DİNÇER (De
vamla) —̂ O halde, dünkü Halk Partisiyle bu
günkü Halk Partisi arasında fark var, anlayış
ta fark var. 

I^EBtT YURDOĞLU (izmir) — Tekâmül 
ediyor, devrimci partidir. 

19 . 2 . 1968 O : 2 

ADALET BAKANI HASAN DİNÇER (De
vamla) — Devrimci parti, evet. Eğer münaka
şa edilecekse, tasan geldikten sonra lüzum var 
mı, yok mu meselesi değil, lüzuma göre hazır
lanmış mı hazırlanmamış mı, gerçekleri tama
men cevaplandıracak şekilde hazırlanmış mı, ha
zırlanmamış mı meselesidir. Bütün açık kapı
lardan istifade ederek yapılan menfi faaliyetle
ri önleyici bir mahiyette olmuş mudur, olmamış 
mıdır meselesi ve nihayet dozu fazla mıdır, 
eksik midir meselesidir. Eğer şu memekete hiz
met aşkı hepimizde hâkinıse - id, hiçbir zaman 
bunun aksini ben düşünmek istemiyorum, dü
şünemem - o halde bu memleketin bugün içinde 
bulunduğu meseleyi görmemezlikten gelmek ve 
bâzı siyasi düşüncelerle, tahribedilirse edilsin, 
benim, içinde çıkarım var, gibi aşağılık bir 
düşünceye iltifat etmek vatanperverlikle kabili 
telif değildir. Temel hak ve hürriyetler kanu
nu tasarısı gelir, ondan sonra mütalâanızı söy
lersiniz. Ama gelmeden bir tasanya «getirme
yin» demek, gelmeden bir tasanya «hürriyet
leri siz yok etmek için bunu getiriyorsunuz» 
demek insaf sizliğin tâ kendisidir. 

Seçim Kanunu üzerinde de durdular. Se
çim Kanununu, biz iktidara geldikten sonra de
ğiştirmeye kalkmadık. Seçim Kanununu, mu
halefetteyken değiştirmek lüzumu ifade edil
miş, seçim beyannamesine Hükümet programı
na alınmıştır. Bu programda ve'beyannamede 
ifadesini bulan prensipler istikametinde bir ta
dilât yapılıyor. Binaenaleyh, Seçim Kanunu
nun tadilini A. P. iktidarda kalmak için tadil 
ediyor, şeklinde tavsif etmeye imkân yoktur. 
Çünkü muhalefetteyken bu şeyi söylemiş, ikti
dardayken söylese belki yakışır. 

Sonra, getirilmek istenen Seçim Kanunu ne
dir? Halk Partisinin büyük çoğunlukta oldu
ğu Kurucu Meclisin yaptığı kanundur. Eğer 

> Seçim Kanunu, bir partiyi iktidara getirebilsey-
di veya bir iktidarda tutabilseydi Kurucu Mec
liste kahir ekseriyette olan Halk Partisi o ka
nunla iktidara gelirdi. (A. P. sıralarından al
kışlar) O halde, partileri iktidara getiren şey 
Seçim Kanunu değil, vatandaşın kalbine yer-
leşebilme meselesidir. 

Basın Kanununda yapmayı düşündüğümüz 
tadilât, Anayasanın düzeltme ve cevap hakkı 
konusunda getirdiği yeniliğe uygundur. Yok-
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sa hiçbir zaman basın hürriyetini baskı altına 
almayı düşünen bir mebdeden hareket etmiş de
ğiliz. A. P. iktidarı, geçen bir konuşmamda da 
arz ettiğim gibi, bugün hürriyetin hatırı için 
her şeye tahammül ediyor arkadaşlar. Hürri
yete kanat germiş, Anayasamızın getirdiği te
mel hakları ve hürriyetleri koruma mevzuunda 
kanat germiş, bütün dikkatiyle, bütün ihti-
mamiyle gayret sarf eden bir iktidar olarak ça
lışmaktadır. Şimdi bu hüviyet içinde çalışan 
bir iktidarın basmı, baskı altına alacağını 
düşünmek, yine tamamen haksız ve hatalı bir 
görüştür. 

Mustafa Uyar arkadaşımın mütalâalarına, 
umumi maruzatım arasında cevap arz etmiş bu
lunuyorum. Ceza evlerinin asayişi mevzuunda 
jandarma ve gardiyan meseleleri üzerindeki 
hassasiyetine tamamen katılıyorum. Teşekkür 
ederim. Ceza evlerinin iç ve dış muhafazalarını 
bir elde toplamak için bir tasan hazırlamış ve 
sevk etmiş durumdayız. İnşallah bu tasarı çı
karsa bu endişeler zail olmuş olacaktır. 

Hilmi işgüzar arkadaşım, döner sermayeli 
müesseselerin çoğaltılmasını arzu ettiler. Ça
lışmalarımız tamamen o istikamettedir. Geçen 
sene 10 000 i biraz aşmış olan çalışanların bu 
sene 13 000 i geçtiğini ifade ettim. Bu rakam 
gösterir ki, her sene döner sermayeli çalışan 
müesseseleri,çoğaltmaktayız ve bütün mahkûm
ları çalıştıran bir istikamete teveccüh etmiş du
rumdayız. 

Adalet saraylarımızın hakikaten perişan ol
duğuna, kifayetsiz olduğuna arkadaşlarımın 
çoğu temâ s ettiler, haklıdırlar. Bütçe imkân
ları içerisinde meseleyi halletmeye çalışıyoruz. 

Hilmi İşgüzar arkadaşım ve başka hatip 
arkadaşlarım, hâkimlerin coğrafî teminatı üze
rinde hassasiyetle durdular. Hâkim teminatın
dan ne kastedildiğini Anayasamız tasrih etmiş
tir arkadaşlar. Bunun içerisinde coğrafî temi
nat diye bir şey yoktur. Bu itibarla, coğrafî 
teminatı biz dört seneye münhasır ve fakat bü
tün hâkimlere şâmil olmak üzere bir şekle 
sokmak için tasarıyı sevk etmiş durumdayız. 
Şimdiki tatbikatiyle hâkimlerin bir kısmı te
minatlı, bir kısmı teminatsızdır. '00 lira kad
royu almış hâkimler ve daha yukarısı temi
natlıdır, onun aşağısı teminatsızdır, yani coğ
rafî teminattan mahrumdur. 

Hâkim, coğrafî teminata lâyıksa, muh-
taçsa, zaruri ise niçin bir kısmı teminatlı da 
bir kısmı değidir? Bunu hiçbir mantık cevap-
landıramaz. Onun için biz hâkimlerin tamamı
nı, teminatlı hale getiriyoruz, ama şu şartla, 
bu teminat dört sene için muteberdir. Dört 
sene sonra Yüksek Hâkimler Kurulu bu hâ
kimi gerekirse, yerinden kaldırabilecektir. 
Tabiatiyle gerekmiyorsa dört sene de kalır. 
14 sene de kalır. Nitekim, bugün savcılar 
içerisinde on sene, ondört sene, hattâ yirmi 
sene aynı yerde müstemirren savcılık yapan
lar vardır. Gerçi bâzı muhalefet hatipleri, 
«Adliye Vekili savcıları çil yavrusu gibi dağıtı
yor» der ama gerçek budur. 

Ali. Karahan arkadaşım bir noktaya haklı 
olarak temas etti. Diğer noktalan cevapladı ğı-
mı sanıyorum, umumi mütalâalanm arasmda. 
«Kur'a ile gönderilenler hep Doğu'ya gidiyor» 
buyurdular. Maalesef tatbikat böyle olmuş
tur. Biz, bu tatbikatı düzeltiyoruz, Doğu'ya 
da, Batı'ya da harman etmek karanndayız, 
Staj müessesesini bir enstitü haline getirme ted
biri tatbikat sahasına intikal ederse, Doğu'ya 
kur'a ile de gitse, giden arkadaşların hemen 
karar verme, hemen meseleyi olduğu gibi hal 
letme imkânına sahiholaçak bir seviyeye gelme
leri bakımından bu endişeler o tarikle de ber
taraf olmuş olacaktır. 

Yunus Koçak arkadaşım, savcılann tâyin
lerinde Adalet Bakanlığına verilmiş olan yetki
nin iyi istimal edilmediğini iddia etti. Misal 
vereceğim dedi ve iki tane de misal verdi. Şim
di verdiği misalleri gözden geçirelim. «Borno
va Savcısı mecburi tahvile tabi tutulmuştur, 
ama Adliye Bakanı bu karan yerine getirme
miştir» buyurdular. Verilmiş olan mecburi tah
vil kararı kabili itiraz. Bornova Savcısı buna 
itiraz etmiştir, itirazı 6 . 12 . 1967 tarihinde ke
sinleşmiştir, en son çıkardığımız kararname 
24 . 10 .1967 de'dir. Yani," bu kararname tari 
Ihinden sonra kesinleşmiştir. Ondan sonra sevk 
ettiğimiz kısa bir kur'a kararnamesi vardır. 
Bugünlerde tasdikten çıkacağını bekliyoruz. 
O kararname ile yerine getirilmiştir, yer değiş
tirme cezası. Görülüyor ki, meselenin mahiye
tini tetkik etmeden bir savcı yer değiştirmişse, 
mutlaka vekil keyfî bir tasarruf yapmıştır gibi 
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peşin bir kanaatle, peşin bir hükümle mesele
yi vaz'ediyorlar burada. 

Şimdi gelelim Finike Savcısı meselesine: Fi
nike Savcısının yeri değişmiştir, doğru arka
daşlar. Bundan şekva eden Sayın İşçi Partisi 
Sözcüsüne şu kadar söyliyeyim. Finike Savcısı 
hakkında müfettiş gitmiş tahkikat yapmıştır. 
Tahkik mevzuları arasında sübut bulan madde
ler olduğu gibi, uygunsuz bir hayat yaşadığı 
için yer değiştirilmesi lüzumunu gösteren bir 
müfettiş mütalâası da vardır ve bu tesbit edil
miştir. Uygunsuz bir hayat yaşaması dolayı-
siyle, bunu daha fazla açıklıyamıyorum, çün
kü kişinin biraz da şahsî ahvaline taallûk et
mesi sebebiyle bir teşhir mahiyetinde olur, ama 
bir itham karsısında olduğum için bu kadarını 
söylemekle iktifa ediyorum. Orada şayi bul
muş, o muhitte daha fazla kalması meslekî iti
bar üzerine müessir bulunduğu içindir ki, mü
fettiş tahkikatının neticesinde izhar edilen ka
naat üzerine kaldırılmıştır. Şimdi, acaba bu 
sözü söyliyen arkadaşım Adliye Vekili olsa bu 
rapor, bu tahkikat karşısında ne yapar? O 
tarafları söylemek istemiyorum. Çünkü bir 
savcı meselesidir. O kadar derinliğine mesele
yi teşrih etmeyi maihzurlu sayarım. 

Debiler ki, savcılara Bakan telefonla emir 
veriyor, dâva açtırıyor. Hayır arkadaşlar, bu 
/da tşçi Partisi mensuplarının hayal hanelerin
de, mahkemeleri tesir altında bırakmak için 
uydurdukları hikâyeden ibarettir. Hâkim, hu
zuruna gelen dâvayı, Adliye Vekili telefon et
miş, savcı onun için açmış, diye peşin bir tel
kin altında kalsın, bu baskı hükmüne tesir et
sin düşüncesiyle, daima bu taktiği takibetmek-
tedirler. Adiye Vekili olarak, biz savcılara 
emir verme yetkisini haiziz. 148 nci madde ba
na bu yetkiyi vermiş, yazılı emir veririm sav 
cıya dâvayı açtıraMlirim. Telefonla dâva açtır
mak bizim usulümüzden değildir. Vekâletten 
yapılan telefon muhavereleri, islenmiş olan suç
lar karşısında hem burada takibedilir neşriyat, 
hem neşir merkezlerinde takibedilir, karşılık
lı fikir teatisinden karşılıklı uyarmadan iba
rettir. Onun dışında savcıya telefonla «Dâva 
aç, bunu tevkif ettir.» gibi emirler verilmez, 
verilemez ve Adliye Vekilinin bu nev'i düşünce
lerin adamı olmaktan çok uzaktır. Bunu, benim 
siyasi ve meslekî hayatımı, burada çok yakın 
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ve kalabalık arkadaş kütlesi var, onlar bilirler 
ve şahittirler. Ama ne yapalım ki işçi Partisi 
böyle bir taktiğin içerisinde, daima suç işleme 
itiyadını taşıdıkları için, takibedildikleri için, 
bu takibi ya Adliye Vekilinden bilmek, yahut-
ta öyle bilir görünmek suretiyle bir netice al
manın karan ve tatbikatı içindedirler. 

Cevat Yalçın arkadaşımız çalışmalarımızı 
daha gayret içinde yapmamızı teşvik edici, tak
dir edici sözler söylemiştir, kendilerine teşek
kürlerimi arz etmek isterim. 

Değerli arkadaşlarım, Bakanlığımın bütçe
si dolayısiyle lütfedilen bu mütalâalara, tenkid 
ve temennilere daima kıymet vereceğiz, daima 
çalışmalarımızda bunu kendimize tutulmuş bir 
ışık olarak muhafaza edeceğiz. Bakanlığımın 
çalışmaları hakkında ister takdir, ister talisin
de bulunsun, ister tenkidde bulunsun, bütün 
arkadaşlarıma toptan teşekkürlerimi ve minnet
lerimi arz eder, hepinizi hürmetle selâmlarım. 
(Alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Bakan, bir iki arkada
şımız sual sormak isterler. Buyurun Sayın 
Özgüç. 

NİYAZİ ÖZGÜÇ (Sinop) — Ceza evlerinde 
bulunan hattâ adliyede bulunan birçok müstah
demlerin çok az para aldıkları malûmdur. Aca
ba, bunlar için bir artırma düşünülüyor mu? 
Çünkü İçişleri Bakanlığında böyle bir cereyan 
var, yapıldığını zannediyorum. Kadro teklifi 
de vardı gardiyanlar ve saire için. 

ADALET BAKANI HASAN DİNÇER (De
vamla) — Efendim, bunlar için konuşmamda 
kısa geçtiğim için pek anlaşılmadığını anlıyo
rum. Konuşmalarımda bir tasan hazırladığımı
zı arz ettim. Bu tasarı ile hem ceza evi gardi-
yanlan az saat çalışacaklardır, şimdi hakika
ten gece - gündüz çalışırlar, hem de daha çok 
ücret alma imkânını bulacaklardır. 

BAŞKAN — Sayın Mustafaoğlu, buyurun. 
AHMET MUSTAFAOĞLU (Erzurum) — 

Mahkemelerce verilen kararlann gerekçelerini 
sürüncemede bıraktırarak yazılmaması halinde, 
şimdiye kadar birçok hâkimler hakkında disip
lin ve cezai takibat haklı olarak yapılmıştır, 
Anayasa Mahkemesi bu tatbikatın dışında mı
dır.? 

ADALET BAKANI HASAN DİNÇER (De
vamla) — Dışındadır. 
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AHMET MUSTAFAOĞLU (Erzurum) — I 
Bunun kanunî mesnedi nedir? Eğer böyle dı
şında bırakılması hükmü mevcut ise bu kanun
ların umumiliği prensibine aykırı değil midir? 

ADALET BAKANI HASAN DİNÇER 
(Devamla) — Şimdi efendim, Anayasamız ka
rarların gerekçeli olarak yazılmasını âmirdir. 
Tabiî «kararlar» tâbiri içerisinde Anayasa 
Mahkemesi kararlarını da anlamak mümkün
dür ve öylesi doğrudur. Anayasa Mahkeme
sinin çalışmasını tanzim eden bir tüzük yapıl
mıştır. Bu tüzükte, «Anayasa Mahkemesi ka
rar verdikten sonra gerekçesini hazırlamak 
üzere ya reis işi kendi üzerine alır, yahut aza
lardan birisini tavzif eder» der. Kim tavzih 
edilmişse müzakerelerin ışığı altında kararın 
gerekçesini hazırlar. Bu müzakere edilir ve 
müzakere metotları da cümle cümle müzakere 
esasına müstenittir. Müzakereden sonra son 
şeklini alır, muhalefet şerhleri yazılır ve on
dan sonra bu karar neşredilir. 

x I 

Şimdi kararın verilişinin ilâniyle neşri ara
sında maalesef bazan uzun bir süre oluyor. 
Nitekim, 141 - 142 için bu süre 1,5 seneyi geç
miştir. Abana'nın ilçeliğine aidolan iptal ka
rarı için gerekli sürenin dolmasına yakın bir 
zaman da bu şekilde geçmiştir. Hattâ bir ka
rarında verilmiş olan altı aylık süreden son
ra gerekçe neşredilmiştir. Savcıların tâyininin 
Adliye Vekili tarafından yapılmasını müm
kün kılan maddenin iptali hakkındaki ka
rar aşağı -yukarı iki ay olduğu halde( henüz 
daha gerekçesi neşredilmemiştir. Şimdi bu ge
rekçenin neşredilmeyişi, icra olarak bizi el
bette sıkıntıya sokuyor. Çünkü d gerekçeye 

* göre bizim hazırlık yapmamız icabediyor. Ben, 
Adliye Vekili olarak bu iptal edilen maddele
rin yerine getireceğim maddelerin hudut ve 
şümulünü nasıl tesbit edeceğim meselesini ge
rekçeyi görmeden halledemem. Gerekçeyi gör
meden sevk edeceğim bir tasarının gerekçesi 
ve muhtevası ile, neşredilecek Anayasa Mahke
mesi kararının gerekçesi arasında birbirini 
tutmamazlık olursa, mesele elbette müşkülât 
arz eder. O bakımdan kararların geç yazıl
mış olması, bizi de «icra olarak, bâzı mertebe 
sıkıntıya sokmaktadır. Bu Anayasa Mahkemesi
nin çalışma metodunun üzerinde bâzı deği
şiklikler yapılması lâzımgeldİjSi fikrini bize tel
kin etmektedir. Anayasa Mahkemesi, elbette j 
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yeni bir müessese olması itibariyle, tedrici bir 
tekâmüle kendiliğinden tâbi olacak ve böyle 
bir seyir takibedeceği için de mesele önümüz
deki zaman ölçüleri içerisinde daha rahat hal 
şekline girmiş olacaktır. 

BAŞKAN — Sayın Tahtakılıç buyurun. 
AHMET TAHTAKILIÇ (İstanbul) — Sa

yın Bakandan iki sualim olacak. Birisi Sayın 
Bakan Adliye Vekili olarak, Türkiye'deki 
kanunların çokluğu, dağınıklığı bakımından 
Anayasa çerçevesinde kanunları birbirleriyle 
bağdaşır hale getirmek ve çok sayılı kanun
lardan memleketi kurtarmak için bir enstitü 
çalışması yapıyorlar mı, yapmıyorlar mı? 

ADALET BAKANI HASAN DÎNÇER 
(Devamla) — Sayın Tahtakılıç'a, bu konuyu 
hatırlattığı için, teşekkür ederim. Ben siz
leri sıkmamak için notlarımın bâzılarını ihmal 
ettim. Hakikaten bizde kanunlar tatbikatçı
ları da yanıltıcak ve müşkülâta sokacak şekil
de çoktur. Hattâ en basitinden, meselenin 
önemini arz etmek için, kanun numaralarını 
dile getirmek yeter. Şimdi bizde 23 Nisan 
1336 yani 1920 tarihinden 27 Mayıs 1960 a kadar 
çıkmış olan kanunların numaraları 1 ilâ 7 480 
dir, birden 7 480 e kadar devam ediyor. 27 
Mayıs 1960 dan 1 Kasım 1961 e kadar çıkmış 
olan kanunlar da 1 ilâ 375 dir. Şimdi birinci 
serinin 1 ilâ 375 i ile ikinci serinin 1 ilâ 375 i 
arasında iki numara var. Yani 300 sayılı Ka
nun dediniz mi, hangi serinin kanunudur, hangi 
devrin kanunudur meselesini ayrıca zikretme-
dikce tatbikatçıyı uyarmaya imkân yok. Onun 
dışında 1 Kasım 1961 den bugüne kadar da 998 
Kanun çıkmış durumdadır. Demek ki, ondan 
evvel çıkanları hesaba katarsak böyle bir tat
bikatçıları çeşitli kanun numaralariyle müşkü
lât içine sokan ve çeşitli hükümleriyle taarruz 
teşkil eden durumlar vardır. Şimdi, biz bir 
çalışmanın, bir kodifikasyon çalışmasının için
deyiz. ümidederim ki, önümüzdeki sene neticeyi 
huzurunuza getirecek hale geleceğiz. 

AHMET TAHTAKILIÇ (istanbul) — İkin
ci sualim, Sayın Bakan demin üzüntüyle kura 
yerleri olarak, ekseriya Doğudaki ilçe ve illerin 
yeri savcı yardımcıları için esas alındığını söy
lediler. Mecliste mi bilmiyorum, geçen gün in
tihap dairemden gelen bir arkadaş benden bir 
sual sordu: Yüksek Hâkimler Kurulu 17 hâkim 
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hakkında oezaen nakil kararı almış, 17 sini de 
Doğuya vermiş. Bu nakil eğer varit ise, üze
rinde durulacak bir mesele olarak mütalâa edi
yorum. Hükümet bunun da bir çaresini düşün
melidir. Kendim de aynı akıbete uğradığım için 
bunu bende biliyorum. 

ADALET BAKANI HASAN DİNÇER (De
vamla) — Efendim, maruzatımda bu tatbikatın 
sakatlığını ve bundan sonra çeşitli yerlerdeki 
münhalleri harman ederek meseleyi kuraya dök
me tatbikatına geçtiğimizi ifade ettim. Yüksek 
Hâkimler Kurulunun kendilerine mahsus bir ça
lışma usulü, tâyinlerde tatbik ettikleri bölge sis
temleri var. Onların sistemlerini talimatla tan
zim etmek kendilerine aidolduğu için bir mü
dahalemiz bahis konusu değildir. Kendi ölçü
leri ile meseleyi âdil bir tatbikat içerisinde 
yapmaya çalıştıklarını sanıyorum. Bununla be
raber getirdiğimiz hâkimler ve savcılar kanunu 
tasarısında meseleyi kanuni bir sisteme ve .mü
eyyideye bağlamak, yani Yüksek Hâkimler Ku
rulunu ve bakanlığı bir daha teminatlı sisteme 
bağlamak da mümkündür. 

BAŞKAN — Sayın Bakan, Diyarbakır mil
letvekili Sayın Hasan Değer'in üç soruyu ihti
va eden iki önergesi vardır, yazılı olarak cevap 
isterler takdim ediyorum. 

ADALET BAKANI HASAN DİNÇER (De
vamla) — Arz ederim efendim. 

HASAN DEĞER (Diyarbakır) — Okunarak 
takdim edilsin. 

BAŞKAN — Yazılı cevap istiyorsunuz. Zap
ta geçirmek için Sayın Bakana söyledim. 

Buyurun Sayın Neftçi. 
NERMİN NEFTÇİ (Muş.) — Sayın Başkan, 

dün Seçim Karma Komisyonundan kabul edi
lerek geçen Sayın Nevzat Şener arkadaşımızın 
teklifinde Senatoyla ilgili bir Husus vardır. 304 
sayılı Kanunu tadil eden 656 sayılı Kanunun 
13 ncü maddesi de yürürlükten kaldırılmıştır. 
Yani seçime girecek olan gruplardaki, senato 
illerinde, çıkarılacak olan senatör adedine bir 
ilâvesiyle verilen geçerli oyların taksimi usulü 
getirilmiş oluyor. Bu duruma göre (A) grupun-
dan bir senatör çıkaran 8 il, iki senatör çıkaran 
7 il ve üç senatör çıkaran üç ilde cem'an ye
kûn 18 ilde bu geçirilmiş olan tadil tasarısına 
göre çoğunluk sisteminin hâsıl edeceği neticeler 

almmıyacak mı? Bir buna cevabınızı rica edi
yorum. Bir de, alındığı takdirde, ki cevabınız 
bu şekilde olursa, bu haksızlığı, yani çoğunluk 
sistemiyle yüzde yüz aynı olan bariz haksızlığı 
düzeltmek için her hangi bir tedbir düşünüyor 
musunuz? 

ADALET BAKANI HASAN DİNÇER (De
vamla) — Efendim bu soru Nevzat Şener arka
daşımın yaptığı bir teklifin komisyonda kabul 
edilmesi ile ilgili bir sorudur. Kanun tasarısı 
yakında tabiatiyle huzurunuza gelecek, muhte
vası üzerinde bu nevi mahzurlar tartışılacaktır. 
Şimdiden bizim tasarımıza aidolmıyan bir konu 
üzerinde, izin verirseniz, daha fazla bir şey söy
lemeyi mahzurlu telâkki ederim. Kanun konu
şulurken meseleyi tartışırız efendim. Eksiklik
leri varsa, elbette en mâkul yolu beraberce ara
yıp bulacağız. 

BAŞKAN — Tamam mı efendim? 

ADALET BAKANI HASAN DİNÇER (De
vamla) — Tamam efendim. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Muhterem milletvekilleri, Sa
yın Bakan konuştular. Şimdi son sözü, sıradan 
bir milletvekili arkadaşıma vereceğim. 

Gruplar adına ikinci defa söz alan arkadaş
lardan C. H. P. $rupu adına Sayın Kemal Sa
tır?... Yok... Güven Partisi Grupu adına Sayın 
Himmet Erdoğmuş?.. Yok. Adalet Partisi Gru
pu adına Sayın Ziyaeddin İzerdem?.. Buyurun 
efendim. 

A. P. GRUPU ADINA ZİYAEDDİN İZER
DEM (Konya) — Sayın Başkan, sayın millet
vekilleri; Adalet Bakanlığı bütçesi üzerinde 
nzun bir konuşmayı tasarlamıştım. Sayın Adli-
ve Vekilimiz temas etmek istediğim meseleler 
hakkında tatmin edici cevapta bulunduğu için 
vüksek huzurlarınızı fazla işgal etmek istemiyo
rum. Benim Yüce Meclisten vç Adlîye Bakan
lığından temenni ve dileklerim şunlardır : 

1. Adliye Bakanlığının Teşkilât Kanunu
nun bir an evvel hazırlanarak çıkartılması, 

2. Yüksek Hâkimler Kanununda tadilât ya-
mlarak hâkimlerin teftişi sisteminin tanzimi ve 
düzenlenmesi, 

3. Adliye müfettişleri kadrosundaki tıka-
nıklğın giderilfiesi için kadro kanunu getiril
mesi, 

4. Noterler Kanununun bir an evvel Mec
lise sevk edilerek müzakere edilmesi, 
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5. Meclise gelmiş olan Hukuk Muhakeme
leri Usulü Kanununun bir an evvel gündeme alı
narak çıkarılması, 

6. Ceza Usulü Muhakemelerinde değişiklik
ler yapılması hakkındaki hazırlıkların ikmal 
edilerek bir an evvel Meclise sevk edilmesi, 

7. Çocuk Mahkemeleri Kanununun Adliye 
Bakanlığınca izhar edilerek getirilmesi,^ 

8. Türk Ceza Kanununun 141 ve 142 nci 
maddelerinin tadili hakkındaki Kanunun Mec
lise şevki, 

9. Mecliste bulunan Avukatlık Kanununun 
müzakere edilerek intacını temenni eder, hepi
nizi hürmetle selâmlarım. (A. P. sıralarından : 
Alkışlar) 

BAŞKAN — Kifayet önergesi vardır, oku
tuyorum : 

Sayın Başkanlığa 
Adalet Bakanlığı bütçesinin tümü üzerindeki 

konuşmaların kifayetini arz ve teklif ederim. 

Ankara Milletvekili 
Ali Rıza Çetiner 

BAŞKAN — Kifayet önergesini oylarınıza 
sunuyorum... 

TURHAN DÎLLÎGİL (Adana) — Kifayet 
aleyhinde söz istiyorum. 

BAŞKAN — Sayın Dilligil, sizin kifayet aley
hindeki önerge gruplar adına yapılan konuşma
ların ikincisi yapılırken geldi. Kifayet henüz 
ortada yokken kifayet aleyhinde söz istemeyi 
muameleye koyamıyorum. 

TURHAN DİLLİGİL (Adana) — Şimdi isti
yorum. 

BAŞKAN — Oylamaya geçtiğim için şimdi 
isteseniz dahi veremem. 

Efendim, kifayeti oyunuza sunuyorum. Ki
fayeti kabul edenler... Kabul etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Adalet Bakanlığı Bütçesi üzerinde bölümle
re geçilmesi hususunu oylarınıza arz ediyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmiyenlfr... Kabul edil
miştir. 
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i Bölümleri okutuyorum : 

(Adalet Bakanlığı Bütçesi) 

(A/l) Cari Harcamalar 

Bölüm Lira 
11.000 ödenekler 12 000 

. BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiş
tir. 

12.000 Personel giderleri 298 460 134 
BAŞKAN — Kabul.edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiş
tir. 

13.000 Yönetim giderleri 21 905 500 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiş
tir. 

14.000 Hizmet giderleri 42 781 852 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiş-
tır. 

15.000 Kurum giderleri 41 933 191 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiş
tir. 

16.000 Çeşitli giderler 2 469 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... fKabul edilmiş
tir. 

(A/2) Yatırım Harcamaları 
23.000 Makina - teçhizat ve taşıt 

alımları ve onarımları 600 000 
BAŞKAN —K#bul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiş
tir. 

(A/3) Sermaye teşkili ve1 transfer 
harcamaları 

31.000 Kurumlara katılma payları 100 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiş
tir. 

32.000 Kamulaştırma ve satmalmalar 100 835 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiş
tir. 
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B. Lira 
34.000 Malî transferler 80 489 

BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiş
tir. 

35.000 Sosyal transferler 261 970 
BAŞKAN —Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiş
tir. 

36.000 Borç ödemeleri 200 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiş
tir. 

Adalet Bakankğı bütçesi tamamlanmıştır. 
Hayırlı, uğurlu olsun efendim. 

B - ULAŞTIRMA BAKANLIĞI BÜTÇESİ : 
Ulaştırma Bakanlığının bütçesine geçiyoruz: 
Komisyon ve Sayın Bakan lütfen yerlerini 

alsınlar. 
Beden Terbiyesi ve Vakıflar Umum Müdür

lüğünün bütçelerine ait açık oylama devam et
mektedir. Yeni gelen arkadaşlar lütfen oylarım 
kullansınlar. 

Söz C. H. P. Grupu adına Sayın Hüsnü Öz
kan'ın, buyurunuz efendim. 

C. II. P. GEUPU ADINA HÜSNÜ ÖZKAIT 
(Hatay) — Sayın Başkan, muhterem milletve
killeri; C. H. P. adına Ulaştırma Bakanlığı büt
çesi üzerindeki görüş, tenkid ve temennilerimizi 
arz edeceğim. 

Avrupa ile Asya kıtasını birleştiren memle
ketimiz, dünya denizciliği bakımından ayrı hu
susiyetleri taşıyan Karadeniz, Marmara Denizi, 
Ege Denizini ve Akdenizi hudutlarının üç yanın
da bulundurmakta ve bu denizlerin meteorolojik 
etkisini her günkü deniz trafiği ile yaşatmakta
dır.. Yine Avrupa ile Asya arasında bir transit 
durağı olan memleketimiz, Kara, Deniz ve Ha
vayolları vasıtasiyle Avrupa'nın ve Asya'nın çs-
şitli bölgelerinden gelen trafiği Avrupa ve Asya 
arasında aktarmaktadır. Yurt dışı ulaştırmala
ra transit vazifesi görmesi ve gerekse memleke
timizin ulaştırma sorumluluğunu taşıması bakı
mından Ulaştırma Bakanlığı en mesuliyetti ba
kanlıklarımızdan birisidir. 

Barışta ve seferde Türkiye'nin her türlü 
ulaştırma ve haberleşme sorumluluğunu taşıyan 
Ulaştırma Bakanlığının üzerinde durması gere
ken en önemli husus; artan nüfus, gelişen eko

nomik ve sosyal durumumuzu göz önüne ala
rak, gerek memleketler arası ve gerekse yurt içi 
bölgeler arasındaki arz ve talepleri istatistik! ra
kamlara göre ortaya koyup, artan yolcu, yük ve 
haber trafiğini organize ederek ulaştırma sis
temleri arasında birbiri aleyhindeki rekabetleri, 
dolayısiyle sararı önlemektir. 

Muhterem milletvekilleri; Posta, Telgraf 
ve Telefon Genel Müdürlüğü, memnuniyetle 
görüyoruz ki kâra geçme çabası içindedir. 

Türkiye'de hemen her yerde gece ve gündüz 
çeşitli şartlar altında bütün vatandaşlara mu-
hatabolan bu teşkilâtın merkez kadroları şişi
rilmiş ve lüzumundan fazla personelle doldu
rulmuştur. 

Buna mukabil esas PTT hizmetlerinin en 
büyük yükünü taşıyan, sırasında en ağır şart
lar altında, araba ile, at ile ve hattâ yaya 
olarak vazife gören, köye kadar haberi ulaş
tırma çabasını gösteren taşra teşkilâtı kifa
yetsiz, bakımsız ve ihmal içindedir, 

Taşra teşkilâtı bina olarak, vasıta olarak, 
teçhizat olarak büyük sıkıntı içindedirler. 

Bu teşkilâtın durumu bakanlığa ve bakan
lığın yaptığı hizmete yakışır şekilde değildir. 
Taşra teşkilâtında çalışan bu fedakâr insanla
ra maddi ve mânevi kolaylıkların gösterilme
sini, ihtiyaçları olan tesislerin biran önce ta
hakkuk ettirilmesini temenni ederiz. 

Haberleşmenin en serî vasıtası telefondur. 
Bugün yurdumuzda ancak 225 bini otomatik 
almak üzere 285 bin kadar telefon çalışmak
tadır. 

Büyük şehirlerimizden tutun da köyle ir
tibata kadar bu şebekenin ne kadar yetersiz 
olduğu aşikârdır. 

Hele bu durumu Avrupa, hattâ Balkan kom
şularımızla mukayese etmek bile hoş olmıya-
cak bir neticeyi ortaya koyar. 

Sayın arkadaşlar; Birinci Beş Yıllık Plân 
gereğince kurulmasına başlanan telefon fabri
kasının faaliyetinden sonra telefon şebekemi
zin yurt ihtiyacını karşılıyacağmı ve bu hu
susta şimdiden lüzumlu şebeke plânlarının ha
zırlanmasını da temenni ederiz. 

Telsiz Kanununun biran önce değiştirilme
si lâzımdır. Kanunun ele alınmaması, eski kanu
nun kifayetsizliği dolayısiyle idarecileri müş
kül duruma düşürmekte ve hem de memleke-
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timizdeki alıcı ve verici cihazların kontrolü 
yapılamamaktadır. 

PTT Tasarruf sandıklarının biran önce ku
rulmasını, kanun tasarısının biran önce Genel 
Kurula getirilmesini temenni ederiz.. 

Sayın milletvekilleri; Devlet Demiryolları 
ve Limanları Genel Müdürlüğü 1964 tarih ve 
440 sayılı Kanunla İktisadi Devlet Teşekkülü 
statüsündedir. 

Karayollarındaki büyük gelişme ve bu yol
lar üzerinde çalışan araç fazlalığı ve bu vası
taların kontrol altına alınmaması yolcu ve 
yük nakliyesinde büyük ve haksız rekabetler 
meydana getirmiştir. Bu kontrolsüzlük sonucu, 
aşırı yük taşıma ve üstelik bir de yük üzerine 
yolcu almaları her zaman şahidolduğumuz mal 
ve can kaybına sebebolmaktadır. Bu hareket
lerin bir tek mânası vardır. O da tutarlı ve 
müessir bir ulaştırma politikasının olmaması
dır. Karayollarında bu kontrolsuz rekabet, 
öbür yandan demiryolu ulaştırmasını da etki
lemektedir. 

Demiryollarımızın inşası ve tesislerinin ida
mesi Devletçe yapılmakta ve bakılmaktadır. 
Buna mukabil Devlet eliyle yapılmış karayol
larında hiçbir malî sorumluluğu olmıyan kara 
vasıtaları demiryolları ile rekabet halinde bu
lunmakta ve demiryollarının gün geçtikçe za
rar etmesine sebebolmaktadır. Karayollarında
ki bu kantrolsuzluğun önlenmesi ancak ulaş
tırma genel müdürlüğünün kurulması ile müm
kün olabilecektir. 

Sayın milletvekilleri; Hükümetin de kabul 
ettiği gibi demiryollarımız vasati günde 1 mil
yon lira zarar etmektedir. Bu düzen böyle git
tiği takdirde 1968 senesinde de demiryolları
mızın zararı 450 milyonun üstünde olacağı tah
min edilmiştir. 

Demiryollarımızın şebeke ve tesisılerinde bir 
artış olmamasına rağmen görüyoruz ki kadro
larında 1965 senesinden bu yana" devamlı ar
tış vardır. Demiryollarımızın 45 - 50 bin per
sonelle randımanlı çalışması plânlanmış iken 
bu durumun bugün 66 bin 739 kişiye yükselme
si hayret uyandırmaktadır. Bu, işe adam değil, 
adama iş demektir. Bir kartvizitçilik politika
sı mı sualini ister istemez akla getirmektedir. 
Bugün gerek demiryolu işletmesinde, gerekse 
fabrikalarında bir partizanlık havası etmekte-
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dir. Bu yüzden personelde çalışma şevki ka
rılmış, meslek heyecanı kaybolmaya başlamış, 
kalifiye personel ve teknik elemanlar sistema
tik bir surette pasif görevlere itilmişlerdir. 

Bu da teşkilât içinde «adamsendeciliği» 
meydana getirmiştir. Tren seferlerindeki ak
samalar, bu vazife anlayışında hâlâ bir tarife 
plânlamasının ve plânın tatbikatında ciddî 
davranılmamasının delilidir. Doğu seferleri 
hâlâ bir karışıklık içindedir. Bu hatlara konan 
vagonlar ile Batı bölgesi seferlerine konan va
gonlar arasındaki bariz fark, vatandaşlar ara
sında dedi - kodu mevzuu olmakta, vatandaşın 
idareye karşı güvenini sarsmaktadır. 

Birinci Beş Yıllık Plânda 3 bin yük, 250 
yolcu vagonu yapılması öngörülürken, iktida
rın plâna olan inançsızlığı neticesi, ancak 
1 438 yük, 103 yolcu vagonunun yapılabilme
sine sebebolmuş, bu yüzden plân aksatılmıştır. 

Son zamanlarda servise konan Pulman tipi 
vagonlar büyük itibar görmektedir. Bu tip va
gonların diğer seferlere de konmasını temenni 
ederiz. 

Ayrıca, seferlere konan yemek vagonları ile 
katarların takviye edilmesi memnuniyet verici
dir. 

Pulman tipi vagonlarla yeni yemek vagon
larının Doğu seferlerine konması bu hatlardaki 
eski, miadı dolmuş, gayrisıhhi vagonlarla, sı
kıntı ve sefalet içinde yolculuk yapan vatan
daşları bu durumdan kurtaracaktır. 

Bu arz ettiğim durumu ve yolcuya yapılan 
muameleleri yerinde görmeleri ve hâdiselere 
şahidolmaları bakımından, Sayın Bakanın muh
telif hatlarda, habersiz ve yalnız yolculuk yap
masını da tavsiye ederiz. 

Sayın arkadaşlar; Birinci Beş Yıllık Plâna 
alınıp tatbikine geçilmiş demiryollarımızdaki 
mesafe ve zamanı kısaltacak olan demiryolu 
varyantlarının asgari hadde indirme çalışma
larının devam etmesi memnuniyet vericidir. 

Bu arada projeleri hazırlanmış ve Adalet 
Partisi Hükümetine teslim edilmiş olan Anka
ra - Beypazarı üzerinden İstanbul'a giden de-
misyolu inşa edilmelidir. Yapılacak bu yol 
Ankara - istanbul arasını 5 saate indirecektir. 

Ankara - iskenderun hattı turistik ve aynı 
zamanda trafiği kalabalk bir hattır. Böyle ol
masına rağmen hâlâ bu hatta ne motorlu ve 
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ne de ekspres tren seferleri direkt olarak kon
mamış ve maalesef bu hatda yapılan seferler, 
aktarmalı olarak devam etmektedir. Bakanlığın 
(bu önemli bölge için de bir sefer plânı düşün
mesini tavsiye ederiz. 

Muhterem milletvekilleri; Denizcilik Ban
kası, 5842 sayılı Kanunla teşekkül etmiş, 440 sa
yılı Kanunla iktisadi Devlet Teşekkülü statü
sündedir. 

Denizcilik Bankası Genel Müdürlüğü 26 ban
ka şubesi, yük ve yolcu nakliyatı olan deniz
yolları şehir hatları, Van İşletmesi, istanbul, iz
mir, Trabzon, Giresun işletmeleri ile, gemi inşa, 
tamir ve çeşitli imalât yapan Haliç, Camialtı, 
Hasköy, Istinye, izmir Alaybey tersaneleri ile 
kıyı emniyet gemileri, gemi kurtarma ve niha
yet kendisi için bir asalak olan Yalova Kaplı
caları, liman lokantası, hastane işletmeleri, si
gorta ve malzeme müdürlüklerini bünyesinde 
toplamıştır. Bu gayrimütecanisliği yüzünden de 
devamlı hercümerç içindedir. 

Bu müessesemiz, yeni bir teşrihe ve organi
zasyona muhakkak muhtaçtır. Bunun için de 
bir türlü çıkamıyan kuruluş kanununun çıka
rılması, bankaya inisiyatif verecek olan serma
yesinin artırılması işi derhal ele alınmalıdır. 
Denizcilik Bankasının bâzı gemileri çürüğe çı
karmasına rağmen bankanın personel mevcu
dunda dalgalanmalar olup, kara personelinde 
1964 senesinden sonra bir artış görülmektedir. 

Sayın milletvekilleri; deniz ticareti filomuz 
yaşlıdır ve kifayetsizdir, bugünkü yolcu ve yük 
taşıma ihtiyaçlarına cevap verecek modern te
sis ve konfordan çok uzaktır. 

Bugün dış hatlarda, Akdenizde karşımızda 
modern teçhizatlı, soğutma ve ısıtma tesisleri 
bulunan ve bize devamlı rekabet halinde olan 
komşu devletlerin gemileri vardır. Munlarla re
kabet edecek tedbir ve çareler aranmalıdır. Aksi 
halde dış hatlarda yapılan seferler döviz geliri 
temininden ziyade bir bayrak göstermekten da
ha ileri gidemiyecektir. 

Bu arada bir hususa daha temas etmeden ge-
çemiyeceğim. Dış hatlarda sefer yapan gemileri
mizin profesyonel kaçakçılığı artık bir tiksinti 
halini almıştır. Hele tutulan kaçak eşyanın 
«Kime aidolduğu bulunamadı» sözü, bu hava
disleri gazetelerde okuyanları güldürmekte ve 
idareye karşı olan itimatsızlığı artırmaktadır. 
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Bu durumların, ne pahasına olursa olsun mer
hametsizce ve kesin tedbirleri alınmalıdır. 

Arkadaşlar, raporda bankaca Pendik bölge
sinde alınan arazide tersane hazırlık plânlarının 
bitirildiği, tersanenin temelinin atılacağı bildi
rilmektedir. Bugün hiçbir parti ve parti poli
tikası düşünmeden, gaye olarak memleketimiz
de bir turizm sanayiinin yerleşmesi çabası için
deyiz. Pendik bölgemiz turistik tesislerin yapı
labilmesi bakımından İstanbul'un en münasip 
bölgelerinden biridir. Bu yer zamanında alındı, 
hazır elimizde varken başka yer aramadan ter
saneyi buraya kuruverelim, düşüncesi yanlış ve 
sakattır. Bu yer, çok daha fazla değeri ile tu
rizm sanayii için değerlendirilebilir. 

istanbul'un bu bölgesini devamlı bir gürül
tü bölgesi haline sokmak, bölgeyi gemi leşleri 
ile doldurmak ve bu bölge (denizini yağ ve ma
zotla, akıntı durumuna göre Moda'ya Adalar'a 
kadar kirletmek ve buraları sayfiye ve turistik 
yerler olmaktan çıkarmak hiçbirimizin hakkı 
değildir. 

Tersane, Marmara Denizinin turistik bölge
leri dışında her hangi bir yere veya deniz kuv
vetlerimizin mevcut tersanelerinin yanında da 
kurulmak suretiyle karşılıklı araç, gereç ve tek
nik personel yardımından faydalanılabilinir. 

Sayın milletvekilleri; şimdi geliyorum banka 
için bir asalak durumunda olan ve işletmenin 
mütecanislik prensibine uymıyan Liman Lokan
tası ile Yalova tesislerine. Vazifesi ulaştırma ve 
ulaştırmayı destekliyecek tesisleri kurmak ve 
işletmek olan bu genel müdürlüğe hangi düşün
ce ve işletmecilik fikri ile 1952 senesinde bu te
sislerin verildiğine hayret etmemek mümkün 
değildir. Otelleri, lokanta ve büfeleri ile, gazi-

I 410, oyun salonu, sinema ve pavyonları ile çeşitli 
banyoları ihtiva eden bu tesis Ulaştırma Bakan
lığından ziyade Turizm Bakanlığını ilgilendi
rir. Bu tesisler turizm sanayiinin istediği turis
tik tesisler kompleksidir. İyi bir işletmecilikle 
zarar değil, milyonlar getirecek bu tesislerin 
Turizm Bakanlığına devredilmesi uygundur. 

Muhterem arkadaşlar; Anonim Ortaklık ha
linde çalışan Türk Havayolları Genel Müdürlü
ğü 6623 sayılı Kanunla, 60 milyon lira sermaye 
ile kurulmuş 1967 Mart ayında da sermayesi 

I 90 milyona çıkarılmıştır. 
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Meslekten yetişme ehil ve teknik ellerde ida
re edilen bu müessesemiz, ender kâr eden hava
yollarından biri olarak, bu seneki bütçesini kâr
la kapatmıştır, meslekin zorluğunu ve işletme
ciliğin tekniğini bilenler için bir hal hiç de kü
çümsenemez. Meslek disiplini ve işletmecilik 
otoritesi olan umum müdürler çeşitli düşünce 
ve zihniyetle rasgele yerlerinde alınırsa ki böy
le olmuştur, bu müessesemiz de zarara doğru 
gidecek ve bir huzursuzluk yuvası haline gele
cektir. 

Muhterem milletvekilleri; Dünya havacılığı
nın hızla geliştiği, sık sık modern tayyarelerle 
teçhiz edildiği bugünkü devirde bizim havayol-
larımızm da yeni tip yolcu tayyareleriyle teç
hizi bir zarurettir. Bugün yeni jet yolcu tayya
relerinin kiralanması, bir kısmının satınalmması 
yoluna gidilmesi bir başlangıç olarak kabul edi
lir. 

Bir transit merkezi olan ve yapılması zaruri 
bulunan Yeşilköy ikinci pisti ile, lüzumlu tesis
leri öncelikle ele alınmalı ve bitirilmelidir. Ha
va nakliyeciliğinin prensiplerinden biri de böl
gelere göre havayollarının başlangıç ve bitim 
noktalarına iniş ve kalkış yapmak ve buralarda 
müşteri devamlılığını sağlamaktır. 

Muhterem milletvekilleri; Devlet Hava Mey
danları Genol Müdürlüğü bir hizmet, müessese
sidir. 

Bu hizmetini sivil ve askerî uçuşların emni
yetle yürütülmesi yönünden olduğu kadar mey
danların bakım ve onarımı ile her türlü hava 
şartlarında iniş ve kalkışa hasır bulundurma
sından da sorumludur. Bu teşkilâtımız da ha-
vayollarımız gibi meslekten yetişme ehil ve tek
nik personelin idaresinde büyük başarı ile ça
lışmaktadır. Havayollarında arz ettiğim gibi bu 
müesseseye de her hangi bir politik tesirin gir
memesini temenni ederiz. Ama çalışan bu mües
seseye de aynı zihniyetin gireceğinden endişeli
yiz. 

Muhterem arkadaşlar; bugün dünya tekniği, 
memleketler arasındaki uçuş trafiğini aşarak, 
feza trafiğine gitmekte, buna göre de teknik ça
lışmalarını hızlandırmaktadır. 

Bu durum böyle iken, bizim elimizdeki tra
fik cihazları ve radyo seyrüsefer tesisleri ile 
elektronik cihazlar yıpranmış ve demode olmuş
lardır. 

Milyonlar değerinde bir tayyareyi ve içinde 
kıymet biçilmez yolcusu ile kalkış noktasından 
takibederek iniş noktasına emniyetle götürmek 
ve ona her türlü hava şartlarında uçuş emniyeti 
ve kontrolü sağlamak büyük bir mesuliyettir. 

Bu hususu arz ettikten sonra şu hususu ifa
de etmek isterim : Seyahat emniyetinin başlıca 
unsuru olan meydan tesislerini ve seyrüsefer 
kolaylıklarını modern cihazlarla değiştirmek 
bir zarurettir. Bununla ilgili olarak da Hava 
Seyrüsefer Kanununun günün şartlarına göre 
hazırlanması zaruridir. 

Halbuki, dokûmanlann tetkikinin görüyo
ruz ki, hava meydanlarındaki yatırım harcama
ları çok düşüktür. 

Bu harcamaları günün ihtiyaçlarına ve iler
de yurt içi seferlere girecek olan jet tayyarele
rinin hususiyetlerine göre yapmak ve şimdiden 
hasırlamak zaruridir. 

Kalkış ve iniş rulesi 3 kilometreye yakın bir 
piste ihtiyaç gösteren jet tayyareleri sefere gir
meden sefer yapacağı meydanların hazırlıkla
rının şimdiden yapılması gerekir. 

Havayollarımızda olduğu gibi, bu teşkilâtta 
da yetişkin personelin ayrılmakta olduklarını 
müşahede etmekteyiz. Genel Müdürlüğün, bil
hassa Ulaştırma Bakanlığının, bu yetişkin per
soneli kaçırmamak için çareler aramalarını te
menni ederi?;. 

Millî ve yabancı tayyarelerin uçuş emniye
tini sağlıyan bu teşkilâtın ihtiyaçlarının kısıt
lanmadan yerine getirilmesi, içinde imzamız 
olan beynelmilel anlaşmalar muvacehesinde za
ruridir ve şarttır. 

Sayın milletvekilleri : C. H. Partisi Grupu 
adına yaptığım konuşmama son verirken su hu
susu da ifade etmek isterim. 

Adalet Partisi Hükümeti her gün artan ha
yat pahalılığını önlemez, her gün sefalet ve aç
lığa giden Türkiye 'yi kurtaracak çareler ara
maz da şehir ve köylünün her gün çıkardığı 
zamlarla fakir cebine el atacak olursa hiçbir 
işin yapılması ve Türkiye'nin va'dedilen kalkın
ması mümkün değildir. 

Tavsiyemiz odur ki, Sayın Başbakanın daha 
evvel Hükümet programında ifade ettikleri ölü 
kaynaklar harekete geçirilsin, kalkınma., halkı 
öldüderek değil, yaşatarak mümkün olsun. 
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Bütçenin, memlekete, millete ve Bakanlığa 
hayırlı olmasını dileriz. 

Hürmetlerimle. (0. H. P. sıralarından alkış
lar) 

G. P. GRUPU ADINA İRFAN SOLMAZER 
(Tokat) — Sayan Başkan, sayın milletvekille
ri; Ulaştırma Bakanlığı 1968 yılı Bütçe kanunu 
tasarısı ve Bakanlık çalışmaları üzerine Gü
ven Partisi Meclis Grupunun tenkid ve dilek
lerini sunacağım:. 

Yirmi dakikalık süre içerisinde Bakanlı
ğın bünyesinde bulunan DDY., Denizcilik Ban
kası. D. B. Deniz Nakliyatı T. A. O. Genel Mü
dürlüğü, PTT Genel Müdürlüğü, Devlet Ha
va Meydanları Umum Müdürlüğü, Türk Hava 
Yolları Umum Müdürlüğü, Yüksek Denizci
lik Okulu; Başkanlığın merkez ve taşra teşki
lâtını bütün yönleriyle eleştirilmesi imkân-
kânsızlığı karşısında görüşlerimizi genel hat-
lariyle sunmaya çalışacağız. 

Yurt savunmasında ve toplumumuzun sos
yal gelişmesinde en önemli unsurlardan biri 
Ulaştırma şebekesinin bütün yurt sathına ya-
yılmasiyle mümkündür. Yol; iktisadi hareke
tin, kültürün kalkınmanın ve coğrafyayı vatan 
yapmanın ana unsurudur. Tarihe malolmuş bir 
deyimle; varamadığın coğrafya vatan değildir. 
Her yere "varmak ulaştarma şebekesiyle yur
dun her tarafına daha kolaylıkla, daha ucuz, 
daha hızlı ve bölgenin muhtacolduğu maddi ve 
mânevi değer unsurlarına ulaştırmak, Devleti
mizin başta gelen görevidir. Bu bakımdan bu 
Bakanlık bütçesi üzerindeki görüşlerimizi bü
yük bir açık kalplilik ve samimiyetle yapma
ya çalışacağız. 

Ulaştırma Bakanlığı bir yatırım bankası 
olmamakla beraber, kontrol ve denetlemesiy
le yükümlü olduğu teşekküllerin yıllık 700 mil
yon lira civarındaki plân ve program faaliyet
lerini düzenleme görevi sorumluluğu altında
dır. Bu böyle olduğu halde, plân işlerini tan
zim edecek Bakanlık bünyesinde bir kuruluşun 
bulunmaması büyük bir noksanlıktır. Bakanlık 
hizmetleri; üzüntüyle arz etmek isteriz ki, 
arzulanan seviyenin çok altındadır. Ulaştır
ma sürekliliği ister, intizam ister, emniyet is
ter. Çabukluluk ister ve ucuzluk ister. Hemen 
bunları takiben rahatlık ve rahatlıklar man
zumesi gelir. Bugünkü haliyle bunların var ol-
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duğunu söylemek mümkün değildir. Bâzı sek
törleri eleştirirken bu görüşü açiklıyan bâzı 
örnekler vereceğiz: 

Sayın milletvekilleri; 
Devlet Demiryollarında 1 nci Beş Yıl

lık Plân döneminde % 4,7 oranında bir 
yolcu taşıma kapasitesi artışı olmuş,, plân
da öngörüden, (% 49 hedefine ulaşma 
başarısını genellikle göstermiştir. 1967 yılın
da 386 milyon liralık bir açık vereceği de he
saplanmaktadır. işletmenin 1966 yılı sonu iti
bariyle muhtelif borçları 2 milyar liraya yak
laşmıştır. Tabiîdir ki bunları işletmeyi daha 
tedbirli, tasarrufa önem veren bâzı çareleri 
aramıya zorlıyan hususlardır. Bu büyük açık
ların sadece Karayolları rekabetine bağlan
ması hatalı bir görüştür. Elbette âmme hiz
metleri görülürken işletme bakımından za
rar eden, evvelce politik ve askerî zaruret
ler icabı yapılmış olan hatları kapatmak gi
bi bir görüşün sahibi olamayız. Görüşümüz, hiz
met azaltması değil, hizmetin çoklaştınlması, 
çabuklaştırılması ve ucuzlatılması yönündedir. 
Finansman zorluklarını zamanında gidermek, 
döviz tahsislerinin zamanında ve tam olarak 
yapılmasını sağlamak, Gümrük Resimlerinin 
zamanında ödenmemesi dolayısiyle gümrük
lerde uzun zaman, bekliyen malların istenilen 
zamanında istifadeye sevk edilememesi, bekle
meden mütevellit evsafının bozulması, Sanayi 
Bakanlığından ithalât rejimi prensibi alınma
sı lâzımgelen ithalât belgelerinin zamanında 
verilememesi, ücret ayarlamalarının yapılama
ması. sebebiyle teknik ve kalifiye elemanları
nı. elinde tutamaması, bu vasıftaki personeli
ni gençleştirememesi, işletmeyi güç durumda 
bırakan faktörlerin ana unsurlarıdır. Bakanlı
ğın bu yolda işletmeyi ferahlatacak teşebbüs
lerde bulunmasını temenni ederiz. 

Bu arada Devlet Demiryolları fâal persone
linin işçi; mi? memur mu? olduğunun tartışma
sı söz konusudur, durumlarının net olarak tes-
bit edilmemesi, bu personelin mağduriyetini 
mucibolmaktadır. Ağır hizmetler gören; ma
kasçı, gardefren, kondoktör, yol çovuşu, yol 
bekçisi, tren şefi, ateşçi, makinist, manevracı,, 
hareket memuru, istasyon şefi,, kısım şefi, has
tabakıcı, ambar memuru gibi fâal hizmet per
sonelinin hâlâ ı ücretleri yaptıkları hizmetle, 
orantılı seviyede değildir, 



M. Meclisi B : 45 19 . 2 . 1968 O : 2 

Faal hizmet personelinin % 10 nisbetinde 
ödedikleri sağlık aidatından meydana getirilen 
sağlık servisinin ihtiyaca yeterli olduğu söyle
nemez ve bu şikâyet konusudur. Bâzı ilâçların 
kadro haricidir mülâhazasiyle verilmemesi, âde
ta ilaca göre hasta olmak gibi garip bir durum 
meydana getirmektedir, ilgililerin bu hususu 
en kısa zamanda tashih edeceğine inanıyoruz. 
Faal hizmet personeli ayda resmi çalışma saati
nin hemen hemen iki misline yakın bir süre 
çalışma zorunda bırakıldıkları bu gerçekledir 
ki, bu personele yıpranma zammının Meclisleri
mizce verilmesi hakşinaslık olacaktır. Doğu hiz
metlerinin bu personel için bir sisteme bağlan
ması da gereklidir. % 35 zamların verilmesi gibi 
hususlar da Sayın Bakanlık tarafından tahsis 
edileceğine inancımız vardır. 

vMuhterem arkadaşlar; PTT hizmetlerinin 
yurt köşelerine götürülmesinde 1967 yılı bir 
rekor seviyeye varmıştır. Bu 80 milyon lira kâr 
edeceği hesaplanmıştır. Bu da memnuniyet veri
cidir. 

2 nci Beş Yıllık Plân döneminde 960 mil
yon liralık yatırım yapacak olan bu Umum Mü
dürlük hizmetlerinin, bu dönem içerisinde daha 
yaygın, daha süratli, daha emniyetli hale geti
rileceğini ümidetmek isteriz. Umum Müdürlü
ğün en alt seviyesinde bulunanı çok müşkül şart
lar içerisinde hizmet gören PÎT dağıtıcıları ve 
hat bakıcılarına hâlâ yılda iki aylık fiilî hizmet 
zammının tanınmaması ve Devlet Memurlarına 
verilen % 15 zamdan istifade ettirilmemesi üzün
tümüzü mucibolmaktadır. 

Muhterem arkadaşlar, % 15 zamlar hukukî 
bakımdan ne olursa olsun bir ücret artışıdır. Ve 
Kamu. İktisadi Teşeküllerinde, belediyelerde, 
özel idarelerde çalışan memur ve hizmetlilere 
ödenmesinde daha fazla gecikilmemesini Güven 
Partisinin zaruret olarak gördüğü bir husustur. 

Bu hususta Güven Partisinin yapmış olduğu 
kanun teklifinin biran evvel çıkarılmasında 
Meclislerimizin bizlere yardımcı olmasını yü
rekten dilemekteyiz. 

Muhterem arkadaşlar, Denizcilik Bankası 
TAO Genel Müdürlüğü hakkındaki görüşleri
mizi kısaca belirtmek isteriz. 

Banka, Bankacılık muamelelerini ifâ eden 
şubeleri yanında; yolcu ve yük nakliyatı yap

maktadır. Denizyolları, şehir hatları, Van Gölü 
işletmeleri, Liman hizmetlerini ifâ eden İstanbul, 
tzmir, Trabzon ve Giresun Liman işletmeleri; 
gemi inşa, tamir ve çeşitli imalât işleri yapan 
Haliç, Camialtı, Hasköy, Istinye, Alaybey tersa
neleri ve kıyı emniyet, gemi kurtarma, Yalova 
kaplıcaları, liman lokantası, hastane başhekim
liği, merkez teşkilâtına dâhil olup müstakil mu
hasebeleri olan ve malzeme müdürlüklerini bün
yesinde toplıyan Banka, Türk sularında ve ya
bancı denizlerde ulaştırma hizmetlerini kendi
sine verilen görev ve yetkiler içerisinde ifa et
mektedir. Bankanın 1967 Kasım sonu itibariyle 
çok cüz'i olan alacakaları yanında 742 217 726 
lira borcu vardır. Banka sadece 1952 - 1966 yıl
lan arasındaki dönemde 237 000 000 lira borç 
faizi ödemiştir. Bu şartlar altında bir cendere
ye sokulmuş, bu teşekülün nefes almasını sağ-
lıyacak tedbirlerin öncelikle alınması şarttır. 
Banka kendi çalışma sahası dışında lokantacılık, 
otelcilik, sinemacılık, manavlık, konfeksiyon 
gibi hizmetlerden kendisini biran evvel kur
tarmalıdır. 

Muhterem arkadaşlarım, Türk Havayolları 
A. O. Umum Müdürlüğü hakkında bütçe rapo
runda raportörleri isabetli bâzı görüşlere yer 
vermiştir. Zamanımızın kısalığı sebebiyle bu 
umum müdürlük hakkında başka birşey söylemi-
yeceğiz. 

Muhterem arkadaşlar, Güven Partisi olarak 
görüşlerimizi özetlemek istersek şöyle sıralıya-
biliriz : 

1. Yurt ölçüsünde bütün alanları kapsıyan 
bir ulaştırma politikası bulunmamaktadır. 

2. Ulaştırma sektörümüz çağdaş teknoloji
ye, gelişmelere uygun olmadığı bir gerçektir 
ve bu alanda geriyiz. Gelişme yolunda yapıla
cak her teklifi Güven Partisi olarak yürekten 
destekliyeceğiz. 

3. Gelişme yolunda büyük hamleler yapma 
durumunda olan Devletimizin imkânlarını daral
tacak şekilde her yıl büyük açıklar veren özel
likle Demiryolları ve Denizyolları işletmesinin 
ıslahı yoluna gidilmesi ve bu sektörlerin Devlete 
büyük yük olmasından kurtarılması lâzımdır. 

4. Ulaştırma sektöründe kendisini hisset
tiren kadro şişirmeleri durdurulmalı, ancak bu 
bir tasfiye şeklinde değil, normal yollarla yıl
lar içerisinde personel tasarrufuna gidilmesi su-
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retiyle yapılmalıdır. Partizan tâyin ve kayır
malar yapılıyor şjiphesini ve dedikodusunu yay
gın hale getirecek davranışlardan titizlikle ka
çınılmalıdır. 

Bilhassa Ulaştırma hizmetlerinde Doğu Böl
gelerimizi, batı seviyesine getirmenin en kesin 
ve süratli tedbirleri alınmalıdır. 

Temennileri daha da çoğaltmak mümkün
dür. Burada önemli saydığım iki hususu dik
katlerinize sunmak isterim; bu yıl kışın çok 
şiddetli olması sebebiyle bâzı istasyonlar ara
sında birkaç trenin üstüste kara saplandığı ga
zete havadisleri ve sayın umum müdürlüğün 
beyanları ile hepimizin malûmudur. Yolcular 
büyük ıstırap çekmiş, işletme elindeki bütün 
imkânları kullanarak yolculara gerekli yardı
mı yapmıştır, fakat bu devirde üstüste birkaç 
trenin aynı yerde kalması şaşılacak bir muha
bere şebekesinin noksanlığı olarak nitelendiri
lir. Bunun da gelecek yıllarda tekerrür etme
mesi dileğimizdir. 

Muhterem arkadaşlarım, konuşmamın ba
şında ulaştırma hizmetlerinde emniyet unsu
runun önemini özellikle belirtmiştim. Şimdi 
bir misâlle bunu sizlere sunmak isterim; 6 şu
bat 1968 tarihli Cumhuriyet Gazetesinde bir 
haber var, malûmunuz, Samsun yolcu gemisi 
dış hat seferlerini yaparken, izmir'den hare
ket ettikten biraz sonra karaya oturmuştur. 
Kazadır, olur, olağandır, olmaması temenniye 
şayandır. Şimdi kaptanı dinleyelim, gemi süva
risi Sayın Adnan Işık olayı şöyle anlatıyor; 
17 mil süratle, 365 rota ile seyahat ederken 
akıntı sebebiyle sola kaydığını ve bu sebeple 
karaya oturduğunu beyan ediyor. Diyor ki 
kaptan, «Yoğun bir sis vardı, üstelik radarı
mız arızalı idi, önümüzü dahi görmek imkânsız
dı.» Muhterem arkadaşlarım, dış hat seferine 
çıkan, içinde yüzlerce yolcusu bulunan bir ge
mi kışın yoğun sis olan bir havada radarsız 
nasıl, hangi mantıkla yola devam edebilir?.. 

İBRAHİM ETEM KILIÇOĞLU (Giresun) — 
Etmemesi lâzım. 

İRFAN SOLMAZER (Devamla) — Evet, 
edememiş. Bu, bilhassa dış sefere konmuş bir 
gemide olması mazur görülemiyecek bir kusur
dur. 

Dahası var, geminin telsiz cihazlarının da 
bozulması sebebiyle İzmir'le irtibat kurulama

mıştır. Kaptan diyor ki; «Eğer Uzun Adaya 
çarpsaydık büyük bir deniz faciası olacaktı.» 
Medeni bir memleketin denizcilik hayatında 
böyle bir sorumsuzluk, böyle bir ihmal, böyle 
bir kusurun örneği gösterilemez. Dilim varmı
yor, fakat bu bizim ulaştırmamıza ve ulaştır
ma müesseselerimize yapılmış bir suikast mahi
yetindedir. Büyük Meclisin bu hususu önemle 
dikkatlerine sunarız. 

Ulaştırma Bakanlığının bütçesinin bakan
lığa ve memleketimize hayırlı olması dileğiyle 
G. P. Grupu adına saygılarımızı sunarız. (Al
kışlar) 

BAŞKAN — M. P. Grupu adına Sayın Feh
mi Cumaîıoğlu, buyurun efendim. 

M. P. GRUPU ADINA FEHMİ CUMALI--
OĞLU (Kayseri) — Muhterem Başkan, sayın 
milletvekilleri; Ulaştırma Bakanlığı ve ona bağ
lı teşekküller hakkında Millet Partisi Grupu 
adına görüş, tenkid ve temennilerimizi arz et
mek üzere huzurunuza gelmiş bulunuyorum. 

27 Mayıs 1939 tarihinde 3613 sayılı Kanun
la kurulan ve 27 Haziran 1945 tarih ve 4777 sa
yılı Kanunla hizmet sınırları genişletilen 10 
Mart 1954 tarih 6382 sayılı Kanunla «Sivil Ha
vacılık Dairesi» ni de kuruluşu içine alan Ulaş
tırma Bakanlığı, Ulaştırma ve haberleşme hiz
metlerini yürütmek ve murakabe etmekle so
rumlu ve yükümlü bir Bakanlıktır. 

Ulaştırma ve haberleşme hizmetlerini tan
zim, araçlarını temin, bu hizmetler sisteminin 
plân ve hedeflerini tâyin, işletme ve denetleme
de temel politikayı tesbit etmekle yükümlü bu
lunan Ulaştırma Bakanlığı yurdumuzun sos
yal kültürel, ekonomik gelişmesinde aktif gö
revi olan bir Bakanlıktır. Mamur ve müreffeh 
bir Türkiye yaratacağız sloganının bir realite
ye ulaşabilmesi, kalkınma gayretinin başarıya 
kavuşabilmesi her şeyden evvel ulaştırma ve ha
berleşme hizmetlerinin seri ve ucuz bir maliyet
le yürütülmesiyle mal ve can emniyetinin sağ-
lanmasiyle mümkündür. 

Hammaddelerin, işletme malzemelerinin is
tihsal bölgelerindeki fabrika ve atelyelere ve 
mamullerin de fabrikalardan istihlâk yerlerine 
ucuz, emin ve çabuk olarak nakledilmesi sana
yimizin çözüm bekliyen temel problemidir. 

Tarım mahsullerinin, meyve ve sebzelerin de 
aynı çabukluk, emniyet ve ucuzlukla müstahsıl-
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dan müstehlike ulaştırılması iktisadi ve sosyal 
refah sağlıyan faktörlerden biridir. Ayrıca in
san, haber, kitap, gazete ve mevkute naklinin 
modern dünyanın iş, ticaret ve kültür hayatın
daki önemi ve değeri kelimelerle ifade edilemi-
yecek kadar büyüktür. 

Bu derece hayatî sorumluluk taşıyan ve uhde
sinde önemli sosyal, ekonomik ve teknik hizmet
ler manzumesini toplayan bu Bakanlığın maddi 
imkân ve vasıtaları kadro ve işletme sistemleri, 
plân hedeflerine varacak, hatta günlük asgari 
zaruri ihtiyaçlara ayak uyduracak bir nitelikte 
değildir. Bir hizmet ünitesini yeni vasıta ve im
kânlarla teçhiz etmeden modern işletmecilikle 
bağdaşmıyan bürokratik ve köhneleşmiş bir sis
temi yenileştirmeden, ondan tatminkâr bir hiz
met beklemek bir hayale bel bağlamak kadar 
garip bir davranış olur. 

Ulaştırma faaliyetlerindeki teknik ve ekono
mik gelişmeler, haberleşme hizmeti gören kamu 
kuruluşlarının bünyesindeki hukukî değişiklik
ler dolayısiyle 23 sene önce çıkarılmış olan ka
nun bugünkü ihtiyaçlara cevap verecek, hizmeti 
plân hedeflerine yaklaştıracak bir mahiyet taşı
mamaktadır. 

Değişen şartlar muvacehesinde Bakanlığın 
yetki, kadro ve personel kifayetsizliğinden do
ğan aksaklıklarını giderecek yeni bir teşkilât 
ve kadro kanununun çıkarılması zarureti var
dır. Hazırlanmakta olduğunu öğrendiğimiz ka
nun tasarısının biran evvel Meclise sunulup ka
nunlaşmasını temenni etmekteyiz. 

Bugün Ulaştırma Bakanlığı şu teşekkülleri 
bünyesinde toplamış bulunmaktadır : 

Merkez Teşkilâtı olup Bakanlık ve iller teş-
kilâtiyle Yüksek Denizcilik Okulu. 

Mülhak bütçeli, Devlet Hava Meydanları iş
letmesi Genel Müdürlüğü, 

Devlet Demiryolları Genel Müdürlüğü (İkti
sadi Devlet Teşekkülü), 

P. T. T. Genel Müdürlüğü (iktisadi Devlet 
Teşekkülü), 

Denizcilik Bankası Genel Müdürlüğü (iktisa
di Teşekkülü), 

Denizcilik Bankası Deniz Nakliyatı Genel 
Müdürlüğü (İktisadi Devlet Teşekkülü) 

Türk Hava Yolları Genel Müdürlüğü (A. O. 
lığı.) 
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Sayın milletvekilleri, Ulaştırma Bakanlığının 
1968 Bütçesi : 

13 267 325 lirası câri hacamalara, 3 000 000 
lirası yatırımlar ve 325 000 lirası Transfer harca 
maları olmak üzere 16 592 325 liradır. 1967 Büt
çesi ile kıyaslandığında cari harcamalarda 
2 554 841 lira, yatırımlarda 580 000 lira ve Trans
fer harcamalarında 47 250 lira bir artış görül
mektedir. 

Detaylarına inmeden söyliyebiliriz ki, Bakan
lık bütçesi, diğer bakanlıklar bütçeleri ile karşı
laştırıldığında çok dar ölçüler içinde tanzim edil
miştir. 

Bakanlığın kuruluşundan bu yana yönetme 
ve denetlemesinden sorumlu oldğu müesseselerin 
durumlarına temas etmeden önce, Ulaştırma Ba
kanlığının tesbit edilmiş bir ulaştırma politikası 
bulunmadığını üzülerek ifada etmek isteriz. 

Şunu da açıklıyalım ki, çeşitli ulaştırma sis
temlerini içine alan, gerekli etüdleri yapma, 
ulaştırma politikasını tâyin ve tesbit etmek yet
kisinin Ulaştırma Bakanlığına mı, yoksa Bayın
dırlık Bakanlığına mı ait olduğu meçhul ve be
lirsizdir. 

Nitekim bugün Karayolları Genel Müdürlü
ğü, Demiryollar ve Limanlar inşaat Dairesi Baş
kanlığı gibi ulaştırma hizmetleriyle alâkalı dai
reler Bayındırlık Bakanlığı bünyesi içindedir. 

Uzun vadeli ulaştırma etüdlerini ve ulaştır
ma şebekelerini kapsıyan incelemelerin yapıl
ması, bir ulaştırma politikasının tâyin ve tesbit 
yetkisi Ulaştırma Bakanlığına verilmelidir, so
rumluluğu da kanunla belirtilmelidir. 

Memleketimizin ekonomik, jeopolitik, demog
rafik, klimatik ve teknik şartlarını yurt müda
faasında Millî "Savunmamızın stratejik icapları
nı kapsıyan; bütün işletmelerimizi lüzum ve ih
tiyaçlara cevap verecek bir elastikiyette koordi-
ne edecek ahenkli bir verimi sağlıyacak dinamik 
tedbirler serisini ihtiva eden bir ulaştırma poli
tikasının tesbiti zarureti çoktan doğmuştur. Ay
rıca üretim bölgelerimizi, sağlam, süratli ve ih
tiyaçlara tam denk gelen kudretli bir ulaştırma 
sistemi ile iç ve dış piyasalara bağlamak zorun-
luğu da vardır. 

Haberleşme hizmetlerini de ekonomik, sosyal 
ve teknik ihtiyaçlara cevap verecek, medeni dün
yanın yaşantısına yaklaştıracak bir seviyeye 
ulaştırmak gerekmektedir. Bu hususlarda çok 
geç kalınmıştır. 
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Yalnız Bakanlığın son zamanlarda bu dâva

yı ele aldığını bir «Yüksek İstişare Kurulu» 
teşkil ederek hedeflerin tesbiti yolunda seminer 
çalışmalarına başladığını görmekten duyduğu
muz memnuniyeti de belirtmek isterim. Daha 
çok «kara ulaştırması» problemlerine tahsis edi
len bu çalışmaların hava, deniz ve haberleşme 
hizmetlerini de içine alan, koordine bir kuvvete, 
ilme, tekniğe, tecrübeye dayanan ve plân hedef
lerini kapsıyan bir ulaştırma politikasının uy
gulanmasına temel olacak bir tedbirler sistemi
ni getirmesini beklemekteyiz. 

Bu çalışmalar, yaklaşan seçimler için bir oy 
avcılığına vasıta yapılıp oyalanmamalı, Bakan
lığın bünyesindeki bâzı İktisadi Devlet Teşek
külleri ile Hazineye yük olan bir müessese duru
munda kalmaktan kurtarılmalıdır. 

Birinci Beş Yıllık Kalkınma Plânının Ulaştır
ma bölümünde çeşitli ulaştırma sektöründe gö
rülen aksalık ve eksiklikler teker teker göste
rilmiş, alınması gereken tedbirler belirtilmiş ve 
bu sektörlerde yapılacak yatırımlar bildirilmiş
tir. Buna rağmen plânın öngördüğü çalışmalar 
yapılamamış, ulaştırma sektöründe düzenleyici 
tedbirler alınamamış, yatırımlarda program he
deflerinin altında kalmıştır. Teşkilât, sistem ve 
malzeme yenileştirilip modernize edilmezse 2 nci 
Beş Yıllık Plânın öngördüğü hedefler gerçek-
leştirilemiyecektir. 

Bu Surumun nedenlerini, iktisadi gelişmesi-
,ni önliyen mevzuat ve sebepleri kısaca özetlemek 
mümkündür : 

1. bakanlığın-kuruluş kanunu eskidir. Ça
ğımızın lüzum gösterdiği hizmetleri bilim ve tek
nik esaslarına uygun olarak başarabilecek bir 
teşkilât ve kadrodan yoksundur. 

2. Ulaştırma hizmetlerinin yürütülmesini 
sağlıyacak, işletmeler, müesseseler ve yatırımcı 
daireler ayrı ayrı bakanlıklar bünyesinde bulun
maktadır. Bunlar arasında gerekli işbirliği, 
ahenk ve koordinasyon sağlanamamaktadır. 

3. Yatırım programlarını uygulamakla yü
kümlü icracı kuruluş ve dairelere tahsis olunan 
kaynaklar zamanında ve tam olarak sağlanama
mıştır. 

4. Masrafçı dairelerin ellerindeki belirli 
sürede uygulanacak programları gerçekleştir
melerine mevcut ihale kanunundaki formalite
ye ait engeller ve yatırımlarla ilgili ihalelerde 

dedikodulara sebebolan boşluklar vardır. Bu 
da vazifeliler üzerinde pisikososyal bir korku ya
ratmaktadır. 

5. Bakanlık hizmetlerindeki araçlar, nakil 
vasıtaları eski, demode olup, sürat, emniyet ve 
rekabet imkânlarından yoksundur. 

6. Bakanlığın bünyesindeki iktisadi Devlet 
Teşekküllerine, ticari zihniyet yerine bir tekel
cilik, rekabetsiz ve rehavetli bir memuriyet zih
niyeti hâkimdir. 

Ulaştırma Bakanlığı bütçesini eleştirirken 
malî ve ekonomik sıkıntılar da yıllanmış ve 
köhneleşmiş geleneklerin bu sektöre yaptığı men
fi tesirleri göz önünde bulundurmak ve insaf 
ölçüleri içinde konuşmak zorundayız. 

Bu görüş açısından Bakanlığın bünyesindeki 
müesseselerin durum ve çalışmalarına kısaca de
ğineceğiz. 

Devlet Demiryolları: Bilindiği gibi seneler
den beri her yıl bütçesini yüzlerce milyon lira 
zararla kapatmaktadır. Günlük zararı bir mil
yon ve hattâ onun üstündedir. 

Zira bütün malzeme araçlar ve hatlar çoğun
lukla eski ve demodedir. Birçok hatların, ikti
sadi ve ticari bir faaliyet gözetilmeksizin askerî 
ve siyasi atmosfere göre inşa edilmiş olması, 
şebekede kara yolu politika ve nizamı da tan
zim edilmemiş bulunması özel sektörün ödediği 
yüksek ücret karşısında kuruluşun memur ve 
hizmetlilerine ve gerekse teknik elemanlarına 
çok az ücret ödemesi sonucu personelin diğer 
bakanlıklara, iktisadi teşekküllere ve özel sektö
re geçmesi gibi durumlar bu iktisadi gerileme
nin başlıca âmilleridir. 

Makasçısından gar müdürüne kadar hayat
larını istihkar edercesine cansiperane çalışan, 
uyku ve istirahat bilmeden yıpranan, mahrumi
yet içinde yaşıyan bu fedakâr insanların maaş 
ve ücretleri yükseltilmeli, moralleri ve geçimle
ri takviye edilmelidir. Bu müessesenin zarar et
mesinde bu insanların en küçük bir günahı yok
tur. Bunlar en mühim âmme hizmetini fedakâr
lıkla yapmaktadırlar. Demiryollarına ait görü
şümü özetlerken hak ölçülerine bağlı her vatan
daş gibi, bizler için de ıstırap konusu olan bir 
hususu belirtmeden geçemiyeceğim. 

Trenlerin tahsis ve tertibinde doğu ile batı 
arasında adalet ve insaf ölçülerine riayet edil
memektedir. Şarka sefer yapan trenlerin va-
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gonları eski ve bakımsızdır, sefer sayıları azdır. 
Doğu vilâyetleri vatandaşlarımız bilhassa kış 
mevsiminde koridorlarına kadar tıklım tıklım 
dolu vagonlarda eziyet çekerek, uykusuz kala
rak yolculuk yapmaktadır. En güzel, rahat ve 
temiz vagonlar Batıya ve Ege hattına verilmek
tedir. 

Ayrıca Adana'dan Marmara ve Ege sahille
rine kadar seyahat etmek istiyen vatandaşlar 
için çabuk ve emin bir nakil vasıtası olarak mo
torlu trenler de tahsis edilmiş durumdadır. Dev
letçe asırlardan beri ihmal edilmiş olan Doğu 
vilâyetlerine bir öncelik hakkı tanınmalıdır. Do
ğu'ya da Devlet nimetlerinden eşit faydalanma 
imkânı sağlanmalıdır. Bu, bir sosyal adalet ilke
sidir, hem de doğulu kardeşlerimizin maddi ıstı
raplarını, yoksulluklarını istismar ederek büyük 
Türk Milletini Doğu, Batı halkı diye parçala
maya çalışan, ayrılık, düşmanlık ve isyan to
humları saçan solcu ve komünistlerin zehirli 
tahriklerine set çekecek, vatansız ve anarşistle
rin çanlarına ot tıkayacak bir tedbir olacaktır. 

Denizcilik Bankası Genel Müdürlüğü : 
Bankacılık muameleleri yapan banka şube

leri, yük ve yolcu nakliyatı yapmakta olan de
nizyolları şehir hatları, Van gölü işletmeleri, 
liman hizmetlerini yürüten istanbul, Trabzon, 
Giresun işletmeleri, gemi inşa, tamir ve çeşitli 
imalât işleri yapan Haliç, Hasköy, Gamialtı, Is-
tinye, Alaybey tersaneleri ile Kıyı Emniyeti, Ge
mi Kurtarma, Yalova Kaplıcaları, Liman Lo
kantası, Hastane Başhekimliği ve merkez teşki
lâtına dâhil bulunan müstakil sigorta ve malze
me müdürlüklerinden ibaret geniş ve yaygın 
teşkilâtiyle Türk sularında ve yabancı denizler
de ulaştırma işlerini yürütmekle mükellef bir 
kuruluştur. 

Kamu hizmetlerinden birçoğunu tekelinde 
bulunduran, tümü ile her sene bütçesini zararla 
kapıyan bu Genel Müdürlüğün bünyesinde ısla
hat yapmak, teknik ve ekonomik ve ticari ted
birleri modern işletmecilik ve ticari zihniyetle 
bağdaşan bir duruma getirmek zarureti vardır. 

Devletçiliğin kökleşmiş bir geleneği olan ti
caret ve rekabet düşüncesinden uzak bulunan 
memur zihniyetinden bu müesseseyi kurtarmalı, 
adama iş bulma gayreti ile tıklım tıklım doldu
rulan memur kadroları, dedikoduları yapılan 
açıktan maaş alan kayırılmışları da tasfiye et
melidir. 
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Gerek demiryolu ve gerek denizyolu vasıta
larında yenileştirme yapılmalı, frigorifik vagon 
ve tankerler yeteri kadar alınmalı, eşya, hay
van ve insan naklinde can ve mal emniyeti sağ
lanmalıdır. 

Birer sayfiye ve çiftlik ağası zihniyeti ile iş
letilen ve her yıl bütçelerini zararla kapatan 
Yalova Kaplıcaları işletmesi de bu müessesenin 
elinden alınmalıdır. 

Denizcilik Bankası Deniz Nakliyatı Genel 
Müdürlüğü : Bu kurum bütçesini yıllar hesa
biyle zararla kâr arasında başabaş kapatmakta
dır. Mevcut gemilerin birçoğu yaşlı ve rantabli-
tesini kaybetmiş durumdadır, iktisadi ve teknik 
tedbirler alınarak bu müessesenin Hazineye yük 
olmaktan çıkarılarak büyük kârlar getiren bir 
kurum haline getirilmesi gerekmektedir. 

Sırası gelmişken iki cümle ile de Ipar şilep
lerine temas edelim. Memlekete milyonlarca dö
viz kazandıracak bu şileplerin Haliçte paslanıp 
çürümeye terk edilmesi millî gelir hesabına bü
yük bir zarardır. Milyonlarca lira değerindeki 
bu servetin heba olmaması için bir çözüm yolu 
bulunmalıdır. 

Türk Havayolları Genel Müdürlüğü : 
Kısa zamanda gelişme gösteren bu îkurum 

1966 yılından beri kâra geçmiştir. Türk Hava
yollarına karşı dış ülkelerde de güveni sağla
mıştır. Çalışmalarını takdirle karşılamaktayız. 

PTT Genel Müdürlüğü : 
Muhabere hizmetini tekelinde bulunduran bu 

müessese halkın itimadını kazanmış durumda
dır;* Telefonlardan vatandaşın şikâyetleri devam 
etmekte ise de, yakın zamanda ihtiyaçlara cevap 
verecek bir seviyeye geleceğine inanmaktayız. 

Posta telgraf işlerinde bâzı gecikmeler ol
makta ise de bunların çoğu kadro noksanlığı ve 
teknik yetersizlikten doğmaktadır. 

Bu müessesede çalışan memurlar hizmet ya
rışında feragat ve fedakârlığın örneklerini ver
mektedir. Ücretleri azdır, tazminat ve sair ekle
melerle refah seviyeleri yükseltilmektedir. 

Netice olarak : Ulaştırma Bakanlığı bünye
sinde esaslı bir reform yapılması icabetmekte-
dir. Bakanlığın son yıllardaki tutum ve geliş
mesi devam etmektedir. 

Ulaştırma Bakanlığının Bütçesinin millet ve 
memleketimiz için hayırlı ve uğurlu olmasını di
ler, Yüce Meclise saygılar sunarım. (M. P. sıra
larından alkışlar) 
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BAŞKAN — Efendim, Beden Terbiyesi Ge
nel Müdürlüğü, Vakıflar Genel Müdürlüğünün 
açık oylaması bitmiştir. Neticeyi biraz sonra bil
direceğim efendim. 

Yeni Türkiye Partisi Grupu adına Sayın 
Muslin Görentaş?.. Yok. Türkiye işçi Partisi 
Grupu adına Sayın Kemal Nebioğlu, buyurun. 

T. t. P. GRUPU ADINA KEMAL NE-
BÎOĞLU (Tekirdağ) — Sayın Başkan, 
sayın milletvekilleri, Devlet yönetiminin 
en önemli yanı, iktidarların bu yöne
timde tutarlı olabilmeleri ve çelişilere 
düşmemelerinde kendisini gösterir. Ulaştırma 
Bakanlığı bütçesi dolayısiyle, geçmişten »bu 
yana çok şeyler ifade edilmiştir. T. 1 P. Mec
lis Grupu olarak görüşlerimizi, bu bütçe mü
nasebetiyle, A. P. iktidarının Devlet yönetimin
deki, tutarsızlıklarını konu ile ilgili Bakanın, 
iktidar partisi milletvekillerinin beyanları ve 
uygulamalar açısından bir eleştiri yaparak de
ğerlendirme cihetine gideceğiz. 

Sayın milletvekilleri; 
1967 bütçe raporundaki; «Bugünkü ulaş

tırma durumumuz, eğer kısaca hulasa edilmek 
gerekirse bir anarşi ve düzensizlik içinde
dir» diyen ifadeye hak verecek şekildedir. 
Ulaştırma meselemizin, bu hale gelmesinin bi
rinci sebebini, gerçek bir ulaştırma politika
sının, tesbit edilememiş olmasında aramak ge
rekir. Hiç şüphesiz geçerli bir ulaştırma po
litikasının, tesbit edilememesinin nedenini, bu
güne kadar gelen -iktidarların uyguladıkları 
özel sektörün çıkarına işliyen, iktisadi düzende 
aramak gerekir. Ancak, bırakınız geçerli ola
nını, yurdumuzda bir ulaştırma politikasının, 
tesbit edilmemiş bulunduğunu, geçmiş yılla
rın ulaştırma bütçe müzakerelerine eğildiğimiz 
vakit, milletvekillerinin konuşmalarında ve 
bütçe raporlarında açıkça görürüz. 

Bu çok Önemli temel sorun, 1966 bütçe ra
porunda bir genel eleştiri içinde ifade edilir
ken, 1967 ulaştırma bütçe raporunda ise, ted
bir ve temenniler bölümünde : 

«A) Türkiye dâhilinde belirli bir ulaştır
ma politikasının tesbiti» başlığı ile yerini bulmak
ta ve bu tesbit talebedilmektedir. 1967 ulaştırma 
bütçesinin, Meclisimizde müzakeresinde ise, bu 
konuda temenniler serdedilmiştir. Konu ile il

gili, ileri sürülen tenkid ve temennilere, za
manın Ulaştırma Bakanı Sayın Seyfi öztürk, 
verdiği cevapta şu ifadelerle itiraz etmekte
dir. 

«Sayın sözcülerin müşterek görüşü, ulaştır
ma alanında belli bir politikanın bulunma
ması noktasında toplanmaktadır. Gerçekten 
ulaştırma meseleleri dağınıklık içerisindedir. 
Bunların belli bir temel politikaya istinadetti-
rilmesi lâzımdır.» dedikten hemen sonra : 

«Bu politika tesbit edilmiştir. Hükümet 
programında da bu husus açıkça ifade edil
miştir» diyerek ulaştırma alanındaki gayele
rini birkaç cümle ile ifade etmektedir. 

Hiç şüphesiz, haberleşme ve ulaştırmayı, 
bünyesinde toplıyan büyük bir sektördeki, be
lirlenen bir temel politikanın, kısa bir süre 
içinde - her ne kadar A. P. 3 yıla yaklaşan 
ve kısa sayılmıyan bir süreden beri iktidar
dadır - gerçekleşmesi beklenemez. Ancak Sa
yın Bakanın, bu açık, seçik beyanlarını nakze
den partilerinin Hükümet programını bilme
leri gereken, Ulaştırma Bakanlığı bütçe rapo
runu bu yıl hazırlıyan, A. P. nin iki milletve
kili olmuştur. Bakınız; geçen yılki, Sayın 
Ulaştırma Bakanına bu iki sayın milletvekili, 
bu yılki Ulaştırma bütçe raporunun teklif ve 
temenniler bölümünün 2 nci sırasında cevaben 
ne demektedirler : 

«Türkiye'de belirli bir ulaştırma politikası 
tesbit edilmelidir.» 

Sayın Bakan 1967 bütçe müzakerelerinde, 
«tesbit edilmiştir» derken, cevabi kendi partisi 
milletvekilleri, bütçe tasarısı kitabına giren, 
«tesbit edilmelidir» temennisiyle vermektedir
ler. Hiç şüphesiz yalnız bu beyan dahi A. P. 
iktidarının Devlet yönetimindeki tutarsızlı
ğını göstermeye yeterlidir. Ancak, biz bu ko
nudaki misalleri çoğaltalım. 

1967 yılında, Sayın Bakan Hükümet Prog
ramında tesbit edildiğini söyledikleri, ulaş
tırma politikasını Mecliste şöyle ifade etmiş
lerdi : 

«Ulaştırma alanında gayemiz, memleketin 
ekonomik, sosyal ve kültürel gelişmesinde te
sir icra eden hizmetleri, etkili şekilde yürüt
mek, sektörler arasında birbirini besleyici, ta
mamlayıcı bir düzen dâhilinde kurulmasını sağ
lamak...» 

— 325 — 



M. Meclisi B : 45 19 . 2 . 1988 O : 2 

Sayın Bakan, aynı günkü konuşmasında 
Hükümetlerinin, bu politikalarının uygulanma
sı hususunda, kendi kendilerine cevaz veriyor 
ve diyorlarki : 

«Diğer taraftan eşit rekabet şartlan içeri
sinde bulunmamaları (sektörler için) yıldan 
yıla zararın artmasında başlıca âmillerdir.» 

Ulaştırma bütçe raporunu bu yıl hazırlı-
yan milletvekilleri ise bu konuda «Ulaştırma 
sektörlerimiz dağınık ve düzensiz bir şekilde 
faaliyet göstermektedir. Aralarında bir ahenk 
yoktur, birbirini besleyici ve tamamlayıcı şe
kilde çalışmamakta, memleket ekonomisinde za
rarlı...» diyerek uygulamada Sayın Öztürk'ün 
geçen yılki, beyanlarına iştirak ederlerken bun
larda 1965 yılında kabul edilen Hükümet Prog
ramında bulunduğu ifade edilen ilkelere uyul
madığını kelime kelim© açık ve kesin belirt
mektedirler. 

Tutarsız beyan ve uygulamalara devam ede
lim. 

Sayın milletvekilleri, Sayın Bakan yine ge
çen yılki tenkidlere verdiği cevaplar arasın
da Denizcilik Bankasının kâr - zararı hususun
daki ifadeleri de önemlidir. Bunlara da eğil
mekte yarar vardır. 

Sayın öztürk; 
«Denizcilik Bankasının 1967 yık için zarar

ları olmıyacaktır. Zararların tamamen ortadan 
kalkacağı hesaplanmıştır» diyorlar. Zararların 
nedenlerini tesbit ettirdiklerini, bunların 76 
tedbir ile izale edileceğini bu takdirde de ken
di ifadesi ile aynen «bu tedbirleri hiçbir tâviz 
ve müsamaha bahis konusu olmaksızın, bihak
kın, ciddî tedbirlerle tatbik imkânı bulabilir
sek Denizcilik Bankası önümüzdeki sene büyük 
ölçüde kârlı kapatacaktır» diyor. 

Ulaştırma Bakanlığının, bu 76 tedbirin uy
gulamasında tâviz verilip verilmediğini, müsa
maha gösterilip gösterilmedilini bilmiyoruz, an
cak raporuna baktığımızda (kitap sayfa 897) 
aynen : 

«1967 bilançosu henüz çık/ıamış olmakla 
beraber, elde edilen fiilî ve tahmini rakamlara 
göre, bankanın, 1967 yılında 11 461 021 lira za
rarla kapanacağı tahmin olunmaktadır.» denil
mektedir. Bu zararın ileri geldiği sebepleri 
tahkik ettiğimiz vakit, bunlardan sadece, ra
porun 3 numaralı paragrafında zikredilen hu

susun, evvelden tesbitinin güç olduğunu, di
ğer bütün ileri sürülen iddiaların, daha evvel
den bilinebilen ve devlet yönetimindeki ileriyi 
görüş çerçevesi içine giren, konular olduğunu 
görürüz. Bu tahmini zarar tablosu, ise, sayın es
ki ulaştırma bakanının beyanlarını tekzip eder 
mahiyettedir. Yine raporun bu konu ile ilgili 
bölümünün 5 numaralı paragrafında, «1, 2, 3, 
ve 4 ncü maddelerinde izah edilen sebepler ne
ticesi, Denizyolları işletmesinin, 1967 yılı zara
rının, program zararının, çok üstüne çıkacağı 
beklenmektedir. Yukarıda bahsedilen faktörler 
vukubulmasaydı, Denizyolları İşletmesinin za
rarının, program zararı olarak tahmin edilen 
70 milyon lira civarında olacağı anlaşılmakta
dır.» denilmektedir. Bunu, yine, sayın bakanın, 
«Demek oluyor ki T C D D hâriç bakanlığıma 
bağlı teşekküllerin zarar meselesi ortadan kalk
maktadır. önümüzdeki senelerde daha rasyonel 
tedbirlerle, yüce meclislerin huzuruna, daha 
itibarlı bir şekilde gelme kararındayız arkadaş
lar» diyen ve bravo sesleri ile karşılanan ifa
desini de değerlendirmek gerekir. 

Misallerimize devam edelim sayın milletve
killeri, yine 1967 yılı ulaştırma bütçe müzake
releri ve sayın bakan : «Teşkilât Kanunumuz 
keza hazırlanmıştır.» «Van gölü işletmesinin 
D. D. na devri hakkındaki kanunumuz Baş
bakanlığa sevkedilmek üzeredir. Kısa zaman
da meclislere gelecektir.» «Gemi inşaiye kuru
munun kurulması plânda tedbirler arasında 
vardır, kanunu hazırlanmıştır. Yakında Mecli
se gelecektir.» «Mehtap projesinde yer alan 
prensipler aynen takibedilmiştir. Kanunları ha
zırlanmıştır ve yakında meclislerin tetkikine 
sunulacaktır.» «Keza kıyı, emniyeti bir âmme 
hizmeti olarak doğrudan doğruya bakanlık 
bünyesine alınacaktır, bunun da kanunu hazır
lanmıştır.» demişlerdi. Ancak bu kanun tasarı
ları yerine, gele gele bir partiye yardım yapıl
ması ile ilgili kanun teklifi ile, Seçim Kanunu
nu getirme çabaları olmuştur. Üserinde durula
cak başka konu yok mudur? Vardır bu misal
lere devam edebiliriz. 

Sayın eski Ulaştırma Bakanı ve A. P. mil
letvekillerinin T C D D zararının iktidarları 
devrinde azaldığı hususu ile övünürlerdi. Sayın 
Bakan geçen yıl ulaştırma bütçe konuşmasında 
bunu şu ifadelerle belirtiyorlar : 
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«Devlet Demiryollarında 1964 yılının sa
rarı en yüksek seviyeye varmıştı, 390 milyon 
lira idi. Bu sene 254 milyona düşmüştür.» Ger
çi bu 254 milyon lira da doğru değildir. Gerçek 
zarar bu yılki raporda belirtildiği üzere 
255 700 000 lira olmakla, ifadedeki miktara 
göre 1 700 000 farklı söylenmiştir. Mesele bu 
değildir. Bu yılki rapora göre zarar, (kitap 
sayfa 880) - 1967 yılının son ayları tahmin 
edilmiştir - 443,5 milyon liradır. Sayın öztürk'-
ün geçmiş devirlere kıyasla bir oranda öğüne-
rek verdiği miktarın üzerine çıkılmış olması 
gerçekten üzüntü vericidir hiç şüphesiz iftihar 
edilecek bir olay da değildir. 

Sayın milletvekilleri, bu tutarsız davranış 
ve beyanlara bir tane daha ilâve etmek sure
tiyle bu husustaki konuyu düğümlemek iste
riz. 

Sayın Bakanın okuyacağımız ifadesi biraz 
uzundur, ancak önemlidir-. 

Yıl yine 1967, sayın eski Ulaştırma Bakanı 
TCDD. daki, personel fazlalığı hususundaki 
iddialara cevap veriyor ve Devlet Demiryolla
rındaki memur ve hizmetli adedindeki artma
nın, sadece 270 - 280 arasında bulunduğuna 
değindikten sonra şöyle diyor : 

...işçi meselesi; 1965 te 27 679 işçi mevcut
tur. 1966 da 28 320 işçi olmuştur. Bunun neden 
arttığını değerli arkadaşlarıma sordum, bu me
selenin esası şudur arkadaşlarım : 

Devlet Demiryollarında iki türlü işçi çalış
maktadır. Birisi daimi işçi, diğeri muvakkat 
işçi. Kimdir bu muvakkat işçiler? 10, 15, 20 se
nedir Devlet Demiryollarında çalışır adı mu
vakkat işçidir. Bu bir muhasebe oyunudur. 
Malî yıldan 15 gün evvel, 2 - 3 bin işçi çıkarıl
mış gösterilir, malî yıl geçtikten bir hafta son
ra, tekrar bunlar işe alınmış gösterilir. Yani bir 
girdi çıktı yapılır. Böylece bilançoda bakarsı
nız, 26 600 dür, müteakip senede de 26 600 
dür. 

1966 yılı içerisinde biz bu meseleyi ortadan 
kaldırdık. Ve hallettik. Federasyonla görüşme 
yaptık. Kendisinden istifade etmekte bulundu
ğumuz ve fakat 15 - 20 senedir, «muvakkat işçi» 
namı ile çalışan bu vatandaşlarımızı, bu girdi 
çıktı oyununu bir tarafa bırakıp, muhasebede 
samimiyet esası üzerinde kadroya almak su
retiyle tamamını daimi işçi haline getirdik. Ve 
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böylece artışta 2 000 küsur bundan ileri gel
miştir. Haddizatında siyasi maksatlarla veya şu 
veya bu maksatla kadrolarda herhangi bir şişir
me bahis konusu değildir.» 

Bu beyanları ile ne demek istiyor Sayın Ba
kan? Hülâsa etmek gerekirse şunları demek is
tiyorlar. 

1. DD'da evvelce, daimi ve muvakkat ol
mak üzere, iki tip işçi çalıştırılırdı. Biz bunu 
tasvibetmedik. 

2. Bu muvakkat işçiler, gerçekte TCDD 
nin iş yerlerinde daimi olarak çalıştıkları halde 
muhasebe oyunları ile muvakkat gösteriliyor
du. Biz bunu da tasvibetmedik. 

3. Bu muhasebe oyunlarına son vermek 
ve daimi olarak, sürekli olarak, işyerlerinde 
çalışanlara oynanan bu oyunlara son vermek 
yoluna gittik ve bunları daimi kadroya aldık. 
Bunlar da 2 000 işçi idi. 

4. Yoksa siyasi maksatlarla veya şu veya 
bu sebeplerle kadroda bir artış, şişirme mev
zubahis değildir. 

5. Ve kelime kelime ifade etmemekle be
raber, gayri ahlâki ve gayri kanunî bir durum 
olan muvakkat işçi meselesini hallettik, derler. 

Sayın üyeler, bu beyanı, raporda belirtilen 
rakamlar karşısında değerlendirelim, gerçeği 
araştıralım. 

Ulaştırma Bütçe raporuna göre, 1965 ve 1966 
yıllarındaki işçi tablosu şöyledir, (Kitap say
fa 877) 

1965 yılı daimi işçi adedi 26 679, geçici işçi -
malûmuâliniz muvakkat işçi demektir - 4 777; 

1966 yılı daimi işçi adedi, 28 874 - M Sayın 
Öztürk'ün ifadelerine uymaktadır 2 195 kişi 
artmıştır. Tabiatiyle bunların, geçici işçilerin, 
kadroya alınmasından arttığı iddiası vardır. Bu 
sebeple de geçici işçilerin düşmesi gerekirken 
bakıyorsunuz, 1966 yılı geçici işçi adedine, bun
ların 1965 yılındakine nazaran 162 artışla, 
4 939 kişiye çıktığını görüyoruz. Demek ki bu
radan bir kaydırma mevzuubahis değildir. Şa
yet buradan kaydırma yapılmışsa, bu iddia ger
çekse bu takdirde kaydırma miktarından biraz 
daha fazla yine geçici kadroya işçi alınmış de
mektir. 

Bu rakamları bir tarafa bırakıp, 1967 yılı 
rakamlarına baktığımızda ise, ulaştırma eski 
bakamnı tekzibeden, açık rakamlarla karşı kar-
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§ıya geliyoruz. Şöyleki; 1967 yılı Eylül ayı, 
personel rakamları olarak belirtilen tabloda, 
şunlar vardır. 

28 874 olan 1966 daimi işçi adedi 1967 Ey
lül ayında 1 373 atftışla 30 247 rakamına ulaş
mış. Biran için bunun yine geçici işçi kadro
sundan artırıldığını düşünecek olursanız, yine 
rakamlar sizi şaşırtacaktır. Zira 1966 yılında 
4 939 olan geçici işçi adedinin, 1967 yılı Eylül 
ayında 3 714 artışla 8 653 adedine çıkarıldığını 
görürsünüz. 

Demekki : 
1. Geçici işçi (yani muvakkat işçi) kadrosu 

meselesi çözümlenmiş değildir. 
2. Sayın öztürk'ün ifadeleriyle yine muha

sebe oyunları yapılmakta ve 1966 yılında 4 bin 
küsur olan geçici işçi adedi 8 bin küsura çı
karılmak yoluna gidilmiş bulunmakta, 

3. 1966 ve 1967 yıllarındaki, daimi işçi kad
rosundaki artışın, başka nedenleri vardır, so
nuçları çıkmaktadır, Sayın Bakan DD eksik 
kadro ile çalışmaktadır. Bu sebeple işe alın
maktadır da diyemezler. Zira yine sayın eski 
Ulaştırma Bakanı geçen yılki konuşmasında: 

«Devlet Demiryolarındaki personelin azaltıl
ması hiç şüphesiz zamana mütevakkıftır. Pren
sip kararını bihakkın uyguluyoruz. Yaşını dol
duranlar, 63 yaşından yukarı olanlar, emekliye 
sevk edilmektedir. Diğer sebeplerle birtakım iş
ten çıkarılmalar da olmaktadır, istifaen ayrı
lan, yaş haddi dolayısiyle ayrılan veya tesbit 
ettiğimiz zorunluklara uymadığı için, bünyeden 
ayrılan arkadaşların yerine yenileri alınmamak
tadır. Yani gidenler için kapımız açık, gelenler 
için kapımız kapalıdır. Bean şartki, teknik se
viyedeki elemanlar hariç» demişlerdi. Bu iddia
lara daha evvel okuduğumuz rakamlardan 
1967 yılındaki daimi işçi adedindeki 1 373 artış 
ve teknik seviyede 1966 ya göre bir kişinin de 
eksildiğini görmekle, tekzibetmektedir. Bu artı
şı sayın milletvekilleri yine Sayın Bakanın 
biraz evvel okuduğumuz ifadeleri ile değerlen
direlim. Ne diyorlardı Sayın Bakan: Haddiza
tında siyasi maksatlarla veya şu veya bu mak
satla kadrolarda her hangi bir şişirme bahis ko
nusu değildir.» 

Sayın milletvekilleri, Devlet yönetimi bir bü
tündür. Bu yönetimde tutarlı olabilmek yöneti
min ilkel ve önemli şartlarından birisidir. Yu

karda biraz uzunca olan izahatımla, sizleri bir 
yıl gerisinde cereyan eden konuşmalara götür
mek suretiyle öncelikle, Ulaştırma Bakanlığının 
yönetimine ve buradan giderek tüm A. P. ikti-
larınm iktidar anlayışının eleştirilmesine gidil
mesini sağlamıya çalıştık. Bu görünüşte uzun sü
ren, gerçekte ise, kısa bir an tutulan projektö
rün aydınlığında açığa çıkan gerçeklerdir. Tu
tarsızlık açık ve seçiktir. Bu neden ileri gel
mektedir? Bunun gerçek nedeni nedir? Ne den 
kanunları uygulamakla görevli, Bakanlar Kuru
lunun üyesi, bir bakanlık bünyesine bağlı kuru
luşta 931 sayılı Kanunun âmir hükümleri uygu
lanmaz ve muhasebe oyunları ile yıllar yılı bin
leri aşan geçici işçi çalıştırılır? 

Bilindiği üzere 931 sayılı Kanuna göre, bir 
işçi için iş yerindeki geçicilik süresi bir ay sonra 
son bulur. Bir aylık çalışmadan sonra isçi kanun 
himayesindedir. Halbuki D. D. mda olduğu 
gibi geçici çalıştırmak bu işçilerin kanuni hak
lardan, yararlanmaması sonucunu da doğurur. 
D. D. da geçici işçilik meselesinin mutlaka 
çözümlenmesi ve bu işçilerin geleceklerine gü
venle bakmalarının sağlanması lâzımdır. 

Neden yurdumuzun gelişmemiş bölgelerine 
hizmetlerin asgarisi ulaştırılır? Neden üçüncü 
mevki ile seyahat edebilme imkânlarını ancak 
bulabilenler yerleri numaralı olmadığı için çok 
kereler yer bulamaz? Neden Doğu - Anadolu'ya 
giden trenler bakımsızdır? 

Ve neden yıllar yılı yapılan şikâyetler, ileri 
sürülen dilek ve temennilere, bakanlar da katıl
dıkları halde, bunlar bir çözüme vardırılamaz, 
ve bunlar her yıl tekrarlanır durur. 

Bunun sebebi, A. P. iktidarının, halka dönük 
olmamasıdır. 

Yüce Meclise T. t. P. Meclis Grupunun say
gılarını sunarım. 

BAŞKAN — Muhterem milletvekilleri; açık 
oylamaların sonuçlarını arz ediyorum. 

Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü 1968 yılı 
Bütçe Kanunu tasarısının oylamasına 268 üye 
iştirak etmiş, 194 kabul, 72 ret, 2 çekinser oy çık
mıştır. Tasarı Meclisimizce kabul edilmiş ve ka
nunlaşmıştır. 

Vakıflar Genel Müdürlüğü 1968 Bütçe Ka
nunu tasarısının oylanmasına 266 üye iştirak et
miş olup 203 kabul, 60 ret, 3 çekinser oy çıkmış
tır. Bu tasarı da kanunlaşmıştır. 
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Söz sırası A. P. adına Sayın Abbas Ali Çe
tin'de, buyurunuz efendim. 

A. P. GRUPU ADINA ABBAS ALİ ÇETİN 
(Kars) — Muhterem Başkan, muhterem millet
vekilleri; İşçi Partisinin sözcüsünün, mûtatları 
olduğu üzere, bir işçi ve halka dönme edebiyatı
nı bir tarafa bırakırsak, diğer muhterem parti
lerin sözcüleri ufak tefek tenkidlerle beraber 
âdeta bizim ifade edebileceğimiz şekilde objek
tif ve müspet konuşmuşlardır. Bu davranışla
rından ve bu beyanlarından dolayı grupum adı
na memnuniyetimi ifade etmek isterim. Âdeta bu 
konuşmalardan sonra bize söyliyecek çok şey 
kalmamıştır. Ama, yine de grupumuzun görü
şünü zabıtlara tescil ettirmek için bâzı nokta
lara ben de işaret edeceğim. 

Ulaştırma Bakanlığı : 
1. Devlet Hava Meydanları işletmesi Genel 

Müdürlüğü, 
2. PTT İşletmesi Genel Müdürlüğü, 
3. TCDD Genel Müdürlüğü, 
4. Denizcilik Bankası Genel Müdürlüğü, 
5. D. B. Nakliyatı Genel Müdürlüğü, 
6. Türk Havayolları Genel Müdürlüğünden 

ibarettir. Daha açık ifadesiyle, bu genel müdür
lükleri sevk ve idare ve murakabe eder. Faali
yetlerine memleketin ekonomik şartlarına ve 
kalkınma icaplarına ve savunma gereklerine 
göre istikamet verir. Bakanlığın görevi kısa ifa
desiyle budur. 

Bakanlık bu görevlerini 23 sene evvel meri
yete girmiş ve o zamanın şartlarına göre tedvin 
olunmuş 4770 sayılı (Ulaştırma Bakanlığı gö
revleri ve kuruluşu hakkındaki Kanun) ile yü
rütmektedir. Memleketimizin 23 sene evvelki 
ulaştırma ve haberleşme hacmi ile bugünkü 
ulaştırma ve haberleşme hacmi arasında muka
yese kabul etmez farklar olduğu gibi nüfus 
miktarı, ekonomik ve sosyal şartlarda da keza 
mukayese kabul etmez şekilde ilerleme mevcut
tur. Binaenaleyh, çok geride kalmış bir kanunla 
çok ileriye gitmiş, hacmi genişlemiş, şartları de
ğişmiş hizmetleri günün icaplarına uygun şekil
de yürütmekte ve hizmetler arasında ahenk ve 
koordinasyon sağlamakta gerçekten müşkülât 
mevcuttur. 

Müşkülât yalnız burada da değildir. 
Bakanlığa bağlı ve bakanlığın idare ve mu

rakabesinde mevdu kuruluşların kanunları da 

hizmetlerin artan hacımlannı, günün icaplarını 
kavramaktan ve gelişen ekonomik ve sosyal icap
lara cevap vermekten uzaktır. Geride kalmıştır. 

Bakanlık ve ona bağlı kuruluşlar bu ihtiya
cın idraki içinde yeni kanunlar hazırlamış ve 
hazırlamakta bulunmuştur. Bunlar : 

1. 4770 sayılı Bakanlığın kuruluş ve gö
revleri hakkındaki Kanunun bâzı maddelerinin 
değiştirilmesi ve bu kanuna bâzı maddeler ek
lenmesine dair kanun hazırlığı, 

2. Telsiz kanunu tasarısı, Büyük Millet 
Meclisi komisyonlarında müzakere halindedir. 

3. Denizde can ve mal koruma ve serbest 
liman bölge kanun tasarıları hazırlanarak B. M. 
Meclisine sevk edilmiştir. 

4. Posta tasarruf sandıkları kanun tasarısı 
Büyük Millet Meclisi komisyonlarında müzake
re edilmektedir. 

5. PTT kuruluş kanun tasarısı Başbakanlı
ğa sunulmuştur. 

6. TCDD kuruluş kanun tasarısı hazırlan
mıştır. 

7. Demiryol nakliyat ve kara ulaştırma ka
nun tasarıları üzerindeki çalışmalar ikmal edil
miştir. 

8. Hava seyrüsefer kanun tasarısı ile deniz 
sektörüne ait kanun tasarıları tamamlanmak 
üzeredir. Gerek Bakanlık, gerek ona bağlı kuru
luşların çok geride kalmış mevzuatiyle bugünün 
şartlarına uygun şekilde hizmetleri mükemmel 
yürütmekte oluşunu memnuniyetle karşılamak
tayız ve grupumuz adına takdirlerimizi ifade 
ederiz. 

Bu tasarılar Meclislerden geçip kanunlaştık
ları takdirde haberleşme ve ulaştırma hizmet
leri her türlü şikâyetleri yok edecek bir mükem
meliyete kavuşacaktır. Kanunların bir an evvel 
çıkması ve beklenen mükemmeliyetin vücut bul
ması temennimizdir. 

Ulaştırma Bakanlığına bağlı kuruluşlardan 
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Mü
dürlüğü katma bütçelidir. T. H. Y. Genel Mü
dürlüğü Anonim Ortaklıktır. PTT Genel Mü
dürlüğü, Denizcilik Bankası Genel Müdürlüğü, 
D. B. Deniz Nakliyatı Genel Müdürlüğü Kamu 
İktisadi Teşekkülüdür ve 440 sayılı Kanuna ta
bidir. Yukarda saydığımız hizmetlerin hepsinde 
âmme karakteri galiptir. 440 sayılı Kanun ise 
kârlılık ve verimlilik esası üzerine çalışmalarını 
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emretmektedir. Âmme hizmetiyle kârlılık ve 
verimlilik prensibi çelişmektedir. Bu çeliş
menin giderilmesi de temennilerimiz arasında
dır. 

Bir tarafta kârlılık, verimlilik prensibine gö
re çalışacaksınız diyoruz, çünkü 440 sayılı Ka
nun böyle demektedir, öbür taraftan şurada he
men ifade edilen bütün fikirler bu kuruluşların 
âmme hizmeti niteliğinde olduğu ve âmme hiz
metinin gerektirdiği bir hüviyet içerisinde çalış
ması gerektiği ifade buyuruluyor. Gerçekten de 
bu kuruluşların hepsi âmme hizmetidir, savun
ma hizmetidir. Meselâ, kâr getirmiyen bir yer
deki, demiryolunu iptal edemezsiniz. Az mektup 
giden, az telgraf çekilen bir merkezdeki PTT 
teşkilâtını ordan kaldıramazsınız. Bunlann hep
si âmme hizmetleridir. Öbür taraftan 440 sayılı 
Kanun da «kârlılık ve verimlilik esasına göre 
çalışacaksın» diyor bu müesseselere. Binaena
leyh burada bir çelişme vardır. Bunun gideril
mesinde de zaruret vardır. 

Muhterem arkadaşlar, anonim ortaklığı ve 
iktisadi devlet teşekkülü olan kuruluşlar, bi
lindiği üzere, Yüksek Murakabe ve Büyük Mil
let Meclisinin denetimine tâbi olduğu gibi, bun
ların bilançoları, kâr ve zarar hesapları Meclis
lerde açık açık konuşulmaktadır. Bu itibarla 
ben bu kuruluşların bünyelerine inerek faaliyet
leri üzerinde detaylı bir şekilde durmıyacağım. 
Zaten bû şekilde durmaya vakit de müsait de
ğildir. Yalnız DDY ile PTT Genel Müdürlüğü
nün halk ile yaygın temas halinde olması ve hiz
metlerinin bütün vatana hitabetmiş bulunması 
bakımından bunların hizmetlerinin bâzı nokta
lan üzerinde duracağım. 

Muhterem arkadaşlar, bugün Demiryolu, De
nizyolu ve Havayolu ile yapılan nakliyat ve 
mektup, telgraf ve telefonla yapılan haberleşme 
kanunlar, nizamnameler ve talimatnamelerle di
siplin altına alınmış bulunmaktadır. Bu hizmet
ler bir mevzuat dairesinde yürütülmektedir. 
Hizmetlerin artan hacımlanna ve memleketin 
gelişen ekonomik ve sosyal şartlarına ve kalkın
ma gereklerine, savunma icaplarına göre geride 
kalmış olsalar bile gene de bir mevzuatı bir di
siplini mevcuttur. 

Karayoliyle yapılan nakliyatı ulaştırma dı
şında mütalâa etmeye imkân yoktur. Ancak ka
rayolları ile yapılan nakliyat hiçbir yönden di

siplin altına alınmış değildir. Bunun neticesi 
olarak : 

1. Trafik kazalarında dünyada rekor kır
mış bulunmaktayız. 

2. Tarlasını veya hayvanlarını satarak ve
ya borca girerek kara taşıt vasıtası alıp işletme
ye başlıyan kimselerden çoğunun vasıta bedelini 
çıkartmadan iflâs ettikleri sık sık görülen ve 
duyulan hâdiselerdendir. Bu hal bir yandan 
millî serveti heder etmekte, bir yandan da 
bilgisiz ve disiplinsiz olarak bu işe koyulmuş 
vatandaşları zarardide hale getirmektedir. Ka
rayollarındaki nakliyat ile demiryolu nakliyatı 
arasındaki rekabet bir yana karayolu nakliyeci
leri kendi aralarındaki disiplinsiz nakliyat ve 
başıboş fiyat yüzünden karayolu nakliyeciliğini 
karmakarışık bir hale getirmişlerdir. Aynı yere 
birisi 25, diğeri 10 liraya insan taşımaktadır. 
Bu hal hem vasıta sahiplerini hem de seyahat 
eden ve yük nakleden vatandaşları tedirgin et
mektedir. 

Bu halleri ve,diğer kötü sebepleri ortadan 
kaldırmak ve karayolları ile yapılan nakliyatı 
disiplin altına almak üzere bir kanuna olan ihti
yacı belirtmek isteriz. Ve böyle bir kanunun 
hazırlanmakta olduğunu öğrenmiş bulunmaktan 
da memnuniyet duyduğumuzu ifade ederiz. 

Devlet Demiryollarının zararla çalıştığı sık 
sık söylenen bir konudur. Bugün, bu kürsüde de 
tekrar edildi. Doğrudur. Devlet Demiryolları 
ciddî denecek miktarda zararla çalışmaktadır. 
Ancak bu zarar bu teşekkülün Genel Müdürün
den ateşçisine kadar her hangi bir personelinin 
basiretsiz ya da gayretsiz çalışmalarından ileri 
gelmemektedir. Bu teşekkül personeli teşekkü
lün zararlı çalışmasından üzüntü duymakta ve 
zararı azaltmak, sıfıra indirmek hattâ Jkâra geç
mek için insan üstü gayretle çalışmaktadır. An
cak zararın personelin gayretiyle yok edilemi-
yecek ciddî sebepleri mevcuttur. 

1. TCDD 1953 yılına kadar katma bütçeli 
olarak çalışmakta idi. Bu devrede bütçelerin 
denk olarak Meclise getirilmesi zihniyeti içinde 
TCDD nin muharrik ve müteharrik edevatı ve 
sabit tesisleri yenilenmemiş, iktisadi ve fizikî 
ömürlerini ikmal etmiş muharrik ve müteharrik 
edevat ve sabit tesislerle çalışmıştır. 

2. 1953 te 6186 sayılı Kanunla İktisadi Dev
let Teşekkülü haline getirildiği vakit bu muhar-

330 — 



M. Meclisi B : 45 19 . 2 . 1968 0 : 2 

rik ve müteharrik edevat, yani ömür
lerini doldurmuş edevat ile sabit tesis
ler kendisine sermaye olarak verilmiştir. 
bunların bakım ye idamesi TCDD ne bı
rakılmıştır ve bu bakım ve idame büyük masraf
lara bağlıdır. TCDD bu masrafı yüksek faizli 
paralarla yürütmektedir. 

3. Katma bütçeli olarak çalıştığı zamandan 
kalma birtakım kanunlarla tahmil edilmiş indi
rimli tarifelerle hattâ ücretsiz taşımalar üzerin
de kalmıştır. 

4. Gördüğü hizmet âmme hizmeti olduğu 
halde özel teşebbüsün muhatap bulunduğu bü
tün vergi ve resimlere TCDD da muhatap tutul
muştur. 

5. İktisadi Devlet Teşekkülü olduğu için 
440 sayılı Kanunun kârlılık ve verimlilik esas
ları dairesinde çalışması iktifa etmektedir. Bu 
noktadan hareket edildiği takdirde kâr getirmi-
yen hakları iptal etmesi lâzımdır. Ama kamu 
hizmeti niteliğinde olduğu için bunu yapamaz. 
Meselâ Sivas - Samsun hattında katarlar ekse
riya yolu bakımından bilhassa boş gidip, boş 
döndükleri halde bu hattı iptal etmek mümkün 
delildir. 

6. Bütün bunlardan farklı ve çok ciddî ola
rak : Türkiye'de karayolları, tasavvuru dahi 
mümkün olmıyacak bir süratle gelişti. Yük ve 
yolcu nakliyatı karayollarına aktı. Nakil ücret
leri karayollarında demiryollarına nazaran ucuz 
bir hale geldi. Ankara'dan İzmir'e 6 - 8 saatte, 
Samsun'a keza o kadar zamanda gitmek müm
kün hale geldi. Bu sebepler trene rağbeti azalttı. 

Tren yollarını ıslah etmek, muharrik ve mü
teharrik edevatını yenilemek ve bu yolla kara 
nakil vasıtalarına rekabet eder bir hale getir
mek elbette ki, demiryolları işletmesinin kudreti 
dışındadır. Bu bir Devlet meselesidir, bir Hükü
met meselesidir. 

Bugün karayollarının bu derece inkişafı ve 
istenilen hedefe, demiryoluna nazaran daha kısa 
zamanda vâsıl olması yüzünden demiryolu ma
den cevheri, hububat, ot, saman, pancar gibi ha
cımda büyük ve taşıma ücreti ucuz, kara nakil 
vasıtası işletenlerin rağbet etmiyeceği maddeleri 
nakil ile iktifa etmektedir. Karayolu taşıyıcıları 
yolunu kendisi yapmaz, köprüsünü kendisi yap
maz, yol vergisi, köprü vergisi vermez, Devletin 
yaptığı yolda yürür. TCDD Yollan yapılıp ken

disine teslim edildikten sonraki bakım ve ida
me masraflarını kendisi yapar. Diğer sebepler 
bir yana, mücerret bu sebepten dolayı bu iki ta
şıt vasıtasının birbiriyle rekabet halinde olması, 
rekabet etmesi gerçekten düşünülemez. Bize gö^ 
re TCDD nm zararlı çalışmalarının sebebi, mazi
den intikal eden ve memleketin inkişafı ile, ka
rayollarının inkişafı ile ilgili olan sebeplerden 
ileri geldiğidir. Yoksa oranın personeliyle falan 
hiçbir alâkası yoktur. 

Demiryolları ecnebi şirketler tarafından ça
lıştırıldığı zamanlardan kalma mevzuat gereğin
ce taşıma esnasında personelin kusuru ile zayi 
olan eşyaya çok cüzi tazminat vermektedir. Me
selâ bagaj eşyasının bir kilosuna dört lira, ku
maş da olsa. Bir beygire 100 lira, bir sığıra 80 
lira, diğer eşyanın kilosuna 54 kuruş tazminat 
verilmektedir. Bu hal ticari eşyanın DDY ndan 
kaçmasına sebebolduğu gibi, personelin de dik
katini zayıflatmaktadır. Çünkü ödenen tazmi
nattan dolayı personele rücû edilmektedir. Per
sonel bu miktar tazminatı rahat rahat veriyor. 
Eğer bu tazminat Ticâret Kanununun hudutları 
içine alınır, eşyanın gerçek değeri üzerinden ve
rilirse, personel eşyayı muhafaza etmekte daha 
dikkatli olmaya mecbur kalır. Çünkü netice de 
kendisine rücû edecektir ve gerçek değer üze
rinden tazminat ödemek personele ağır gelecek
tir. Bu hususun da süratle giderilmesini temenni 
etmekteyiz. 

1960 yılında PTT de yalnız 1 327 yerde görü
len PTT hizmetleri 5 yılda 167 artışla 1965 so
nunda 1 494 olmuşken 1966 yılında yeniden açı
lan 122 iş yeriyle 1 616 ya, 1967 yılında da 332 
işyeri daha ilâvesiyle 1948 e ulaşmıştır. Rakam
lara dikkat buyurmanızı istirham ederim. Görü
lüyor ki, 1960 ile 1965 yılları arasında yılda or
talama 33 işyeri açılırken 1966 yılında bunun 4 
misli olarak 122, 1967 yılında ise 10 mislj olarak 
332 işyeri açılmıştır. Diğer bir ifade ile PTT 
idaresinin ilk kurulduğu 1840 yılından 1965 yı
lma kadar, yani 125 yılda 1 494 işyeri açılmış
ken, 1966 ve 1967 de, yani iki yılda 454 yeni iş
yeri açılmış bulunmaktadır. PTT nin hizmetleri
ni yurdumuzun daha çok yerine götürmesi husu
sundaki bu gayretini takdirle karşılanz. 

PTT hizmetlerindeki gelişme memleketlerin 
kültürel, ekonomik ve sosyal gelişmeleriyle ya-
kinen ilgilidir. Aşağıda arz edeceğimiz rakam-
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lar bu gelişmeyi en güzel bir şekilde izah etmek
tedir. 

Posta maddeleri trafiği 1955 yılında 170 mil
yon aded iken, 10 yıl sonra 1965 te 335 000 000, 
1967 yılında ise 413 000 000 adede yükselmiştir. 
Bu duruma göre artış % 243 tür. Telgraf hiz7 
metleri geçmiş yıllarda olduğu gibi aynı duru
munu muhafaza etmektedir. Buna mukabil, te
leks hizmeti her yıl gelişme kaydetmektedir. Bil
hassa şehirlerarası telefon konuşmalarında son 
senelerde mahdut miktarda yeni tesis servise 
konulmasına rağmen, çok süratli bir gelişme ol
muştur. 1965 te hazırlanan İkinci Beş Yıllık 
Plânda 1971 yılında şehirlerarası konuşmaların 
27 000 000 aded olacağı tahmin edilmektedir, 
fakat bu arada teşekkülce alman yerinde ted
birlerle İkinci Beş Yıllık Plânın dördüncü se
nesi için plânlanan rakama 1967 yılında 
26 000 000 konuşma yapılarak, yaklaşmış bu
lunmaktadır. 

BAŞKAN — Millet Meclisinin 45 nci Birle
şiminin 3 ncü oturumuna devam ediyoruz. 

Ulaştırma Bakanlığı bütçesi üzerinde müza
kereye devam ediyoruz. Y. T. P. Grupu adına 
Sayın Muslin Görentaş?... Yok. Grupları adı
na ikinci defa söz almış bulunan Sayın Hüsnü 
Özkan. 

HÜSNÜ ÖZKAN (Hatay) — Niyazi özgüç 
konuşacak. 

BAŞKAN — Sayın Hüsnü Özkan yerine Sa
yın Niyazi özgüç konuşacak. Buyurun Sayın 
özgvtç. Sözünüz, ikinci konuşmacı olduğunuz' 
için, 10 dakika ile kayıtlıdır. 

C. H. P. GRUPU ADINA NİYAZİ ÖZGÜÇ 
(Sinop) — Sayın Başkan, muhterem arkadaş 

19 . 2 . 1968 O : 3 

Muhterem arkadaşlarım, vakit darlığı dolayı-
siyle PTT için bu kadarla iktifa edeceğim. Sö
zümü şu şekilde bağlamak isterim : Ulaştırma ve 
haberleşmenin bu vüsatte genişlemesi ve vatanı
mızın her meskûn ünitesine ulaştırma ve ha
berleşmenin yetiştirilmekte olması dolayısiyle 
artık gurbet türküleri söylemek tarihe karış
mış bulunmaktadır, tıpkı çarıkla, kıl şalvarın 
müzeye kaldırılmış olduğu gibi. Allah, Türk 
Milletine haberleşme ve ulaşmanın bütün iskân 
ünitelerine yetişmesini ve bu suretle köylü şe
hirli farkının ve memleketimizin bölge farkları
nın ortadan kalkmasını Türk Milletine göster
sin. Hürmetler ederim. (A. P. sıralarından al
kışlar) 

BAŞKAN — Muhterem milletvekilleri, çalış
ma saatimiz 19.30 da sona erecekti, taştık. Bu
gün saat 21.00 de toplanmak üzere Birleşime 
ara veriyorum. 

Kapanma saati : 19.37 

lar, 1968 yılı Ulaştırma Bakanlığı bütçesi üzerin
de C. H. P. Grupu adına görüşlerimi arz edece
ğim. 

Ulaştırma sektörü millî gelirimiz içinde 
önemli yer tutan sektörler arasındadır. Ger
çekten 1967 yılı programında bu sektörün gay-
risafî millî hasıla içindeki yeri % 6.6 olarak 
derpiş edildiği halde % 5.9 olarak gerçekleş
miştir. 

Birinci Beş Yıllık Plân ulaştırma sektörünün 
yıllık ortalama gelişme (hızını % 10.5 olarak 
tesbit etmesine rağmen gerçekleşen yıllık orta
lama gelişme hızı % 7.7 oranında kalmıştır. 
Bu durum 1 nci Beş Yıllık Plânın ulaştırma 

ÜÇÜNCÜ OTURUM 
Açılma saati : 21,00 

BAŞKAN — Başkanvekili Nurettin Ok 
KÂTİPLER : Kenan Aral (Tunceli), Fethi Alacalı (Tokat) 



M. Meclisi B : 45 19 . 2 . 1968 O : 3 

sektöründe başarıya ulaşamadığını açıkça gös
termektedir. 

İkinci Beş Yıllık Plânda ulaştırma sektörü 
geliri gayrisâfi millî hasılanın % 5.9 unu teşkil 
edecek şekilde plânlanmıştır. Ortalama geliş
me hızı % 7.2 dir. 

ikinci Beş Yıllık Plânın bu sektör için öngör
düğü % 7.2 lik gelişme hızı, Birinci Beş Yıllık 
Plânın öngördüğü ortalama gelişme hızı olan 
% 10.5 oranının çok altınca kalmıştır. Hattâ 
bu gelişme hızı Birinci Beş Yıllık Planın gerçek
leşen rakamı olan % 7.7 nin de altındadır. Sa
nayileşmenin sürükleyici sektör olarak ka^ul 
edildiği ve millî gelirin yıllık ortalama % 7 bü
yüme hızına ulaşmasının öngörüldüğü bir eko
nomide, ulaştırma sektöründe hedef alınan bu 
düşük gelişme hızının izahı müşküldür. 

Ulaştırma sektörünün aksayan yönleri: Bi
lindiği üzere Ulaştırma Bakanlığına 4 İktisadi 
Devlet Teşekkülü ve iki katma büt^H islet/m e 
bağlı bulunmaktadır. İkinci Beş Yıllık Planın 
öngördüğü büyük sınai tesislerin gerek ham 
maddelerinin ithal ve naklinde, gerek üretilen 
mamullerin nakil ve ihracında ulaştırma sektö
rüne önemli görevler düşmektedir. Meselâ: Ku
rulması tahakkuk safhasına girmiş olpn Mersin 
ve Samsun suni gübre fabrikaları 500 bin ton 
civarında fosforit aist ve 200 bin tona. yakın 
amonyak ithal etmek zorundadır. Aynı şekil
de Üçüncü Demir ve Çelik Fabrikasının ham
maddesi olan demir cevherinin bir kısmının da 
ithal edileceği tahmin edilmektedir. Ayrıca 
memleketimizin ihtiyacı olan petrol ürünlerinin 
esas maddesini teşkil eden hampetrol ithalâtı 
da önemini gösterecektir. Bütün bu ithal mec
buriyetlerine yurt içi deniz nakliyatı ihtiyacını 
da ilâve edersek 1970 - 1971 yıllarında Deniz 
Ticaret Filomuza ne kadar büyük bir ihtiyacı
mız olduğu aşikâr hale gelmektedir. Yukarda 
söz konusu sınai tesislerimiz 1970 - 1971 yılla
rında üretime bağlıyacaklarına göre, halen son 
derece eskimiş ve sayıca çok noksan durumda 
olan ticaret filomuz büsbütün yetersiz hale ge
lecektir. Az gelişmiş ülkeler için son derece 
faydalı olan gemi inşa sanayii maalesef Ulaştır
ma Bakanlığınca gereken ciddiyetle ele alınmış 
değildir. 

Geçen yılki, konuşmalarımızda temas ettiği
miz üzere, bu konunun çözümünde gemi ithali

ne müsaade ederek özel teşebbüse krediler da
ğıtarak köklü sonuçlara ulaşmak mümkün de
ğildir. 

Gemi inşa sanayiinin Devlet eliyle yürütül
mesi ve tesislerinin biran evvel kurulması şart
tır. Aksi taktirde deniz nakliyatının yabancı 
gemilerle yapılması sonucunda büyük döviz ka
yıplarına uğraması mukadderdir. Devlet De
miryollarının da durumu hiç de iç açıcı değil
dir. Hatlar eskimiş, dizelizasyon ve elektrifi
kasyon gecikmiş, Devlet Demiryolları idaresi 
400 milyonu aşan zararlara uğramaya başla
mıştır. 

Yük ve yolcu nakliyatı ekonominin artan 
ihtiyaçlarına cevap vermez hale gelmiştir Ka
ra yolu rekabeti bu kesimin zararlarında baş
lıca rolü oynamaktadır. 

Durum diğer ulaştırma vasıtaları içinde 
farklı değildir. Ulaştırma Bakanlığı Ekono
minin bu en dramatik sektöründe koordinasyo
nu sağlıyacak şekilde kurulmuş değildir. Ba
kanlığın teknik ve ekonomik uzmanları yoktur. 

Ulaştırma Bakanlığına bağlı teşekkülleri 
kaldlrsak ortada Bakanlık diye bir şey kalmıya-
caktır. 

Yukarda sözünü, ettiğimiz problemlerin çö
zümünde en önemli unsur insandır. Şunu unut
mamak gerekir ki: İktisadi kalkınmanın temel 
faktörünü yetişmiş ve tecrübeli kilit personel 
teşkil eder. Bu nev'i personel yılların tecrü
be ve görgüsü ile yetişir. Yurdumuzda bu 
nev'i ehliyetli yöneticiler sayıca pek azdır. Bun
ların da politik arzu ve kaprislere kurban edil
memesi gerekir. 

Ulaştırma Bakanlığına bağlı teşekküllerde 
üs kademe personeli arasında hâlâ nakil ve tâ
yinler durmamıştır. Her Bakan ve genel mü
dür değişmesinde personelde huzursuzluk art 
makta ve bu durum iş verimini de düşürmek
tedir. 

Şurası unutulmamalıdır ki: Bu değerli ele
manların başarısı aynı zamanda Ulaştırma Ba
kanının kendi başarısıdır. Bu sebeple Bakan

dık koltuğuna oturan her şahsın gerekli hassasi
yeti göstermesi aynı zamanda bir vazifedir ve 
bir borçtur. 

Son günlerde yeni bir ulaştırma vergisiyle 
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karşı karşıya oldukları için huzursuzluk duyan 
şoför arkadaşların endişelerini paylaşıyoruz. 

Saygılarımızla. (Alkışlar) 
BAŞKAN — Sayın Ulaştırma Bakanı, bu

yurunuz efendim. (A. P. sıralarından alkışlar) 
ULAŞTIRMA BAKANI SADETTİN BİL

GİÇ (İstanbul) — Muhterem Başkan, muhte
rem milletvekilleri: Ulaştırma Bakanlığı bütçe
si üzerinde grupları adına söz alarak tenkiid ve 
temennide ve çalışmalarımız üzerinde ikazda bu
lunan arkadaşlarıma teşekkür ederim. 

Ulaştırma Bakanlığı, arkadaşlarımın da ıs
rarla üzerinde durduğu gibi 6 umum müdürlü
ğü bünyesinde toplayan, fakat bakanlığın bu 
umum müdürlükler üzerindeki müessiriyeti ka
nunlarla maalesef tarsin ve tahkim edilmemiş 
bulunan bir bakanlıktır. Bakanlığın bütçesi 
16 milyon lira, bakanlığa bağlı en küçük ku
ruluşun cari masrafları 61 milyon liradır. 
4770 sayılı Teşkilât Kanunumuz 1941 senesinde 
çıkmış, o günden bu güne değişen şartlar içeri
sinde elbette bugünün imkânlarını karşılıyacak 
seviyede değildir. 

Yalnız bizim iktidarımız zamanında değil. 
bizden evvelki iktidarlar zamanında da Teşki
lât Kanununu ele amak istiyenler bulunmuş, 
fakat her defasında bir başka sebep ortaya 
çıkarak bugüne kadar kuvveden fiile çıkartıla
mamıştır. Yine bu bütçeyi mütaakıp Meclis 
seçim tatiline girecek, ondan sonra geldiğimiz 
zaman içerisinde 1,5 ay ya çalışacağız, ya çalış-
mıyacağız, ertesi sene yine bu kürsüde bu teş
kilât kanununun çıkmadığından arkadaşlarımız 
yakınacaklar. Teşkilât mensubu olarak biz ka
lırsak bizler veyahut bizim yerimize gelecek 
olan arkadaşlar bu işin yerine getirilmemesinin 
üzüntüsünü buradan ifade edeceklerdir. Ulaş
tırma Bakanlığı Teşkilât Kanununa şiddetle 
ihtiyaç vardır. Kanunu topyekûn değiştirme
nin uzun bir zaman alacağı düşüncesiyle bâzı 
maddelerinin değiştirilmesi üzerinde bir hazır
lık yaparak Meclise getirmek kararındayız. Ha
ziran çalışmalarımıza yetistirebilirsek, öyle 
ümidediyorum ki, sıkı ve ciddî bir takip ve ar
kadaşlarımızın yardı mlariyle bu kanunu çıkar
tacak olursak her halde daha faydalı olacaktır. 

Ulaştırma Bakanlığına bağlı kuruluşların 
4 ü İktisadi Devlet Teşekkülü diye buyurdular 
arkadaşlarımız. Bunların ikisi tam iktisadi 

Devlet Teşekkülü vasfındadır. ikisi anonim 
şirket İktisadi Devlet Teşekkülü, birisi anonim 
şirket, bir diğeri de mülhak bütçeli bir idare
dir. Ulaştırma Bakanlığı ise hem ulaştırma po
litikasını tanzim etmek ve hem de bu sektörler 
arasındaki ahengi sağlamakla vazifelidir. Bir 
de aynca plânlarda Ulaştırma Bakanlığına 
Karayolları Ulaştırma ve Trafik Genel Müdür
lüğünü kurmak ve karayollarında bu umum 
müdürlük vasıtasiyle düzenli işletmeleri tanzim 
etmek görevi de verilmiş buunmaktadır. El
bette bugünkü kadrolarımızla bunun altın
dan kalkmak ve bunu kuvveden fiile çıkarmak 
pek kolay olmıyacaktır. Ama bakanlık mensu
bu arkadaşlarım ellerinden gelen gayretlerle bu 
hazırlıkları yapmaktadırlar. Üç gün kadar ev
vel yapmış olduğumuz Ulaştırma Şûrası toplan
tısında, memleketimizin bu sahada otorite olan 
gerek bilim adamlarından ve gerekse tatbikat
çı ve işletmecilerden almış olduğumuz temenni 
kararlarını uygulamaya gayret sarf ederek bâ
zı hususları kuvveden fiile çıkartacağımızı 
ümidetmekteyim. 

Muhterem arkadaşlarım, ulaştırma, haber
leşme hizmetlerinin teknik, ekonomik, sosyal 
icaplara ve kamu yararına ve millî güvenlik 
amaçlanna uygun olarak kurulup geliştirilme
sini ve !bu hizmetlerin birbirini besleyici ve ta
mamlayıcı şekilde yürütülmesini sağlayıcı esas
ları hazırlamak, tatbikatını takip ve muraka 
be etmek, ulaştırma ve haberleşme yatırım 
ihtiyaçlarını tesbit ve plânlamak, ulaştırma ve 
haberleşme sistemi üzerinde durmak, vasıtala
rının teknik imkânlarını ve bunlarda çalışan
ların yeterlik şartlarını belirtmek hususlarını 
üzerinde toplıyan Bakanlığımız, elbette çok 
cepheli bir hizmetin altındadır. Burada sunu 
ifade etmek isterim ki; Ulaştırma Bakanlığına 
bağlı kuruluşlar vatandaşlarımızın 24 saatini 
bilfiil işgal eden kuruluşlardır. Vatandaşları
mızın çoğu mektup bekler, telefonla görüşür, 
ya bir vasıtada seyahat eder, velhasıl 24 saa
tinde bu müessesenin her hangi birinden bir iş 
beklemektedir. 

ikinci bir hususiyeti daha var müessesenin; 
bütün bu hizmetleri bir ücret mukabilinde yap
mış olmasıdır. Ulaştırma Bakanlığı kuruluşla
rımda vatandaş sadece eshabı mesalih değil, ay
nı zamanda müşteridir. Bu işleri bir ücret 
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mukabilinde yaptığımıza göre de, mükemmel 
şekilde yapmak zorundayız. Ve biz 1968 den 
itibaren işletmelerimize yeni bir anlayış getir
mek suretiyle bu vatandaşlarımızı ve bilhassa 
müşterilerimizi tatmin edebilmek için elimizden 
gelen bütün imkânları kullanmak azim ve ka
rarındayız. 

Muhterem arkadaşlarım, uzun uzun Bakan
lığıma bağlı kuruluşların çalışmaları üzerinde 
durarak, gecenin bu geç saatinde vakitlerinizi 
almak istemiyorum. Yalnız kısa kısa bâzı (hu
susları söylemeden de geçemiyeceğim. Bilhas
sa arkadaşlarımın konuşmalarında yer aldığı 
için ifade etmek istiyorum. 

Çeşitli kanunlar üzerinde sık sık durulmuş
tur. Bunlardan Rıhtım Resmî Kanunu çıkar
tılmış ve tatbikata bağlanmıştır. Telsiz kanunu 
tasarısı Büyük Millet Meclisinin komisyonlann-
dadır. Haber aldığıma göre, Millî Savunma 
Komisyonundan da geçmiş bulunmaktadır. 

Denizde can ve mal koruma, Serbest liman 
bölge kanun tasarılarının hazırlanarak Büyük 
Millet Meclisine sevk edildiği, Tasarruf, Oto ta
sarruf sandıkları kpnun tasarısını, Büyük Millet 
Meclisine sevk ettiğimizi ve bunları komisyon
larda müzakere edilmekte olduğunu, PTT Ku
ruluş kanunu tasarısını Başbakanlığa sevk et
miş bulunduğumuzu, Devlet Demiryolları Kuru
luş kanunu tasarısının hazırlandığını. Demiryo
lu, Nakliyat ve Kara ulaştırma kanunu tpıspn-
ları üzerindeki çalışmaların ikmal edilmek üze
re bulunduğunu, Hava. seyrisefer kanunu tasa
rısı ile, Deniz sektörüne ait reorganizasyon ka
nunu taşanlarının tamamlanmak üzere bulun
duğunu ifade etmek isterim. 

Bu kanunların hepsi ne zaman Meclisleri
mizden geçerse o andan itibaren arzu edilen 
neticeyi vereceklerdir. Biraz evvel de işaret 
ettiğim gibi, Meclisimizin bu sen^M cplısması 
mahdut bulunduğuna göre, 1P68 bütçesinin 
sonunda, 1969 bütçesi müzakerelerinde yine bu 
kanunların çıkmadığından burada konuşulacak
tır. 

Muhterem arkadaşlarım, konuşan arkadaş
lar ısrarlı bir şekilde ulaştırma poli+ikımızın 
olmadığından bahsettiler. Hükümetimizin de, 
bundan evvelki Hükümetlerin de bir ulaştırma 
politikası vardı. Gerek Birinci ve bilhassa İkin
ci Beş Yıllık Plân ulaştırma politikamızı tesbit 
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I etmiştir. Her halde arkadaşlarımızın «politika
mız yoktur,» derken üzerinde durdukları bir 
nokta var, o da sektörler arasındaki muvaze
neyi sağlıyacak sistemlerin getirilip getirilme
diği hususundaki tereddütleridir. Bu da kısmen 
memleketimizde hükümetleriniz tarafından ya
pılmaktadır. Ama günün icaplarına ve artan 
tekâmüle ve şartlara göre uydurulmuş durum
da değildir. Bunun bu şekle getirilmesi için ge
rek plân, gerek 1968 proerramma uy^m ted
birler aldığımız ve bunları bütçemizin imkânları 
nisbetinde uyguladığımız takdirde sektörler ara
sındaki bu muvazene de temin edilmiş buluna
caktır. 

Arkadaşlarımızın ısrarla üzerinde durdukla
rı bir husus, karayollarının zararlı bir suret
te demiryolları aleyhine inkişaf etmiş olduğu
dur. 

Muhterem arkadaşlarım, İkinci Bes Yıllık 
Plânda ulaştırma yatırımlarının % 70 ini yine 
1960 programında da yatırımların % 65 küsu
runu karayolları teşkil etmektedir. Bu, böyle 
olmıya devam edecektir. Bu yanlış bir tatbikat 
değil, biline biline yatulan bir tatbikattır. Çün
kü, Türkiye We her köye. her nahiyeye, her ka
zaya ulaşmadıkça karayolları yapımından vaz
geçmeye imk^n yoktur. Bâzı çevrelerde kara
yolları yapımlarından sarfınazar edilmedi husu
sunda bâzı görüşler varsa da. biz Hükümet 

I olarak aynı görüşte değiliz. Kar?»voliprı yatı
rımlarına devam edeceğiz, karayolları yatırım
larının yanıbaşmda da diğer sektör yatırımları
nı ihmal etmiyeceğiz. 

Sırası gelince, demiryollarında, deniz nak
liyatında ne yapmak istediğimizi ve ne yaptı
ğıma ifa^e etmece çalışacağım. 

Müsaade buyurursanız şimdi, teker teker 
umum müdürlüklere geçmek istiyorum. 

Muhterem arkadaşlar; posta, telgraf ve te
lefon hizmetlerimiz her geçen sene artan bir 
tempo ile gelişmektedir. Bilhassa 1967 ve 1967 
den evvelki durumu size ifade etmeye çalış
mak istiyorum. 1968 çalışmalarımız üzerinde 
de izahat vereceğim. 

PTT hizmetlerinin daha çok yere götürül
mesi 1960 yılında, şimdiye kadar elde edilemi-
yen bir seviyeye ulaşmış bulunmaktayız. 1960 
yılında 1 327 yerde görülen PTT hizmetlerinin 

I 5 yılda 167 artışla 1 494 e çıkarıldığını, 1966 
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yılında ise 7 merkez, 81 şube ve 34 acentalık 
olmak üzere yeniden açılan 122 işyeri ile 
1 606 ya yükseldiğimizi, 1967 yılında ise 10 
merkez, 231 şube ve 91 acentalık olmak üzere 
332 işyeri daha ilâve ederek 1 948 e ulaştığı
mızı ifade etmek isterim. Bu suretle 1960 -1965 
yılları arasında yılda ortalama 33 işyeri açıl
mışken, 1966 yılında 4 misli, 1967 yılında ise 
10 misli olarak 332 işyeri hizmete girmiş bu
lunmaktadır. PTT de bu hizmet artışına mu
vazi olmak üzere personel sayısında da bir ar
tış kaydedilmektedir. 

Posta hizmetlerinde, şehirlerarasında posta 
maddelerinin süratle sevk ve dağıtılması için 
tedbirler alınmakta olduğunu ifade etmek iste
rim. 

Şöyle ki; akşama kadar posta trenlerinden 
tevzi edilen mektuplar şehilerarası otobüs se
ferlerinden istifade etmek suretiyle o gece şe
hirlerden şehirlere nakledilmekte ve sabahle
yin alıcısının eline ulaştırılmaktadır. 37 ilimiz 
bu şekilde irtibatlandırılmış bulunmaktadır. Bu 
teşkilâtımızı genişletmekteyiz. 

Şehir içinde ise, köylerde olduğu gibi 3 ki
loya kadar olan kolilerin ve 1 000 liraya ka
dar olan paraların şehir içinde de alıcısının 
eline teslim edilmesini mümkün kılacak ted
birleri almış bulunmaktayız. Ve her gün şe
hir içinde bazan iki defa, hiç olmazsa bir defa 
mektupların alınarak postalanması imkân dâ
hiline getirilmiştir. 

Köylerimizde ise, eskiden 10 günde bir de
fa yapılan dağıtma işini, şimdi 7 günde bire 
indirmiş bulunmaktayız, önümüzdeki sene içe
risinde bunu hiç olmazsa 4 günde bire indirmek 
çabası içerisinde bulunacağız. 

Muhterem arkadaşlarım, hizmeti iktisadi 
Devlet Teşekkülü olmasına rağmen posta, tel
graf ve telefon hizmetini vatandaşların ayağı
na götürmek gayreti içerisindeyiz. 1968 ve 
1969 yıllarında Türkiye'de posta işyeri açılma
mış, telefon tesisatı kurulmamış, belediyesi 
olan köyümüz ve nahiye merkezimiz kalmıya-
cağı gibi, büyük köylerimizin birçoklarında da 
posta işyerleri açılmış bulunacaktır. 

Telgraflarda bir artış kaydettiğimizi ifade 
etmek istemeyiz. Telefon hizmetlerinin artma
sı ve bilhassa teleksin inkişafı karşısında pos
ta hizmetlerinde, telgraf hizmetlerinde bir 
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azalma vardır. Şimdi telgrafı telem üzerinden 
yapmaktayız. 60 il ve 10 ilçede telgraflar te
lem mafcinalarıyla geçirilmektedir. Yedi ilimiz 
de bu sene içerisinde teleme geçirilecektir. 

1966 yılı Ocak ayında memleketimizle İn
giltere arasında tesis edilerek işletmeye veril
miş bulunan iki aded telsiz teleks kanalından 
ibaret Milletlerarası Teleks Servisinin 1967 yılı 
sonunda memleketimiz ile 8 dış ülke arasında 
direkt olarak tesis edilen 22 aded teleks kana-
liyle takviye edildiğini ifade etmek isterim. 
Teleks abone sayısı 1955 yılında 27 iken, 1964 te 
264 e, 1967 yılında ise 500 e yükselmiştir. 

Muhterem arkadaşlarım, telefon hizmetleri 
üzerinde de biraz izahat vermek istiyorum. 
Türkiye'mizde telefon hizmetleri, maalesef uzun 
yıllar arzu edilen seviyeye ulaştırılamamıştır. 
Şu anda İstanbul'da 89 000, Ankara'da 26 000, 
İzmir'de 10 000 ve bütün şehir ve kasabaları
mızda binlere yaklaşan vatandaş telefon bek
lemektedir. 40 yılda 280 000 abonelik manya-
tolu, otomatik olmak üzere telefon tesisi kur
maktayız. ikinci Beş Yıllık Plân, 204 000 
aboneyi, ikinci Beş Yıllık Plân dönemi içeri
sinde devreye ithal etmiş bulunacaktır. 

Telekomünikasyon Anlaşması ile meydana 
gelen fabrika şimdiden imalâta başlamış bu
lunmaktadır. Fabrika bir taraftan inşa edilir
ken, bir taraftan da imalâtı yürümektedir. An
cak 1968 in sonunda 1969 un ilk aylarında 
60 000 aboneye telefon verilebilecektir. Bu
nun 42 000 i İstanbul'da, 7 bini Ankara'da, 
3 000 yahut 4 000 kadarı, izmir'de, 2 000 i İz
mit'te olmak üzere çok âcil ihtiyaç gösteren 
bölgelerimize dağılmış bulunmaktadır. Bilhas
sa telefon meselesinde şunu ifade etmek iste
rim ki, 1968 yılımızı sıkıntılı bir devir olarak 
geçirmek zorunda kalacağız. Bu senenin sonuna 
kadar arzu edilen seviyede bir telefon bağlama 
imkânını elde edemiyeceğiz. Ancak, bundan 
sonra her sene 40 000 - 50 000 telefon abonesi 
ilâve dahi etsek, Türkiye'de telefon meselesini 
halledebileceğimizi tahmin etmiyorum. Çünkü, 
her geçen gün, memleketimizdeki inkişaf, tele
fon ihtiyacını artırmaktadır. 

Geçenlerde elime geçen bir istatistikte Ja
ponya'da 1955 yılında 354 abone beklerken, 2 
milyon telefon varken, 1967 yılında 5,5 milyon 
abone olmuş, bekliyen 2 milyona yükselmiş 
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bulunmaktadır. Bu da gösteriyor ki, memle
ketlerde tekâmül arttıkça telefona ihtiyaç da 
o nisbette artacak ve bütün imkânlarımıza rağ
men telefon abonelerinin ihtiyaçlarını karşılı-
yabilecek bir seviyeye gelemiyeceğiz. Bu demek 
değildir ki, muhterem arkadaşlarım; yatırım
lara gereken ehemmiyet verilmemiştir. Bu sek
törde İkinci Beş Yıllık Plân dönemi içerisinde 
960 milyon liralık yatırım öngörülmüştür. 

PTT konusunda bilhassa şunu ifade etmek 
isterim ki, 1963, 1964, 1965 devrelerinde plân 
maalesef % 50 nin altında bir uygulamaya 
erişebilmiş, 1966 dan itibaren ise % 100 bir 
tatbikat imkânı elde edilmiştir. Bugün de sı
kıntılarımız, Birinci Plân içerisinde arkadaş
larımızın iddia ettiklerinin aksine, plânın ger
çekleşmesinin ilk senelerde arzu edilen seviye
ye ulaşamamış olmasından ileri gelmektedir. 
Eğer, birinci, ikinci, üçüncü yıllarda plân arzu 
edilen tatbikatı bulmuş olsa idi, bugün daha 
fazla yatırım imkânı sağlamak mümkün ola
bilirdi. 

Bilhassa şunu ifade etmek isterim ki, bu
gün, 1 900 küsur işyerimizden telefonu bağla
nan 1 700 işyerimiz - ki rakamı şöyle vermek 
istiyorum - 1966 yılında 67 si il, ve 85 i ilçe 
olmak üzere 152 yer şehirlerarası konuşma im
kânına sahip iken, geceleri veyahut yirmidört 
saat, jandarma ile yapmış olduğumuz anlaşma 
neticesinde Türkiye'de 1967 yılında 857 ye 
yükselmiş bulunmaktadır. 152 iken 857 ye yük
seltilmiştir. önümüzdeki yıllarda bunu daha 
da genişletme imkânlarını araştıracağız. 

Ayrıca, Jandarma Komutanlığı ile bu yıl 
1 . 1 . 1968 tarihinde yapılan bir anlaşma ile 
PTT işyeri bulunan bütün bölgelerimizdeki 
işyerlerimizde jandarma telefonu varsa, ak
şam mesaisinden sonra telefonları oraya bağ
lamak suretiyle, gece sabaha kadar vatandaş
ların istifadesine arz olunacaktır. Belki bu, 
ilk anda arzu edilen seviyede bir bağlama de
ğildir. Ama, hiç olmazsa zaruri ihtiyacı olan 
insanların gece ihtiyaçlarını alâkalı şehirlere 
ve bütün Türkiye'ye duyurmalarına imkân ve
recek bir durumdur, bunu bilhassa burada be
lirtmek isterim. 

Muhterem arkadaşlarım; üzerinde ısrarla 
durulan bir husus da, Devlet Demiryollarının 
durumudur. Her arkadaşımız hemen hemen mü
temadiyen Devlet Demiryollarının zarar etti

ğini Devlet Demiryollarının zararının sebep 
lerini araştırmaya çalışmıştır. 

Devlet Demiryolları, muhterem arkadaşla 
rım, yalnız bugün zarar eden bir müessese de> 
ğildir. Devlet Demiryolları bundan sonra dr, 
zarar etmiyecek bir müessese değildir. Çünkü, 
dünyadaki emsalleri itibariyle her teknik im-
kânlar kendisine bahşedilmiş olmasına rağmen 
Devlet Demiryollarının zarar ettiğini görmekte
yiz. Avrupa'da, tek zarar etmiyen demiryolu 
isviçre demiryoludur., O da transit üzerinde 
bulunmuş olması dolayısiyle dolu giden, boş 
gelen vagonlardan, lokomotiflerden de para 
aldığı içindir. Bunun dışında Avrupa'da, Al
manya dâhil, bütün memleket demiryolları za
rar etmektedirler. Bizim gibi, demiryolu eski, 
yolların alt yapısı ıslah edilmemiş, güzergâhlar 
tamamiyle halledilememiş, eer vasıtaları dizele 
veya elektriğe çevrilememiş demiryolunda ise 
elbetteki zarar olacaktır. 

Muhterem arkadaşlarım, gene burada şunu 
ifade etmek isterim ki, sözcü arkadaşlarımın 
mühim bir kısmı bunun üzerinde durdular. 
Sanki Birinci Plânın ilk yıllarda, kendi partileri 
iktidarda iken, demiryolu konusunda ciddî bir 
adım atılmış, sanki lokomotif fabrikası için veya 
lokomotif lisansı için bir anlaşma yapılmış da 
durdurulmuş gibi arkadaşlarımız burada bu ge
cikmelerden bahsetmektedirler. Şunu bilhasa 
ifade etmek isterim M, demiryolu meselesinde ve 
diğer meselelerde arkadaşlarımızın meseleleri in
safla teemmül etmeleri icabeder. Meseleyi, sa
dece muhalefet olsun diye ele almanın bizi götü
receği hiçbir nokta yoktur. Bilhassa meselelerin 
evveliyatına iştirak eden arkadaşlarımızın, geç
mişi hiç nazarı itibara almadan meselelerin üze
rine eğilmiş olmalarında fayda görmüyorum. 

Muhterem arkadaşlarım; size şunu ifade et
mek isterim ki, Devlet Demiryollarımız 1969 se
nesi içerisinde kendisinin yapmış olduğu dizel lo
komotiflere kavuşmuş olacaktır. Bunun lisans 
anlaşması yapılmıştır ve bu anlaşma gereğince 
de 12 ay içerisinde 20 dizel lokomotifin 10 u ma
mul, 10 u yarı mamul olarak Türkiye'ye gelecek, 
ondan sonra da her sene Türkiye'de 30 dizel ve 
elektrikli lokomotif yapılacaktır. 

Muhterem arkadaşlar; Türkiye'de vagon bey
nelmilel standartlara göre yapılmaya başlanmış
tır. İkinci Beş Yıllık Plânda 3 650 vagon pro-
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gramlanmış bulunmaktadır. Fakat bizim kapa
sitemiz yük vagonunda altıbindir. Bu fazla kapa
siteyi değerlendirmek için ihracat imkânları 
araştırmaktayız. Bunun yanı başında gerek cer, 
gerek yol, gerekse diğer bakım imkânlarımızı 
geliştirmek suretiyle demiryollarına yeni bir 
hayatiyet getirmek çabası içerisindeyiz. 

Mütemadiyen söyleniyor, Doğu'ya niçin arzu 
edilen seviyede tren ve lokomotif çalıştırılmı
yor? 

Muhterem arkadaşlarım; kim istemez ki 
memleketin her tarafına elektrikli veyahut dizel 
lokomotiflerle trenler çalıştırılmasın, memleke
tin her tarafında bugünün rekabet şartlarına uy
gun mükemmeliyette, güzellikte, konforda ve 
rahatlıkta tren çalıştırıp da müşteriler kaçırıl
masın. Elbette ki, bunlar bir imkân meselesidir. 
Bu imkânlar peyderpey tahakkuk edecektir. Biz 
bunun içerisindeyiz. Bu gayreti göstermek için 
elimizden gelen bütün imkânları kullanıyoruz. 
1968 senesinde İstanbul'dan Kars'a, ikinci bir 
ekspres ihdas edilecektir. Ayrıca normal sefer
ler ihdas edilecektir. Şimdi Sivas'a kadar dizel 
lokomotiflerimizi gönderiyoruz. Dizel lokomo
tifler servise girer girmez, Doğu, Batı demeden, 
her tarafa göndermeye gayret sarf edeceğiz. 

1968 kışının çok şiddetli geçtiği, hattâ hiç kar 
tutmıyan bölgelerimizin de büyük kar yağışları 
almak suretiyle yolların kapand'ğı bir vakıadır. 
Karkamış - Gaziantep arasında trenlerimiz kal
dı. Karkamış mmtakasmda bu şiddette bir karın 
yağrlığı hiç görülmemiştir. Ama buna iki, üç 
gün içerisinde yolcuların imdadına koşmak ve 
onları her türlü sıkıntıdan kurtarmak mümkün 
olmuştur. Devlet Demiryollanmız hakikaten 
bu mevzuda büyük gayretler göstermişlerdir. 
önümüzdeki sene için daha tedbirli olmak niye
tindeyiz ve bunun için yeni teknik malzemeler 
üzerinde durmaktayız. 

Senatomuzda Devlet DemiryoHarımıza, bu 
gayretinden ötürü teşekkür edilmişti, Millet 
Meclisimizde ise Devlet Demiryollarımızm ihma
linden bahsolundu, bir türlü anlıyamadık. iki 
Meclisin demek ki, bu konuda ayrı ayrı görüşle
ri var. 

Muhterem arkadaşlarım, bu tedbirlerimizin 
yanıbaşmda ayrıca Devlet Demiryolları olarak 
uş tedbirleri almak suretiyle 1968 de Devlet De
miryollarındaki gelişmeyi devam ettirmek isti
yoruz. Birincisi, masraflarda indirim sağlamak, 

ikincisi işletme gelirlerini yükseltmek. Birinci
sinde masraflarda indirim sağlanması için dizeli-
zasyon ve elektrifikasyona gitmek suretiyle işlet
me masraflarını azaltmak. Biraz evvel ifade et
tim, lisans anlaşması yapılmıştır, 1969 dan itiba
ren memleketimizde dizel lokomotiflerle işletme
ye geçilecektir. Şimdi zaten manevra lokomo
tiflerini dizel lokomotifler olarak kendimiz yap
maktayız. Yüksek tonajlı modern vagonların 
imaline önem vererek taşman ölü hamuleyi azalt
mak suretiyle işletme masraflarını düşürmek is
tiyoruz. Tasarrufu teşvik edici usuller uygulı-
yarak kömür ve akaryakıt sarfiyatını azaltmak, 
yol mekanizasyonunu gerçekleştirmek suretiyle 
bakım, onarım ve yenilenmesini ucuza mal et
mek, malzeme hâkimiyetini temin edici yeni sis1 

temin tatbiki ile 600 milyon lira mertebesindeki 
stoku 300 milyon lira mertebesine indirmek sure
tiyle masrafları azaltmak istiyoruz. 

Devlet Demiryollarında 80 tip vagonun oldu
ğunu ve çok çeşitli lokomotifin bulunduğunu 
arkadaşlarımız ifade ettiler. Bunların hepsi 
içinde ayakta tutabilmek, bunların çalışmasını 
mümkün kılabilmek için bunların ambarlarda 
yedek parçalarını bulundurmak ve bu şekilde 
malzeme stoku yapmak zorunda kalıyoruz. Stan-
dardizasyona geçtiğimiz andan itibaren elbette 
ki, bu malzeme stokumuz büyük ölçüde azala
caktır. 

Fabrikalarda prim sistemine gidip imalâtın 
artmasını temin ederek maliyeti düşürmeye ça
lışacağız. CPO (Sipisi) sistemlerini uygulamak 
ve geliştirmek suretiyle de tehirleri önlemek, 
emniyetle, hattı daha fazla yüklemek imkânları
nı elde etmek istiyoruz. 

Buna ilâve olmak üzere, demin de ifade etti
ğim gibi, işletme gelirlerini yükseltmek için dü
şünülen tedbirler de şunlardır: Dizelizasyon ve 
elektrifikasyonun sağlanması, yol standartları
nın yükseltilmesi, konforlu vagonlar imali sure
tiyle süratli ve rahat yolculuk imkânlarının sağ
lanması ve binnetice yolcu gelirinin artırılması, 
trafiğin az olduğu aylarda özel yük ve yolcu 
tarifeleri uygulamak suretiyle taşımaları artır
mayı düşünmekteyiz. Kapıdan kapıya eşya nak
liyesini sağlıyarak demiryolu taşımalarını ko
lay hale getirmek istiyoruz. Bu faaliyetimiz bâ
zı çevreler tarafından yanlış anlaşılmakta ve 
Adalet Partisi iktidarı şehir içi nakliyata da el 
attı diye istismarlara sebebiyet vermektedir, 
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Muhterem arkadaşlarım; bu yükünü, eşyası- I 
m nakletmek istiyen yolcuya karşı bir kolaylık
tır. İdaremiz yine şehir içi nakliyatçılığı yapan 
nakliyatçılardan istifade etmek suretiyle bu işi 
gerçekleştirecek, fakat vatandaşların yüküne, 
eşyasına bir sahip çıkartacaktır. Bu suretle hem 
kendi kapasitemizi artırmayı, hem de yolcunun 
yükünü ve eşyasını emniyetle nakletmeyi düşün
mekteyiz. 

Boş akımını değerlendirmek için hususi ta
rifeler uygulamaya çalışacağız. Şehirlerin mer
kezî yerlerinde bilet satış büroları kurmak su
retiyle hizmeti vatandaşa yaklaştırmak ve bun
lardan bagajların da. kabulü ile yolcuyu daha 
çok çekmeye gayret sarf edeceğiz. Fabrikalarda 
boş kapasitenin değerlendirilmesi suretiyle de 
piyasaya iş yapmak imkânlarım araştıracağız. 
Bu suretle Devlet Demiryollarımızı imkânlar 
nisbetinde daha rantabl bir işletme haline getir
mek için gayret sarf olunacaktır. Demiyoruz 
ki, 1968 senesinde Devlet Demiryolları zarardan 
kurtulacaktır. Böyle bir şey asla bahis konusu 
değildir. 

Muhterem arkadaşlarım; Denizcilik Bankası 
üzerinde de biraz durmak istiyorum. Denizcilik 
Bankamız sözcü arkadaşlarımızın da tebarüz et
tirdikleri gibi, lokantacılıktan otel işletmecili
ğine, bankacılığa, iç ve dış hat nakliyeciliğine, 
tersaneciliğe kadar çeşitli işler yapmaktadır. 
Bu çeşitli işler arasında Denizcilik Bankasının 
esastan uzaklaştığı ve randımanlı bir işletmeye 
gidemediği ifade olundu. Bilhassa şunu arz et
mek isterim M, büyük işletmeler birçok arkadaş
larım gayet iyi bilirler, demiryollarının birçok 
memleketlerde otel işlettiği, hattâ havayolu iş
letmeleri yaptığı bir vakıadır. Bir işletmenin 
çok iş yapmış olması, onun mutlak mânada za
rarının sebebi gibi gösterilemez. 1967 yılındaki 
Denizyollarında meydana gelen fazla zararın 
muhtelif sebepleri vardır. Bilhassa bunların üze
rinde durmak isterim. 

Muhterem arkadaşlar burada çeşitli kanunlar 
çıkartıyoruz. 274 sayılı Kanunu çıkardık, 275 i 
çıkardık, 842 yi çıkardık, 931 i çıkardık. Bütün 
bu kanunlardan sonra yeni bir tatbikat meyda
na geldi. Bu tatbikatı bir tarafa bırakıyoruz, ar
tan iş hacmini bir tarafa bırakıyoruz, ondan son
ra dönüyor ve diyoruz ki, «Bu kadar işçi neden 
artmıştır, bu partizan bir tatbikattır.» Bunları | 

I bu kadar kolay söylememek, rakamları bir ye
rinden almamak, başından sonuna kadar alıp 
değerlendirmek lâzımgelebilir. 1963, 1964, 1965 
senelerinde muvakkat işçi sayısı DDY. nda 7 000 
iken 1966 da 4 000 e düşmüş, 1967 de tekrar 
8 000 e yükselmiş. Görülüyor M, muvakkat işçi 
sayısında, iddia edildiği gibi, astronomik ra
kamlarla bir artış bahis konusu değildir, işin 
icabına göre, yatırımlar arttıkça, hizmet arttık
ça elbette ki, işçi sayısında, repertuvar sayısın
da bir artış meydana gelmiştir. Bunları bura
da, bilhassa belirtmek isterim. 

Denizcilik Bankasının gemileri maalesef es
kimiştir, mix tipte gemilerdir. Bu gemiler hem 
yolcu, hem yük taşır. Yolcu kapasiteleri maale
sef mahduttur. Bu gemilerle biz Avrupa sefer
leri yaparız. Taşımış olduğumuz yolcu çok mah-
dudolduğu için, bu gemilerin yük taşıma imkân
ları da en müsait limanlara Deniz Nakliyat Şir
ketinin şilepleriyle gittiğimize göre, elbette bun
ların oradaki indirdikleri bindirdikleri yükler 
mahdut olacaktır. Şimdi bu gemileri yenilemek 
veyahut da bu gemileri bozarak düzeltmek için 
tersanelerimize, kızağa çekmiş vaziyetteyiz. 

Marmara tipi üç gemi, bugünün ulaştırma 
I şartlarına uygun şekilde tadil edilecek, bu su

retle kapasite artırılacak ve konfor sağlanacak
tır. Bu maksatla ikinci Beş Yıllık Plâna öde
nek de konmuştur. Ayrıca, yük ve yolcu gemisi, 
mikst tipte gemilerin yalnız yolcu gemisi ol
mayı mümkün kılacak tedbirler alındığı gibi, 
bunların süratleri üzerindede İsrarlı şekilde 
durulmaktadır. 

Muhterem arkadaşlarım, tersane konusuna 
temas etmek isterim: 

Kıymetli arkadaşlarım konuşmalarında; bil
hassa Pendik tersanesi üzerinde durdular: «Pen
dik turistik bir bölgedir, tersane burada yapıl
mamalıdır.» Bu maalesef mimarlarımızın ay-
lardanberi dillerine doladıkları ve bir kısım va
tandaşlarımızın da memleketin bütün gelirini 
turizme bağladıkları bir inanışın tezahürüdür. 
5 000 kilometre sahili bulunan Türkiyede 1,5 
kilometrelik bir sahil tersane için kapatılacak 
olursa, sanki kıyamet kopacakmış gibi bir nok-
tai nazar. 

Muhterem arkadaşlarım, tersaneyi niçin 
Pendiğe yapıyoruz? Pendik'de arsamız bulundu-

| ğu için değil, tersaneyi Pendik'e yapmamızın 
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muhtelif sebepleri vardır. Bunlardan birincisi:. 
Bu tersane sahasının yanından çift hatlı bir 

tren yolu geçmektedir. Bu hat vasıtasiyle bu 
tersanede çalışan personeli Anadolu yakasının 
her tarafına rahatlıkla dağıtma imkânlarına 
sahibiz, ve bu suretlĞ Anadolu içerisinde, istan
bul'da oturan kalifiye işçiyi, kalifiye personeli 
bu tersaneye çekmek imkânlarını buluruz dü
şüncesidir. 

İkincisi; Anadolu'dan; Karabük'ten, Sivas'
tan, Kırıkkale'den ve Eskişehir'den gelecek mad
denin, malzemenin bir defa daha Derinceye 
indirilip Derince'den tekrar vapura yüklenip 
tersaneye götürülmesi gibi iki masrafı yapma
mak için Pendik'te yapmayı uygun buluyoruz 
ve yapmaktayız. 

Üçüncüsü; muhterem arkadaşlarım, tersane
yi burada değilde Marmaranm her hangi bir 
kıyısında yapacak olursak, bu tersanede 2 500 
işçi ve personel çalışacağına göre, bunların 
12 500 kişilik ailesi için sosyal tesisler yap
mak zorundayız. Şimdiki hesaplarımız 60 bin 
detrit tonluk bir tersane 160 milyon Türk Li
rasına mal olacak. Bu şartlar altında yapılacak 
bir tersanenin maliyeti 350 milyonun üzerin
dedir, 160 milyona mal ettiğimiz ahvalde dahi, 
bu tersane rantabl olmıyacaktır. Ondan sonra 
ancak randımanlı bir ritme geçecektir. Bir de 
bunu 350 - 400 milyon liraya mal edersek, böyle 
bir tersanenin randımanlı olması mümkün olur 
mu? 

Muhterem arkadaşlarım, tersanelerden tu
rizmin kaçtığı iddiası bugün artık varit değil
dir. Her halde kıymetli arkadaşlarım görmüş
lerdir, ben de gördüm, birçok yerlerde tersane
ler ve limanlar şehirlerin uzağında değil, ter
sanelerde, limanlarla karayolu demiryolu, de
nizyolu bir birleriyle irtibatlı vaziyettedir. Bun
ların birinin diğerinden, tersaneyi veya limanı, 
bunların birinden mahrum bıraktığınız takdir
de, bu limanın ve tersanenin rantabl bir işlet
meye gitmesine maddeten imkân yoktur. 

Kıymetli arkadaşlarım, bu yalnız bizim 
fikrimiz değil, bu benim fikrim de değil, bu, 
yeni mühendisler odasının fikri, bu, Teknik üni
versitemizin inşaiye profesörlerinin fikri, bu, 
Türkiyeye çağırmış olduğumuz yabancı uzman
ların ve yerli uzmanların ve yabancı ve yerli 
şirketlerin de fikri. Bu mesele bir tek nokta-
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da toplanıyor. Turizm için en güzel sahadır, 
burası elden giderse bu memleket mahvolur. 

Muhterem arkadaşlarım, demin de ifade et
tim. Kilometrelerce deniz sahillerimiz vardır. 
Bu sahillerimizde sanayi tesisleri kurulduğu za
man mı bu sıkıntıya uğrıyoruz? Başka tedbir
lerle sahilleri elimize almamız her yerde mev
cuttur ve esasen bu sanayi tesisinin yanı başın
da cam fabrikasından tutun da bilmem neye 
varıncaya kadar hepsi sahilde sıralanmış vazi
yettedir. Artık buradan itibaren o saha kör
feze kadar, izmit'e kadar bir sanayi sitesi ha
line, bir sanayi bölgesi haline gelmiş bulunmak
tadır. 

îşte muhterem arkadaşlarım, biz bu düşün-
oelerle tersaneyi burada yapmaktayız. Bilhassa 
]unu da ifade etmek isterim ki, tersane artık 
eskisi gibi perçinleme ile çalışan bir tersane ol
maktan çıkmış, dikişle kaynak yapan tersane 
haline gelmiştir. Bu çalışma ile etrafını zarardi-
de etmemekte ve ne de başka şekilde zarar ver
memektedir. 

Ayrıca tersaneye gelip giden gemilerin yağ 
akıtmak suretiyle bütün koylarımızın kirlen
mesi meselesi zannederim ki, bu körfezden iti
baren dökülen yağların mutlaka sahile yayı
lacağı, ve bütün yeni ve eski gemilerin bu 
körfeze gelerek mutlaka yağ akıttığı id
diası pek varidolamaz. Çünkü, yeni gemiler 
yağ akıtmazlar. Zannederim ki, Hüsnü Özkan 
Bey, bizim yaşını, miadını doldurmuş Ticaret 
filomuzdan yağlar aktığını söylemektedir. 

Muhterem arkadaşlarım, ayrıca birşey daha 
ifade etmek istiyorum. Birinci Beş Yıllık Plân 
içerisinde maalesef Türkiyede ticaret filosunun 
takviyesi hususunda her hangi birşey yer alma
mıştır. Ama arkadaşlarımız bizi A. P. iktidarını 
Ticaret filomuzu geliştirmemiş olmakla itham et
tiler. 1963 te plânı yapınız, tersane yapımı 
ve bu tersanede gemilerimizin yapılması için 
plâna hüküm koyunuz. Ondan sonra 1968 sene
sinde geliniz, gemi almadınız ve Ticaret filomu
zu inkişaf ettirmediniz diye sual sorunuz? Bil
miyorum, bu nasıl kabili teliftir. Her halde ol
sa olsa grup sözcüsü arkadaşlarımın 1963 te 
hazırlanmış olan Birinci Beş Yıllık Plânı oku
mamış olduklarını ifade eder, başka bir şey ifa
de etmez. 

Buna rağmen, A. P. iktidara geldikten sonra 
1966 da hazırlıklarını yaparak, Plânlamadan 
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geçirerek iki tane tanker mubayaa etmiştir ve 
bu 100 000 detrit ton kapasitededir. Bunlardan 
35 000 detrit tonluk kapasiteli tanker özel 
sektörün, 60 000 detrit tonluk da Deniz Nakli
yat Şirketinindir. îkisi de bugün çalışmakta
dır. Bunlardan Deniz Nakliyat Şirketinin tan
keri 3 ay müddetle 4 milyon liralık bir kârla 
dışarıda çalışmaktadır. Ayaş tankeri ise şim
diye kadar dışarıda çalışıyordu, Enerji Bakan
lığının çağırması üzerine Türkiyeye dönmüş
tür. Onlarla yapmış olduğu bir anlaşma üze
rine Ayaş'la rafinerileri petrol sevk edilecektir. 

Hükümetiniz bununla da yetinmemiş İkinci 
Beş Yıllık Plânın birinci dilimine, 1968 prog
ramına Ticaret Filomuzun takviyesi için tahsi
sat koymuş ve Ticaret filomuzu süratle takvi
ye etmenin lüzum ve zaruretini benimsemiş bu
lunmaktadır. Bu sene 8 gemi yeniden alınacak
tır. Hattâ imkân bulabilirsek, müsait taksitler
le alabilirsek daha fazla almaya da gayret sarf 
edeceğiz. Bu suretle Türk Ticaret filosunu sü
ratle geliştireceğiz. Bu geliştirmemiz tersane 
yapmamıza mâni olmıyacak, tersanenin yapıl
ması halinde dahi geminin mubayaasından vaz 
geçmiyeceğiz. 

Demin tersanenin yeri üzerinde uzun uzun 
durdum, tersane hakkında malûmat veremedim, 
onu da bilhassa ifade etmek isterim; 1968 sene
sinin bu aylarında tersane projesini ihaleye çı
karmış bulunmaktayız. Martın 15 ine kadar, 
proje ihalesinin cevapları gelecektir ve o ce
vapları alır almaz da asıl tersane ihalesine ge
çilecektir. 

Tersane yerinin istimlâki için kararname 
hazırlanmış, Plânlamadan Başbakanlığa sevk 
edilmiştir, bugünlerde kararname çıkar çıkmaz 
da arsanın geri kalan kısmının istimlâkine ge
çilecektir. 

Arkadaşlarımız şunu bilsinler ki, A. P. ikti
darı bu konuda gereken tedbirleri almış ve ha
kikaten bu konuyu ciddiyetle ele almış, hassasi
yetle üzerinde durmuş ve bunu gerçekleştirmek 
için de son noktasına gelmiş bulunmaktadır. 
Nasıl ki, lokomotif sanayiinde söylediğim gibi, 
1966 da bu işi ele almış, 1968 in bu ayında bu
nu gerçekleştirmiş bulunmaktayız. Yine tersane 
meselesi de 1966 da ele alınmış, inşallah 1968 
in üçüncü ve dördüncü ayında gerçekleştiril
miş bulunacaktır. 

Bunun yanı başında da ticaret filomuzun 
gelişmesi için yeni gemiler mubayaa etmeye 
devam edeceğiz. Ne zamanki tersanemiz biter ve 
eski ve yeni tersanemizin kapasitesi memleket 
ihtiyacını karşılar hâle gelirse o andan itibaren 
elbetteki gemi ithali durdurulacaktır. Çeşitli 
görüşler var; eski gemi mi, yeni gemi mi mu
bayaa edilsin meselesi.. Bunlar birer görüştür, 
üzerinde şimdi durmak istemiyorum, zamanı 
gelince üzerinde duracağız. 

Deniz Nakliyat Şirketimizin bugünkü za
rarlarının bellibaşlı sebeplerinden bir tanesi de 
hakikaten ticaret filosunun çok eskimiş olması 
ve tarifeli seferleri gereği gibi uygulıyamamış 
olmasından ileri gelmektedir. Bu takviyeden 
sonra öyle tahmin ediyoruz ki, hem tarifeli se
ferleri uygulamak suretiyle hacmimizi artıra
cağız, hem de ithalât ve ihracatımızı geliştirmiş 
olacağız. Gelişen ithalât ve ihracatımıza muvazi 
olmak üzere, artan navlunun bu gemilerimizle 
sağlanmasını mümkün hale getireceğiz. 

Kıymetli arkadaşlarım, biraz da Türk Hava
yolları ve Hava meydanları hakkında size iza
hat vermek istiyorum. Türkiye'de iki hava li
manı: Esenboğa ve Yeşilköy; dört gümrük 
muamelesi yapılan hava meydanı ve hava li
manı: Yeşilköy, Esenboğa, İzmir, Adana; on 
beş tanede yaz - kış açık hava meydanı: Ada
na, İzmir, Afyon, Elâzığ, Antalya, Tatvan, Bur
sa, Diyarbakır, Erzincan, Erzurum, Malatya, 
Samsun, Sivas, Trabzon, Van; ki yukarıda sıra
lamış olduğum hava meydanı ve hava limanı 
arasında bunları tekrar sıralamış bulunuyorum. 
Ancak, pisti beton ve asfalt olmadığı için hava 
trafiğine kapalı olan Gaziantep, Urfa, Akhi
sar, Akşehir, Alaşehir, Aydın, Çanakkale, İs
kenderun, Kars, Zonguldak, Ağrı, Kastamonu 
hava meydanlarıdır. Burada şunu da tebarüz 
ettirmek isterim muhterem arkadaşlar; Hava 
Kuvvetleri Komutanlığından alınan işletilen 
NATO hava meydanlarının da bildirmek iste
rim: Antalya, Erzurum, Batman, İzmir, Sivas, 
Diyarbakır hava meydanlarımız NATO'nun ha
va meydanlarıdır, ama sivil hava işletmesine 
de açılmış bulunmaktadır. Görülüyor ki, hava 
meydanlarının ikili anlaşmalarla yapılmış veya
hut NATO anlaşması içerisinde yapılmış olan 
tesislerden memleketimizin istifade etmediği id
diaları da varit değildir. Eğer bu hava meydan-
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lan yapılmamış olsaydı bugün buralara uçak 
işletmek, hava seferleri yapmak imkânlarını 
elde edemiyecektik. 

Muhterem arkadaşlarım, sizler de gayet iyi 
biliyorsunuz ki, artık hava seyrüseferi uçaklar
da değil, yerden sevk ve idare edilmektedir. 
Hava Meydanları Umum Müdürlüğümüzün ya
tırımları ile memleketimizin birçok yerlerin
de aletle iniş sistemleri, çok yüksek frekanslı 
her istikamette yayın yapan radyo istasyonları, 
radarlar tesis edilmek suretiyle de trafik işleri
nin düzenlenmesi imkân dâhiline sokulmuş bu
lunmaktadır. 

Muhterem arkadaşlar, 1968 yatırım prog
ramında ve 1967 de Yeşilköy hava limanı mese
lesi tekrar ele alınmış, 1970 senesinde bitiril
mek üzere skpersonik uçaklar servise girinceye 
kadar yetiştirilmek üzere bu iş de ele alınmış 
bulunmaktadır. Bu sene bütçeye 17-milyon lira 
konmuş, işin inkişafına göre ek bütçeyle tekrar 
tahsisat verilecektir, 1969 da verilecek tahsisat
la 1970 senesinde mutlaka pisti bitirilmiş ola
cak, 3 700 metre tülünde bir pist olacaktır. 

Arkadaşlarımızdan bir tanesi konuşmaları 
arasında dediler ki, «Bayındırlık Bakanlığın
daki yapıcı dairelerle Ulaştırma Bakanlığı ara
sında koordinasyonun sağlamamış olması işlerin 
aksamasına sebebiyet vermektedir, bunlar işlet
meci dairelerin elinde toplanmalıdır.» Muhterem 
arkadaşlar, biz böyle düşünmemekteyiz; çünkü 
bizim yapacağımız hava meydanları muayyen 
bir zaman sonra bitecektir. Biz yeni hava mey
danı yapıyoruz diye yeni bir teşkilât kurup on
dan sonra bu teşkilâtı âtıl ve boş kapasite halin
de terk etmek istemiyoruz. Elbetteki memleketi
mizin ihtiyaçlarını Bayındırlık Bakanlığı yatı
rımcı daire olmak üzere organize edecek ve biz 
onlarla teşriki mesai halinde bu işlerin mükem
mel şekilde yürütülmesini mümkün hale geti
receğiz ve getirmekteyiz. 

Ayrıca 1968 de mümkün olmadı, yalnız is
timlâk için para kondu, Gaziantep hava mey
danı için ve 1968 de de Muğla civannda mü
nasip bir yerde bir hava meydanı yapılması 
etütleri yapılmaktadır. 

Mevcut hava meydanlarımızın da ya pistle
rinin uzatılması veyahut genişletilmesi suretiy
le inkişaflarının sağlanmasına gayret sarf edil
mektedir. Bu suretle memleketimizde emniyetli 

bir hava trafiği ve emniyetli bir hava seyrü
seferinin sağlanması için her türlü imkândan 
istifade edilmeye çalışılmaktadır. 

Muhterem arkadaşlar, söz buraya gelmiş
ken Türk Hava Yollarından da biraz bahsetmek 
istiyorum. Çünkü nedense arkadaşlarım bu me
sele üzerinde de sık sık durmaktadırlar. Demin 
de söylediğim gibi, Türk Havayolları bir ano
nim şirkettir. Hususi bir kanunla kurulmuştur, 
6623 sayılı Kanun ve bu kanuna bağlı bir esas 
mukavelenamesi vardır. Bu esas mukavelename 
Şirketin İdare Meclisinin salâhiyetlerini ve me
suliyetlerini tâyin ve tesbit etmiştir. 1956 sene
sinde kurulan bu şirket o günden itibaren bu 
memleketteki uçak seferlerini ve kullanılacak 
uçakların durumunu bir programa ve plâna 
bağlamış ve 1961 yılında Türkiye'de jetleşmeye 
geçmeyi projesine almışken, 1967 yılında biz 
1968 de teslim alınmak üzere iki uçak satmala-
bildik. 1968 programına da iç hat jetleşmesine 
başlamak, dış hat jetleşmesini takviye etmek 
için tekrar 70 milyon lira tahsisat koymuş va
ziyetteyiz. 

Muhterem arkadaşlarım, bilmem nedendir 
ki, daima bazan müesseselerin inkişafını şahıs
lara bağlamaktan zevk alırlar da, iktidarların 
bundaki payını hiç düşünmezler. Madem ki, 
müessese bu kadar imkânlara sahipmiş veya
hut imkânlarını geliştirmek durumundaymış, 
niçin Türkiye'de iç hat ve dış hat jetleşmesi 
lüzumunu hissetmiş de gittikçe kâra geçtiği 
halde kârlarından bir tayyerinin ilk taksidini 
vermeyi düşünememiş? Muhterem arkadaşlarım, 
iktidarların bu konudaki hizmetlerini bir tara
fa atmamak iktiza eder. Deminde ifade ettim, 
nitekim posta - telgraf - telefondan çeşitli ör
nekler verdim, bunlar da 1966 ve 1967 ye kadar 
yapılan yolsuzluklarını gördük; neden 1966 ve 
1967 de aynı müessese imkânları varken yapa
mamış da, 1966 - 1967 den sonra bunları yap
mış? Şimdi de Türkiye iç hat ve dış hat jet
leşmesine ancak 1967 ve 1968 de geçebiliyor, 
Bunları münhasıran bir umum müdürün şah--
sına bağlamak, idare meclislerini, bu müessesede 
çalışan bütün kıymetli personeli bir tarafa it
mek her halde pek insafla kabili telif olmasa 
gerek. 

Biz demiyoruz ki, şahısların üzerinde dura
lım ve ben bunun üzerinde şimdiye kadar hiç 
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durmadım ve durmak da istemedim. Ama gerek 
Senato'da, gerek burada, gerekse mütemadiyen 
basında üzerinde durulduğu için burada ifade 
etmek istiyorum ki, muhterem arkadaşlarım, 
biz çalışan insanları hiçbir zaman, hangi siyasi 
kanaate sahibolursa olsun, uzaklaştırmayı dü-
şünmemişizdir. Bu arkadaşımıza çalışması, işine 
devam etmesi lâzımgeldiği hususu telkin de 
edilmiştir, ama arkadaşımız raporlar almak su
retiyle, işine gelmemek suretiyle müessesede 
kendi zihniyetini ve kendi inanışını herkese 
empoze etmek gibi garip bir gayretin, elinde 
mevcudolmıyan bir salâhiyeti veyahut kanu
nen kendisine verilmiyen imkânları kullanmak 
çabasına düşmüştür. Bu andan itibaren de İdare 
Meclisi, zaten salâhiyet kendine aidolduğu için, 
bize dahi sormaya lüzum görmeden kendisinin 
vazifesine son vermiştir. 

Şunu ifade etmek isterim ki, müessese ar
kadaşımızın ayrılırken gazetelerde beyan ettiği 
gibi de, beş - altı milyon lira kâra geçmemiştir. 
Maalesef müessese bu sene durumunu zararla 
kapatmıştır, ama bu zararın ayrılan Umum Mü
dürden ileri geldiğini iddia etmiyoruz. Elbetteki 
Kıbrıs hâdiselerinin son aylarda bunun üzerin
de bir rolü olduğunu ifade etmek mümkündür. 
Elbetteki propaganda masrafları olarak ayrılan 
2 880 000 liralık tahsisatın bunun üzerinde rolü 
olduğunu ifade etmek mümkündür, birçok şey
ler söylemek mümkündür, ama biz bunlar üze
rinde durmak istemiyoruz. Bir vakıa vardır 
ki ortada, bu müessese çok arzu etmiş olmamıza 
rağmen bu senesini, bilanço elimize geçti, onun 
için ifade ediyoruz, maalesef zararla kapatmıştır. 
Esasen müessese 1963 yılında 27 600 000. 1964 
de 17 800 000 lira zarar etmiş, gittikçe zararını 
azaltarak gelmektedir. 1965 te 6 600 000 liraya 
inmiştir zararı. Görülüyor ki, müesese daha 
ayrılan Umum Müdür işin başına gelmeden de 
yavaş yavaş kendisini toparlamaya ve zararla
rını azaltmaya doğru gitmiştir. 1966 senesinde 
ise 20 000 000 lira kârla kapatmış, maalesef 
1967 yi zararla kapatmış bulunmaktadır. Onun 
için kıymetli arkadaşlarımdan hassaten rica 
ederim, ben şahıslar üzerinde durmayı sevmem, 
ama şu bir vakıadır ki, çalışmak istiyen arka
daşlarımıza her zaman imkân verilmiştir. 

Muhterem arkadaşlarım, bu izahatımdan 
sonra biraz suallere de cevap vermek istiyorum. 

Konuşmam arasında cevap vermiş olduğum 
suallere tekrar dönmeden arkadaşlarımın cevap
lanmamış suallerini cevaplandırmak istiyorum. 

Hüsnü öskân Beyin, Doğu trenlerine önem 
verilmesi konusunu cevaplandırdığımı tahmin 
ediyorum, iskenderun ekspresi seferi mevzuun
da da yapılan etütler, İskenderun ekspresinin 
zarar ettiğini göstermiş, bu sefer Gaziantep'e 
çevrilmek suretiyle ve iskenderun'a da bir va
gon ayrılarak idame ettirilmiştir, iskenderun'a 
gidileceğine Gaziantep'e gidilmiş. 

Sayın İrfan Solmaz'er arkadaşımızın faal 
personelin işçi mi, memur mu olduğu konusu
nun kati olarak belirtilmesi hususunda bir su
alleri vardır. Faal personelin memur olduğu hu
susunda uyuşmazlık mahkemesi tarafından ka
rar verilmiştir. Bu bakımdan tereddüte artık 
yer kalmamıştır ve buna göre de statüleri tâyin 
edilmiş bulunmaktadır. 

Devlet Demiryollarının sağlık servisi ihtiya
cının gayrikâfi olduğunu buyurdular. Muhte
rem arkadaşlarım, Devlet Demiryoları Ankara, 
istanbul, Eskişehir, Sivas'ta tam teşekküllü has-
tahaneleri, istanbul'da Göğüs Hastalıkları Has-
tahanesiyle İktisadi Devlet Teşekülleri içerisin
de en teşkilâtlanmış bir müessesedir ve sene
lik 30 - 35 milyon liralık masrafının ancak 1/3 
ünü personelden almakta, geri kalan kısmını 
bünyesinden karşılamaktadır. Müessesenin yal
nız memurlarına değil bütün memur, hizmetli 
ve ailelerine bakmaktadır. 

Hüsnü öskan Beyefendi, Edirne taşra teş
kilâtı personelinin teknik tesisat kifayetsizli
ğinden dolayı sıkıntı içinde olduğunu ifade et
tiler. Malûmuâliniz yeni yeni iş yerleri açıyo
ruz, elbetteki bu işyerlerini açarken hizmeti gö
türmeyi prensip edindiğimize göre, hizmetten 
evvel binayı götürmeyi düşünmedik. Evvelâ 
hizmet götüreceğiz, hizmeti mükemmel olarak 
ifaedeceğiz, onun yanı başında da peyderpey o 
müesseselerde onları da rahat ve iyi binalara ve 
iş yerlerine kavuşturmaya gayret sarf edece-
ceğiz. 

PTT merkez personelinin arttığı iddiaları da 
vardır ki, konuşmaları arasında; 1960 - 1965, 
1967 yıllarına göre merkez personelini 814, 904, 
967 olarak belirtmişlerdir. Taşra personeli de 
gitikçe artmaktadır : 18 000, 22 000, 26 000. 

BAŞKAN — Bitmişse Sayın Bakan başka 
soru sormak istiyenler var. 
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ULAŞTIRMA BAKANI SADETTİN BİL-
GtÇ (Devamla) — Müsaade buyurun da bitire
yim şurayı, arkadaşların konuşmaları arasında 
geçen bâzı sualleri var, eksik kalmasın.... 

Arkadaşlarımın konuşmaları arasında sor
muş oldukları sualleri cevaplandırmış bulunu
yorum. Baktım, sualler arasında cevaplandırma
dığım husus kalmamış. Eğer arzu buyururlarsa 
tekrar soracakları suallere de cevap vermeye 
hazırım. 

BAŞKAN — Sayın Reşit Ülker. 
Yalnız soruyu sormadan evvel soru soracak 

arkadaşlarımdan önemli bir ricam var. Soru içe
risinde ayrıca bir izahatta bulunmıyalım, mün
hasıran soru şeklinde tevcih edelim; lütfedin. 
Buyurun. 

REŞİT ÜLKER (İstanbul) — Sayın Bakan
dan rica ediyorum; Denizcilik Bankasında ih
das edilen 2 500 lira kadro ücretli Genel Müdür 
Müşavirliği hangi ihtiyaçtan doğmuştur; bura
ya getirilen şahıs kimdir; tahsili nedir; ihtisası 
ve tecrübesi nedir; evvelce hangi işlerde çalış
mıştır? Bu zatın Umum Müdürlüğün bütün iş
lerine karıştığı, istediği memuru atacağını söy
lemekten çekinmediği, banka camiasında çökün
tüler yaratabilecek huzursuzluklar doğurduğu 
doğru mudur? Kendisinin tas viye yapmak için 
getirildiği, buradaki işini bitirince Devlet De
miryollarına gidip orada da tasviye yapacağı 
ileri sürülmektedir. Bu şayiaya ne dersiniz? 

ULAŞTIRMA BAKANI SADETTİN BİL
GİÇ (Devamla) — Muhterem Reşit Ülker Be-

. yin bu sualini... (A. P. sıralarından «Yazılı ver» 
sesleri) Hayır, yazılı vermeyi icabettirecek bir 
şey yok, burada cevaplandırmak isterim. Ko
nuşmalarımın başında da ifade ettiğim gibi, İk
tisadi Devlet Teşekküllerinin Ulaştırma Bakan
lığı ile olan irtibatı meydandadır. Biz idare mec
lisini, azalarını, umum müdür ve umum müdür 
muavinlerini kararname ile tâyin ederiz. Bu 
idare meclisi ve umum müdürün tasarrufatı ta-
mamiyle bünyenin ihtiyaçlarına, kendi kararla
rına göre ayarlanır. Bir bakan bir idare mecli
sine şu kararı ihdas et, şu kararı ihdas etme di
yemez; dese dahi bir netice ifade etmez. Elbet
te ki, idare lüzum görmüş, kadrolar ihdas et
miş, buralara tâyinler yapmış, uzaklaştırmalar 
da yapılacaktır. Bu kendisinin icraatının tabiî 
bir icabıdır. Bu benden evvel de böyle olagel

miştir, benden sonra da bu böyle olmaya devam 
edecektir. Bu şahsın şu anda kadronun mikta
rını, kim olduğunu bilemiyorum; zannederim 
ki, icabederse arkadaşımıza bunu yazılı soru 
halinde getirecek olursa veyahut ona da lüzum 
yok; yarın umum müdür ile teşriki mesai ede
rek sorarım; idare meclisinden, umum müdür
den alacağım cevaba göre de böyle bir insan 
var mı bildiririm. Yalnız, hiçbir müşavir, hiçbir 
müessesede bakan adına icraat yaptığını, tas-
viye yapacağını ifade edemez. Bu tâyinlerden 
veyahut ayrılanların kendi endişelerinden ileri 
gelen bir vehimden başka bir şey olamaz. Bizim 
Bakanlığımızda hiçbir müşavir, hiçbir memur 
kimseyi kanunların yetkisi dışında, mevzuat dı
şında ayırmaya yetkili değildir. Mevzuat neyi 
emrediyorsa o tatbik edilir. 

BAŞKAN — Sayın Karahan. 
ALİ KARAHAN (Hakkâri) — Efendim, 

muhterem Bakandan gu sualleri cevaplandırma
sını rica ediyorum. Öteden beri yalnız Bakanın 
zamanında değil, daha çok evvel.... 

BAŞKAN — Soruyu sorun efendim. 
ALİ KARAHAN (Hakkâri) — Soruyu so

racağım efendim. 
Şimdiye ait bir tanım değil. Mektuplar da

ğıtım yerinde bir hususi memur tarafından açı
lıyor. Anayasanın muhabere masuniyetine ve 
Anayasanın tümüne saygılı olması lâzımgelen 
Hükümetin bu husustaki tedbiri nedir? 

İkincisi; telefonlar dinleniyor. Bu umumi 
bir dert. Bütçe Karma Komisyonunda bütçe
ler müzakere edilirken; telefonların dinlendiği 
de bir vakıa. Yine Anayasanın muhabere masu
niyeti gibi Hükümetin saygılı olması lâzımge
len bir masuniyetin ihlâlinde Hükümet tedbiri 
nedir? 

Şunu izahatan ilâve edeyim, bu bizatihi 
umum müdürlük personelinin bünyesindeki bir 
rahatsızlık değil.... 

BAŞKAN — Sayın Karahan; telefonlar din
leniyor mu, dinlenmiyor mu, diye suali tevcih 
etseniz daha kolay olacak. Anayasa ve diğer ma
suniyet meseleleri Sayın Bakan tarafından ce
vaplandırılsın, müsaade ederseniz. 

ALİ KARAHAN (Hakkâri) — Beni tatmin 
etsin. Yani bir milletvekili olarak bana yapılan 
şikâyetleri ben de muhterem Bakana aynen ile
tiyorum. 
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BAŞKAN — Evet efendim, Sayın Bakan o 
şekilde cevaplandırsın. 

ALI KARAHAN (Hakkâri) — Üçüncüsü; 
kendileri cevaplandırdılar, Türk Havayolları 
hakkındaki suali. Ondan sarfınazar ediyorum. 
Hakikaten bâzı mektupların... 

BAŞKAN — Anlaşıldı efendim, mektuplar 
açılıyor mu, açılmıyor mu, telefonlar dinleniyor 
mu, dinlenmiyor mu? Dinleniyorsa Anayasaya 
göre mesele ne gibi tecelli ediyor? Peki efen
dim. 

ALÎ KARAHAN (Hakkâri) — Tabiîdir ki, 
Saym Bakan açılmıyor diyecek. Ama, ben ba-
zan hamurla yapıştırılmış mektupların açıldığı
nı biliyorum. 

BAŞKAN — Sayın Karahan, bunlar konuş
ma sırasında ancak söylenebilir, soru şeklinde 
tevcih edilemez. Buyurun Sayın Bakan. 

ULAŞTIRMA BAKANI SADETTİN BÎL-
GÎÇ (Devamla) — Muhterem arkadaşlarım; ne
dense bu sual yalnız bana sorulmuş bir sual de
ğil. Bu Ulaştırma bakanlarına her zaman soru
lan bir soru. Türkiye Cumhuriyeti Hükümetin
de ben bizden evvel de cereyan ettiği iddia edi
len hâdiseler olması bakımından ifade etmek is
terim; bizim samanımızda da hiç kimsenin bir 
mektubu ne açılır, ne telefonu dinlenir. Şimdi. 
bu arkadaşımızın muhakkak ki bir vehmi, bir 
kuşkusu olsa gerek. Yoksa, tetkik.... 

ALÎ KARAHAN (Hakkâri) — Tenezzül et
mem beyefendi, sa,na yakışmaz Sayın Bakan. 

BAŞKAN — Saym Karahan, çok rica ede
rim. Biliyorsunuz ki, müsaade etmeden söz söy
lenmez. Bu bir usul kaidesi. Bu usul kaidesine 
hepimiz riayetle mükellefiz. îstirham ederim. 

ULAŞTIRMA BAKANI SADETTÎN BÎL-
GÎÇ (Devamla) — Muhterem arkadaşlarım 
(Ali Karahan tarafından mahiyeti anlaşılamı-
yan bir müdahale), 

BAŞKAN r— Saym Karahan, rica ederim. 
ULAŞTIRMA BAKANI SADETTÎN EÎL-

GÎÇ (Devamla) — Sayın arkadaşlar; şimdi şu
nu ifade etmek isterim ki, bir günde postaya 
gelen mektup sayısı milyonların üzerindedir. 
Bir. günde şehirlerarası ve şehir içi yapılan te
lefon mükâlemesinin de sayısı yüzbinlere yak
laşır. Şimdi, bilhassa şunu ifade etmek isterim 
ki, teknikman otomatik telefonlarda telefonun 
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dinlenmesi postane idaresi tarafından madde
ten mümkün değildir. îdare bunu dinliyemez. 
Şehirlerarası konuşmalar ise belki telefon ope-
ratristleri tarafından tecessüs saikası ile dinle
nebilir, ama bu demek değildir ki, Hükümet 
muhabere mahremiyetini ihlâl ediyor. 

Muhterem arkadaşlar, biz idare olarak bu
nun da tedbirini almak için gayret sarf etmek
teyiz. O başka şey. Arkadaşımız, kasıtlı ve mak
satlı olarak Hükümet Anayasayı ihlâl ederek 
telefonları dinliyor diyor; suali bu merkezde
dir. 

ALÎ KARAHAN (Hakkâri) — Yanlış anla
şıldı Sayın Bakan. 

BAŞKAN — Sayın Karahan, size söz ver
medim. Çok rica ederim yanlış dahi anlaşılsa, o 
yanlış anlaşılmanın cevabı bu şekilde değil. Rica 
ederim. 

ULAŞTIRMA BAKANI SADETTÎN BÎL-
GÎÇ (Devamla) — Öyle değilse bunu bilmek 
isteriz. 

ALÎ KARAHAN (Hakkâri) — Efendim, 
yanlış anlaşıldığı için tavzih edeceğim. 

BAŞKAN — Sayın Karahan; yanlış anlaşıl
manın dahi bu şekilde cevabı mümkün olmaz, 
söz kesilmez. Rica ederim. 

ULAŞTIRMA BAKANI SADETTÎN BÎL-
GÎÇ (Devamla) — Sayın arkadaşımız bunun bu 
şekilde dinlenmediğini ifade ediyorsa o zaman 
mesele yok. Esasen zaten Hükümet böyle bir 
şeyi dinlemeye tenezzül etmez. Mahkemeden ka
rar alınmışsa, mahkeme postaneye resmen bir 
ilâm getirmek suretiyle bir dinleme olmuş veya 
bir adamın mektubunu açmışsa bu da bizi ilgi
lendirmez, ama bunun dışında posta idaremiz 
tarafından şahısların telefonlarının dinlendiği 
veyahut mektuplarının açıldığı vâki değildir. 
Bize de intikal eden bâzı hususlar var; o da şu
dur : Maalesef, Avrupa'daki isçilerimizin Tür
kiye'ye gelen mektupları içerisinde para gön
derdikleri vâki oluyor imiş ve bâzı posta mü-
vezzileri tecessüs saikası ile veya içinde para 
var düşüncesi ile bâzı mektupları itlaf ettikleri 
ve sahiplerine vermedikleri iddia olunmuştur. 
Bunu da çeşitli bölgelere göndermiş olduğumuz 
müfettişler marifeti ile tetkik ettirdik, tahkik 
ettirdik; böyle bir şeye raslamak müminin ol
madı. Arkadaşımız bunların önlenmesi için bir 
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tedbir soruyorsa biz bunun peşindeyiz. Türki
ye'de Adalet Partisi İktidarı zamanında posta, 
telgraf bünyesi içerisinde hiç kimsenn mektu
bunun açılmasına ve telefonun dinlenmesine mü
saade etmeyiz, kanunlann emrettiği ahvalde. 
Şimdiye kadar da böyle bir şey; bize intikal 
edenleri tetkik etmeye, tahkik etmeye gayret 
sarf ettik. Bu tabiî oluyorsa posta müvezzileri 
arasında cereyan eden bir şey oluyor. Onu da 
bulup ortaya çıkarmak için gayret sarf ediyo
ruz. Bu daha çok yerli posta müvezzii veya yerli 
posta memurlarının bulunduğu bölgelerde umu
miyetle intikal eden ihbarlar mahiyetinde görü
lüyor. Onun dışında başka yerlerde böyle bir 
intikal bahis konusu değildir. 

BAŞKAN — Sayın Akalın, biliyorsunuz sual 
çok kısa* olacak ve izahsız olacak. Buyurun efen
dim. 

MUSTAFA AKALIN (Afyon Karahisar) — 
Sayın Bakandan birkaç küçük sualciğim var. 
5434 sayılı Kanunun 47 nci maddesine göre müs
tahdemlerin iki ayı tecavüz eden hastalıkları 
halinde iş akdi feshediliyor. Bu durumun düzel
tilmesi hususunda ne düşünülmektedir? Yani 
47 nci maddenin tadili ile Sosyal Sigortaların 
tanıdığı hakların tanınması düşünülmekte mi
dir? 

Diğeri, demin kısmen arkadaşımıza verdimi 
cevapta bildirdikleri gibi dolayısiyle Denizcilik 
Bankası ile ilgili bir mevzu. Denizcilik 
Bankasındaki terfilerde şahsa göre yapılan iş
lemlerin önlenmesi hususunda ne düşünülmek
tedir? 

Üç.... 
BAŞKAN — Daha çok mu Sayın Akalın? 

Lûtfetseniz bu soruları yazılı olarak verseniz, 
zapta geçirsek, zaptın sonunda zatıâlinize res
men cevan verdirilse daha iyi olma*; mı Sayın 
Akalın? Lütfedin öyle yapın efendim. Okuyun 
efendim suallerinizi, zapta geçirelim. 

MUSTAFA AKALIN (Afyon Karahisar) — 
Bugün aldığım bir şikâyet mektubundan öğren
dim. Yüksek Bakanlık mevkii ile ilgili değil. 
Mektuplar mahallerine gitmiyor. Bugün mek
tup yazmışlar; tarafımızdan cevap verilmiş, 
mektubu almamışlar. Bu hususla ilgilenmelerini 
rica edeceğim. Mahalline ulaşması için mektup
ların taahhütlü mü gönderilmesi gerektiği husu
sunda Sayın Bakandan malûmat rica ediyorum. 
Diğer suallerimi yazılı olarak vereceğim. 

BAŞKAN — Yazılı olarak vereceksiniz; pe
ki efendim. Zapta geçti, yazılı olarak cevapla
rınızı alacaksınız. 

MUSTAFA AKALIN (Afyon Karahisar) — 
Bu suallerime cevap versin. Diğerlerini yazılı 
olarak verebilir. 

BAŞKAN — Efendim, yazılı olarak cevap 
versin Sayın Bakan bunlara; tetkik mahsulü. 

ULAŞTIRMA BAKANI SADETTİN BİL
GİÇ (Devamla) — Müsaade buyurursa Mustafa 
Beyin suallerini yarın yazılı olarak cevaplan
dırmaya gayret ederim. 

BAŞKAN — Sayın Solmazer, buyurunuz 
efendim. 

İRFAN SOLMAZER (Tokat) — Benim su
allerim sorulmuştur. 

BAŞKAN — Sorulmuştur, onun için vaz ge
çiyorsunuz. 

Sayın Özkan. 
HÜSNÜ ÖZKAN (Hatay) — Sayın Başkan, 

Bütçe Komisyonu raporunda Havayollarının Ey
lül sonu itibariyle 5 000 000 kâr ettiği ifade 
edilmektedir. Ancak Bakanın şimdi ifade etti
ğine göre bu işletme zarar etmiştir. Bunun han
gisi doğrudur.? 

BAŞKAN — Buyurunuz Sayın Bakan. 
ULAŞTIRMA BAKANI SADETTİN BİL

GİÇ (Devamla) — Biraz evvel de ifade ettiğim 
gibi, 1967 hesaplarının sene içerisinde şurasın
dan veya burasından alınarak kesinhesap halin
de gösterilmesi maddeten mümkün değildir. 
Bütçeye geçen kısım o zaman Genel Müdürün 
1967 Eylül ayı itibariyle kendisinin tahmin et
tiği rakamları intikal ettirmesinden öteye git
mez. Zaten bütçe hazırlanırken de «mutlaka 
kesinhesaplannı getir» demek mümkün delil
dir. Şirketlerde bilançolar 6 şar aylık yamlır. 
Ama bu 6 aylık hesaba göre tahminî bir durum
dur. 1967 senesinin kesinhesabı biraz evvel be
nim arz ettiğim şekildedir. Demin de söyledim, 
bu hesaplar sene sonunda G<mel Müdürün ay
rılırken gazetelere verdiği beyanata da uyma
mıştır. Kesinhesaplann dış memleketlerden da
ha alınamıyan kısımları vardır. Fakat gelecek 
olan rakamlar neticeyi deştirecek durumda 
değildir* Bu bakımdan şunu üzülerek ifade edi
yorum ki; çok arzu etmiş olmamıza rağmen 
1967 yılında Türk Havayollarından kâr sağlıya-
madık. 
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BAŞKAN — Sayın Ataöv. 
ÎHSAN ATAÖV (Antalya) — Ulaştırma Ba

kanlığına ait PTT İdaresinde Sayın Turizm ve 
Tanıtma Bakanının evinden Atina'ya telefon 
edildiği ve bu telefonun telefon memuresi tara
fından Ulus Gazetesine yazdınldığı ve ondan 
sonra da teype alınarak matbuata intikal etti
rildiği malûmunuzdur. Bu konuda Bakanlık bir 
tahkikat yaptırmış mıdır? 

ULAŞTIRMA BAKANI SADETTİN BİL
GİÇ (Devamla) — Efendim, muhterem İhsan 
Ataöv'ün sualine arzı cevabediyorum. 

Genel Müdürlük arşivleri arasında bu tele
fon muhaberesinin yapıldığına dair kayıtlar 
vardır. Henüz arkadaşımızın iddia ettiği şekilde 
her hangi bir yerde teyp ortaya çıkmamıştır. 
Eğer hakikaten böyle bir muhaberenin teypi 

/ ortaya çıkacak olursa biz bunun üzerinde hassa
siyetle duracağız. Ama şu anda bir iddiadan 
öteye gitmiyen durumdadır. 

Gazetecinin iddiası şu anda vâridolmamıştır. 
Mesele mahkemede tahkik edilir. Daha fazla bir 
şey söylemek istemiyorum. Eğer mahkemeye 
teyp gelirse ve böyle bir dinletme vâki olacak 
olursa bu memur hakkında zaten kanun hüküm
leri kendiliğinden işliyecektir. Şu anda telefon
daki kupürlerin dışında bu ay içerisinde nere
lerle kimlerin hangi numaralarla telefon muha-

. beresi yaptığı hakkında PTT Genel Müdürlü
ğünde bir malûmat yoktur. Esasen de böyle bir 
dinletmenin tevsiki de mümkün olmamıştır. 
Eğer varsa bile mahkûmiyet pahasına dahi olsa 
ortaya çıkarmıyacaklardır. 

BAŞKAN — Sayın Arsan. 
MEHMET ALİ ARSAN (Çankırı) — Efen

dim, Çankırı'da bulunan DD Deposunun geniş
letilmesi hususunda Bakanlıkta bir çalışma var 
mıdır? Varsa ne durumdadır? Yazılı olarak ce
vap verilmesini rica ediyorum. 

BAŞKAN — Sayın Kılıçoğlu buyurunuz. 
1. ETEM KILIÇOĞLU (Giresun) — Efen

dim, memleket için tehlikeli olduğu zannedilen 
veya kendisini öyle zannettiren bâzı şahıslar, 
kimseler, telefonlarının dinlendiğini, mektupla
rının açıldığını, iddia ettiler. Millî Emniyet Teş
kilâtımızın ve emniyet kanalının böyle bir du
rumu varit midir, değil midir? Bunun cevabını 
rica ediyorum. 

BAŞKAN — Sayın Bakan. 
ULAŞTIRMA BAKANI SADETTİN BİL

GİÇ (Devamla) — Millî Emniyet Teşkilâtı ta
rafından ne Ulaştırma Bakanlığına ve ne de bu 
Bakanlığa bağlı PTT Genel Müdürlüğüne şu 
veya bu şahsın telefonunun dinlenmesi konu
sunda her hangi bir şey şu ana kadar intikal 
ettirilmemiştir. Bunu açıkça ve resmen beyan 
ederim. 

BAŞKAN — Sayın Âdil Aydın. 
ÂDİL AYDIN (Kastamonu) — Son zaman

larda çalışmakta bulunan Topkapı uçağı satın 
mı alınmıştır, kiralanmış mıdır? 

İkinci sualim; Sayın Bakan, «Birçok vatan
daşlar telefon almak için müracaat etmişler 
beklemektedirler» buyurdular. Halbuki İstan
bul'da 4 000 - 5 500 lira fiyatla telefonlar de
vamlı satılmaktadır. Bunlar bir şirketin elin
dedir. Bu hususta ne düşünüyorsunuz? 

BAŞKAN — Buyurunuz Sayın Bakan. 
ULAŞTIRMA BAKANI SADETTİN BİL

GİÇ (Devamla) — Efendim, arkadaşımız çalış
makta bulunan bir uçağımızın kiralık mı, yoksa 
satın mı alınmış olduğunu sordular.- Bu bahis 
konusu edilen uçak kiralıktır. Bizim satmaldığı-
mız uçaklar 1968 Temmuz ve Ağustos ayında 
servise girecektir. Bu uçağın mukavelesi de 
Mayıs ayından itibaren temdidedilecektir. 

BAŞKAN — Tamamdır Sayın Bakan. 
ÂDİL AYDIN (Kastamonu) — İkinci sua

lime cevap alamadım... 
ULAŞTIRMA BAKANI SADETTİN BİL

GİÇ (Devamla) — Efendim, beni dinlediğiniz 
için hepinize ook teşekkür ederim. Hürmetler 
ederim. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Güven Partisi Grupu adına Sa
yın Salih Yıldız.. Yok. 

A. P. Grupu adına Sayın Abbas Çetin, bu
yurunuz efendim. Grup adına yamlan ikinci 
konuşma olması bakımından sözünüz 10 dakika 
ile kayıtlıdır. 

A. P. GRUPU ADINA ABBAS ALİ ÇETİN 
(Kars) — Muhterem Başkan, muhterem arka
daşlarım ; 

Ulaştırma Bakanlığı ve ona başlı kuruluşlar 
hakkında çok konuşuldu. Her tarafı dile geti
rildi. Ulaştırmanın ve haberleşmenin memleket 
ekonomisi üzerinde, memleketin fikrî gelişmesi 
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üzerinde, sosyal meseleleri üzerinde gerçekten 
büyük tesiri vardır. Eskiden istanbul gazeteleri, 
Ankara gazeteleri yurdun uzak bölgelerine ba-
zan bir hafta sonra gelirdi. Gazeteyi okuduğu
muz vakit hâdiseler bir hafta geride kalmış 
olurdu. Bugün ulaştırmanın tekâmülü ve sürati 
sayesinde uçakla, otobüsle ve diğer seri vasıta
larla bir günde, bilemedin en uzak yere iki gün
de gazeteler yetiştirilmektedir. Bu suretle mem
leketin bir ucundan bir ucuna, şehrinden köyü
ne, köyünden kasabasına bütün vatandaşlar 
memlekette mevcut hâdiseleri, memleketin sos
yal ve siyasi durumunu bilmektedirler. Bu hal 
bütün memlekette bir vahdet yaratmakta ve 
bölgeler farkını ortadan kaldırmaktadır. 

Muhterem Bakan da ifade buyurdular, hepi
mizin de bildiğimiz bir mevzudur, memlekette 
telefon talebi çoktur. Bu çokluğu bis grup adı
na memnuniyetle, sevinçle karşılıyoruz. Telefon 
talebetmek kalkınmanın bir ifadesidir. Memle
kette telefonun, telefonla konuşmanın mânası
nın idrak edildiğinin ifadesidir ve memlekette 
telefonun masrafını ödiyecek bir ödeme gücü
nün mevcudiyetinin ifadesidir. Binnetice refa
hın ve kajkmmanm ifadesidir. Bunu memnuni
yetle karşılıyoruz. 

Eskiden bizim Şark bölgesinden senenin ya
nsından fazlasında kış aylarında meyva ve seb
zeyi görmezdik. Bunlar gayrimevcut maddeler 
halindeydi. Bugün iftiharla ifade etmek müm
kündür ki, Erzurum pazarı, Ankara pazarı gibi 
bir meyva hali halindedir. Ulaştırmanın nimet
leridir bunlar. Artık mevsimlik yaşama yoktur 
Türkiye'de. Bir tarafta istihsal edilen gıda mad
desi meyva, sebze, hayvan ürünleri onun olma
dığı yerlere süratle gidiyor ve bütün Türkiye'
de bir fiyat muvazenesi hâsıl oluyor. Bugün 
Adana'ya gidin, Mersin'e gidin, oradaki porta
kal fiyatı ile Ankara'daki arasında büyük bir 
fark yoktur. Kars'a gidin oradaki et ve hayvan 
fiyatlariyle Ankara'daki, İstanbul'daki arasın
da büyük bir fark yoktur. 

Netice olarak şunu ifade etmek istiyorum. 
Memleket hepimizindir. Yalan tarihimizle bu
gün arasında gerçekten ulaştırma ve haberleş
mede büyük inkişaf vardır. Bu inkişaf memle
ketimizin kalkınmış olduğunu tesbit etmekte
dir. Bir zamanlar İğdır'dan Erzurum'a motorlu 
vasıta ile 4 günde geliniyordu; iki gün İğdır'

dan Kars'a, iki gün de Kars'tan Erzurum'a. 
Bugün İğdır - Erzurum arası birkaç saatlik 
mesafe olmuştur. Memleketimizin her tarafında 
ulaştırma ve haberleşme günleri, saatlere indi
rilmiştir. Bunun daha inkişafı hepimizin arzu
muz, temennimizdir. Grupumuzun da temenni
sidir. Ulaştırma Bakanlığının ve ona bağlı ku
ruluşların bizi tatmin etmemiş olmakla beraber, 
inkişaf eden arzularımızı tatmin etmemiş ol
makla beraber, isteğimizi tam karşılamış olma
makla beraber gerçekten de çok inkişaf etmiş 
bir hacımda ve bir gayret içerisinde çalıştığını 
bugün burada müşahhas bir halde müşahede et
tik ve müşahhas bir halde Türk Milletinin ıttı
laına intikal ettirmiş olduk. Ulaştırma Bakan
lığı ve kuruluşlarını bu çalışmalarından dolayı 
tebrik eder ve bu ileri çalışmadan dolayı da 
Grupumuzun memnuniyetini ifade ederim. Te
fekkür ederim. (Alkışlar) 

BAŞKAN" — Muhterem arkadaşlarım, Ulaş
tırma Bakanlığı bütçesi üzerinde müzakerenin 
yeterli görüldüğüne dair önerge gelmiştir, öner
geyi okutuyorum : 

Sayın Başkanlığa 
Ulaştırma Bakanlığı bütçesi üzerindeki gö

rüşmelerin Idfayetini arz ve teklif ederim. 
Tekirdağ 

Halil Başol 

BAŞKAN — Yeterlik önergesini Yüce He
yetin oyuna sunuyorum. Kabul edenler... Kabul 
etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Maddelere geçilmesi hususunu oyunuza su
nuyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Bölümleri okutuyorum. 

(A/l) Cari harcamalar 

B. Lira 
11.000 Ödenekler 12 000 

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

İl 

12.000 Personel giderleri 10 076 824 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

13.000 Yönetim giderleri 1 099 500 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
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B. Lira 
14.000 Hizmet giderleri " 64 001 

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

15.000 Kurum giderleri 1 835 000 
. BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

16.000 Çeşitli giderler 180 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

(A/2) Yatırım Harcamaları 

23.000 Makina, teçhizat ve taşıt 
t alımları .ve onarımları 

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

2 635 000 

(A/3) Sermaye teşkili ve transfer harcamaları 

31.000 Malî transferler 300 000 
BAŞKAN — Kabul edenler...' 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

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

36.000 Borç ödemeleri 5 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... • ( 

Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Bu şekliyle Ulaştırma Bakanlığı bütçesi 
Meclisimizce de kabul edilmiş bulunmaktadır. 
Hayırlı olsun. 

4. — D.evlet Hava Meydanları İsletmesi Ge
nel Müdürlüğü 1968 yılı Bütçe kanunu tasarısı 
ve Bütçe Karma Komisyonu raporuna dair Cum
huriyet Senatosu ve Bütçe Karma Komisyon baş
kanlıkları tezkereleri (Millet, Meclisi 1/430; 
Cumhuriyet Senatosu 1/859) (Millet Meclisi S. 
,Sdyısı : ,649; Cumhuriyet Senatosu S. Sayısı : 
1049) (1) 

BAŞKAN — Şimdi muhterem arkadaşlarım, 
'Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Mü
dürlüğü Bütçesi üzerindeki oylamaya geçiyo
rum. Bütçe Karma Komisyonunca hazırlanmış 
bulunan Devlet Haya Meydanları İşletmesi Ge
nel Müdürlüğü 1968 yılı bütçe kanun tasarısı 

(f) 649 S. Sayılı basmayazı tutanağın 'sonu
na eklidir, 

, Devlet Ha^va Meydanları İşletmesi Genel 
Müdürlüğü 1968 yılı Bütçe Kanunu 

Madde 1. — Devlet Hava Meydanları İşlet
mesi Genel Müdürlüğü 1968 yılı cari harcama
ları için (Â/ l ) işaretli cetvelde gösterildiği 
üzere 47 011 723 lira, yatırım harcamaları için 
(A/2) işaretli cetvelde gösterildiği üzere 
13 5Ö0 000 lira, sermaye teşkili ve transfer 
harcamaları için de (A/3) işaretli cetvelde gös
terildiği üzere 1 378 772 lira ki, toplam olarak 
61 890 495 lira ödenek verilmiştir. 

, BAŞKA& — Cetvelleri okutuyorum : 

B 
12.000 

13.000 

14.000 

(A/ l ) Cari harcamalar 
Lira 

Personel giderleri 32 430 768 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Yönetim giderleri 4 020 002 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Hizmet giderleri 9 542 953 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

16.000 Çeşitli giderler 1 018 000 
. BAŞKAN — Kabul edenler... 

Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

(A/2) Yatırım harcamaları 

21.0t)0 Etüt ve proje giderleri • 735 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

22.000 Yapı, tesis ve büyük onarım 
giderleri 3 965 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

23.000 Makina, teçhizat ve taşıt 
alımları ve onarımları 8 800 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

(A/3) Sermaye teşkili ve transfer harcamaları 

32.000 Kamulaştırma ve satmalma-
lar 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmivenler... Kabul edilmiştir. 

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

450 000 

17 700 
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B. fe Lira 
35.000' Sosyal transferler 500 072 

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

36.000 Borç ödemeleri 411 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Birinci maddeyi okuttum, (A/l), (A/2) ve 
(A/3) işaretli cetvelleri Yüce Heyetin oyuna 
sundum. Birinci maddeyi bağlı cetvelleriyle bir
likte oyunuza sunuyorum.. Kabul edenler... Ka
bul etmiyenler... Kabul edilmiştir. • 

Madde 2. — Devlet Hava Meydanları İşlet
mesi Genel Müdürlüğünün gelirleri, bağlı (B) 
işaretli cetvelde gösterildiği üzere 61 890 495 
lira olarak tahmin edilmiştir. 

BAŞKAN — B cetvelini okutuyorum : 

U _ı_ CETVELİ 
B Lira 

62.000 İşletme gelirleri 13 060 001 
. BAŞKAN — Kabul edenler... 

Etmiyenler... Kabul edilmiştir. • 
63.000 Çeşitli gelirler B10 001 

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

72.000 Özel gelirler 48 220 493 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir.' 

İkinci maddeyi şimdi kabul etmiş olduğumuz 
'ekli (B) cetveliyle birlikte oyunuza, sunuyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Madde 3. — Devlet Hava Meydanları İşlet
mesi Genel Müdürlüğünce 1968 bütçe yılında 
elde edilecek gelir çeşitlerinden her birinin da
yandığı hükümler, bağlı (O) işaretli cetvelde 
gösterilmiştir. Bu cetvelde yazılı gelirin tarh ve 
tahsiline 1988 bütçe yılında da devam olunur. 

BAŞKAN — Üçüncü maddeyi oyunuza su
nuyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Madde 4. — Devlet Hava Meydanları İşlet
mesi Genel Müdürlüğünün 30 . 6 . 1939 tarihli 
vt 3656 sayılı Kanunun 19 ncu njaddesine giren 
hizmetlilerine ait kadrolar bağlı (D) , işaretli 
cetvelde gösterilmiştir. 

3856 sayılı Kanunun 9 ncu maddesi gereğin
ce geçici mahiyetteki hizmetler için Bakanlar 
Kurulu kararı ile kadro alınabilecek tertipler, 
bağlı (E) işaretli cetvelde gösterilmiştir. Bu 
kadrolar, ertesi yıl bütçe kanunu tasarısı ile 
Türkiye Büyük Millet Meclisine sunulur. Bun
ların eldeki kadrolara ek olmaması şarttır. 

BAŞKAN — Dördüncü maddeyi oyunuza 
sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Madde 5. — Devlet Hava Meydanları İşlet
mesi Genel Müdürlüğünün kuruluşu hakkındaki 
28 . 2 . 1956 tarihli ve 6686 sayılı Kanuna bağlı 
(1) sayılı cetvelde yazılı kadrolardan, bağlı 
(L) işaretli cetvelde gösterilenler 1968 bütçe 
yılında kullanılamaz. 

BAŞKAN — Beşinci maddeyi oyunuza su
nuyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Madde 6. — (Geçen yıllar borçları) madde
sindeki ödeneğin yetmemesi halinde : 

a) 1967 yılı bütçesindeki tertibinde karşı
lığı bulunan borçlar ilgili oldukları hizmet ter
tiplerinden bu maddeye; 

b) 1928 - 1968 bütçe yıllarına aidolup da 
Muhasebei Umumiye Kanununun 93 ncü mad
desine göre zamanaşımına uğramamış ve karşı
lıkları yılları bütçelerinde bulunan borçlar, 
1968 yılı bütçesinin ilgili hizmet tertipleri veya 
(Aylık ve ücretler kesimleri hariç) (A/l), (A/2) 
ve (A/3) cetvellerine dâhil ödeneklerden (Ge
çen yıllar borçları), maddesine; * 

Maliye Bakanlığınca aktarılacak ödenekten 
ödenir. 

BAŞKAN — Altıncı maddeyi oyunuza su
nuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. ; 

Madde 7. — Bütçe Kanununa bağlı (A/2) 
işaretli cetvelin (Yapı, tesis ve büyük onarım 
giderleri) bölümüne dâhil tertiplerden (A/3) 
işaretli cetvelin (Kamulaştırma ve satmalma-
lar) bölümüne aktarma yapmaya Maliye Baka
nı j^etkilidir. 

BAŞKAN — Yedinci maddeyi oyunuza su
nuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Madde 8. — Gider bölümlerinden yapılacak 
harcamalara ait formül, bağlı (R) işaretli cet-

1 velde gösterilmiştir. 
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BAŞKAN — Sekizinci maddeyi oyunuza su
nuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. -

Madde 9. — Bu kanun 1 Mart 1968 tarihin
de yürürlüğe* girer. s 

'BAŞKAN — Dokuzuncu maddeyi oyunuza 
sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Madde 10. — Bu kanunu Maliye ve Ulaştır
ma bakanları yürütür. 

BAŞKAN — Onuncu maddeyi -oyunuza su
nuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Kanun tümü itibariyle açık oylamaya tabi
dir. Müsaade ederseniz oy kupasını gezdirmek 
suretiyle oylama yapacağım. Gezdiriniz oy ku
pasını. Devlet Hava Meydanları bütçesi de bu 
şekliyle oya sunulacak hale gelmiştir. Memle
ket için kabulü halinde hayırlı olsun. 

C) İÇİŞLERİ BAKANLİĞİ BÜTÇESİ : 
d) Emniyet Genel Müdürlüğü : 
b) Jandarma. Genel Komutanlığı. 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, şimdi 
içişleri Bakanlığı bütçesine geçiyoruz, Grupları 
adına söz almış bulunan arkadaşlarımı sırasiyle 
okuyorum : C. H. P. Grupu adına Turgut Göle, 
G. P. Grupu adına Orhan Öztrak, Millet Par
tisi Grupu adına Seyit Faruk Önder, Y. T. P. 
Grupu adına Raif Aybar, T. î. P.. Grupu adına 
Yunus Koçak, A. P. Grupu adına Orhan Eren. 

Buyurunun Sayın Göle. 
C. H. P. GRUPU ADINA TURGUT GÖLE 

. (Kars) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 
içişleri Bakanlığı bütçesi münasebetiyle O. H. P. 
Millet Meclisi Grupunun görüş "ve dileklerini 
ifadeye çalışacağım. 

Arkadaşlarım, memleketimizin siyasi şart
ları, ekonomik ve sosyal ortamın, doktrinci gö
rüş ve inanışların yurdumuzda konuşulduğu, 
tartışıldığı bir devreye girmiş bulunuyoruz. G3-
ri kalmış yurdumuzun kalkınma çabasında iç
işleri Bakanlığımızın rolü bugün her zamandan 
daha fazla önem kazanmıştır. 

• -
Şüphesiz, iç huzur ve sükûn olmadan kal

kınmadan, kanun Devletinden, medeni Devlet
ten bahsolunamaz. Beklenilen huzur; Jıer şey
den evvel taraf tutmıyan, kanun ve nizam 
içinde iktidar değişmelerinden müteessir olmı-
yan bir idareye kavuşmakla mümkün olacaktır. 

( ' Bugün içişleri Bakanlığımızın iç ve dış teş-
j kilâtı modern anlamı içinde idari, sosyal ve eko

nomik ihtiyaçları karşılamaktan uzaktır. 
30 - 40 yıl önce tesbit olunan kadroları ile de
ğişen ve çoğalan hizmetleri yürütememektedir. 

Arkadaşlarım; 
Yerleşme düzeninde idari bünyede reform 

çok zamandan beri duyulmaktadır, idare ve 
idareci kavramlarının günlük şartlarına uygun 
anlamda değerlendirilmesi, idarecilerin ekono
mik ve sosyal hizmetleri yürüten kuruluşlar 
arasında işbirliğini sağlıyacak Devlet temsil
cisi durumuna getirilmesi artık kesin bir za
ruret olarak belirmiştir. 

Arkadaşlarım; 
Bugün illerimizin bir ilâ 12 kat büyük ve 

küçüklükte olduğunu biliyoruz. Nüfus bakı
mından, yüç ölçümleri bakımından birbirlerin
den çok farklıdırlar. Meselâ Konya ilimizin 
yüz ölçümü ve nüfusu İsparta, Burdur, Muğla, 
Kütahya illerimizin nüfus ve yüz ölçümleri 
toplamından daha fazladır, tilerin ilçe sayıları 
arasında da nisbetsizlikler vardır, idare bö
lümündeki dengesizlikler yalnız il ilçe ve 
bucak bölümlerinin kendi aralarında değil bir
birleri arasında da vardır. Bir misal vermek 
isterim : Aksaray, Ereğli, Cihanbeyli ilçeleri
nin yüz ölçümleri Rize, Trabzon, Bilecik, Sa
karya, Kocaeli gibi (üç ilçe yerine beş il) yüz 
ölçümlerinden daha büyüktür. 

Bu nisbetsizliklerinimâkul nedenlerini izah 
zannederim pek kolay değildir. Şüphesiz ki, aynı 
kademedeki bütün idare bölümlerinin aynı öl
çüde olmalarını iddia etmiyoruz. Fakat, birbi
rinden açık farklılıkları da normal karşıla
mak mümkün değildir. Bu normal olmıyan du
rum karşısında idare daima bir tazyik altında
dır. Birçok ilçelerimiz haklı olarak i r olma 
isteğindedirler. 

iller arasında bir denge sağlamak işin ya kü
çük illerin birleştirilerek büyük iller haline geti
rilmesi veya büyük illerin böliinerek, yeni küçük 
iller kurulması yolları her yönden geniş araş
tırmaya tâbi tutulmalıdır. Bu araştırma yal
nız içişleri Bakanlığı teşkilâtı bünyesinde kal
mamalıdır. Diğer bakanlıklar da aynı şekilde 
araştırmaya katılmalıdır.' Yurdumuzda bu 
konudaki dengesizlikler kasaba, şehir, büyük 
şehir arasında olduğu kadar köy ve şehir 
arasında da kendisini hissettirmektedir. Bu 
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bakımdan yerleşme düzeni ile hizmetlerden 
yararlanma arasında çok sıkı bir ilişki vardır.. 
İlçeler arasında sosyal ve ekonomik bakımdan 
büyük farklılıklar g-örülmektedir. Gerçekten 
eğitim, sağlık, haberleşme ve çeşitli genel hiz
metler yönünden memleketimizde ortalamanın 
çok üstünde ve çok altında kalan ilçelerimiz 
vardır. Bugün kalkınma çabalarının ortalama 

v standartların altında kaldıkları anlaşılan ilçe
lerin biran evvel ıslahını ele almayı icabettir-
mektedir. 

Yerleşme düzeni üzerinde yapılacak düzelt
melerin köy, kasaba ve şehir ölçüsündeki 
farklılıklarını giderici ve böylece hem hizmet 
verimini artırıcı, hem de tasarruf sağlayıcı bir 
sonuç doğuracağı mütalâasındayız. 

Şüphesiz idari taksimatımızda yapılacak her 
türlü değişiklikler ekonomik, sosyal ve coğrafi 
âmiller bakımından lüzumu halinde alınacak 
kararların şahsi takdirlerden ve politik tesirler
den bilhassa arınması esaslı objektif kıstaslara 
istinadetmesi icabeder. 

Saym arkadaşlarım, 
Diğer illerimizden ve belediyelerimizden fark

lı olarak istanbul ve Ankara için ayrı bir idari 
rejime ihtiyaç olduğu kanısındayız. Çerdtli ka
mu hizmetlerini ifa eden mahallî idareler teşki
lâtı ile genel idare teşkilâtının bilhassa istan
bul'un önemine ve özelliğine paralel olarak ih
tiyaçlara cevap verecek nitelikte olmadığı, yur
dun diğer illerinde uygulanan mevzuat ve teşki
lâtla istanbul ve Ankara'nın idaresinin ve kal
kınmasının mümkün olmadığı görüşündeyiz. 

Değerli arkadaşlarım, 
Her devrede hükümetler idareciyi kendi gö

rüş ve politikalarının icabını itirazsız yerine ge
tiren özşl bir yukarı kademe memuru telâkki et
tikleri için mesleke huzur içinde çalışacağı bir 
teminat vermeyi maalesef düşünmemişlerdir. Bu
rada idare teriminden kasdımız mülkî idari teş
kilâtının başında bulunup bütün Devlet teşki
lâtının koordinatörü durumunda olan idareci
yi, valiyi ve kaymakamı kasdediyoruz. Devlet 
çarkının işlemesinde ayrı bir fonksiyorfu .ve hu-
'susiyeti bulunan vali ve kaymakamın da kendi 
özelliği çerçevesi içinde huzur içinde iş görme 
ve memuriyetinin haysiyetini koruyan bir garan
tisi olmasının lüzumuna inanıyoruz. Kanun ve 
nizamlara veya mevzuata uygun hareket eden 
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ve şüphesiz Hükümet politikasının karşısında 
olnııyan bir vali ve kaymakamın rahatça iş gör
mesini temin edecek teminat gerek meslek ve 
gerekse hizmejt yönünden kaçınılmaz bir zaru
rettir. Vali ve kaymakamlar arasında hemen 
her devrede nakiller dolayısiyle şikâyetlerimiz _ 
olmuştur ve olmaktadır. Bu nakillerde umumi
yetle partizanlığın tesirini görürüz ve şikâyet 
ederiz. Maalesef vali ve kaymakamlar arasında 
yapılmış ve yapılmakta olan nakiller siyasi ikti
darların tabiî hakkı telâkki olunmak istenmiştir. 
Yeni bir düzenin kurulmasfna inanmış bir parti 
olarak ifade edelim ki, 1980 dan evvel de, 1960 
da da, İkinci Üçüncü Koalisyonlarında da, A. P. 
iktidarında da aynı görüş hâkim olmuş, geniş 
nakiller yapılmıştır. Hatanın mekanizmada ol
duğu açıkça ve kati olarak belli olduğu halde 
hatayı, kusuru, partizanlığı birbirimizin üstüne 
atmakta fayda görmüşüzdür ve görmekteyiz. Bu
gün ters işliyen bir sistemde belli olan bir hata
da İsrar edilmiyeceğini ümidetmekteyiz. 

Son birkaç yıldan beri yürürlüğe konmuş bu- * 
lunan kaymakam hizmet ve nakilleri yönetmeli
ğinin temin ettiği birçok hususa rağmen yine 
çok kifayetsiz kaldığı ve neticede de esasen bir 
yönetmelik volmaktan ileri geçmediğinden hü
kümleri dışında tasarruflara girişildiğini her 
gün görmekteyiz. 

Değerli arkadaşlarım, 
Çok güç şartlar içinde geniş tecrübe sahibi 

olmuş birçok değerli valiler merkez valisi adı 
altında işsiz güçsüz maalesef bakanlıkta otur
maktadırlar. Devletin ve idarenin bu tecrübeli, 
değerli kuvvetlerden faydalanmaması cidden 
çok hazin bir uygulama tarzıdır ve maalesef 
yersiz bir kuşku ve tamamen bir partizan dü
şünce yoludur. 

Sayın arkadaşlarım, 
Yukarıda ifade ettiğimiz üzere İçişleri Ba

kanlığı yurtta huzuru ve sükûnu temin gibi 
önemli bir görev yapmaktadır. Bakanlık mem
leketimizde zuhuru mümkün olayları önceden 
görmek, eğer âni olarak zuhur ederse mahiyet
lerini lâyıkı ile teşhis edip hâkim olmak, on
ların seyrini değiştirmek, kontrol altına almak 
başlımı görevidir, ileri modern devletlerde ba
kandan en alt kademedeki idare âmirinin ka
rarlarında sürat, kesinlik, müessiriyet vasıfları . 
aranır. 
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32 milyonluk toplumumuzun içinde şüphe
siz bölücüsü, gericisi, bolşeviği ve şeriatçısı, hâ-
lifecisi de, bölgecisi de elbette vardır, var ola
caktır. 

İdareden beklediğimiz kanun dışı bütün bu 
ters akımların, topluma müessir ve onu etkili-
yecek hale geçirilmemesini temin etmektir. İle
ri toplumlardaki yetkililer kanunların açıkça 
menettiği akımları davranışları normal kanun 
yolları ile ya da toplum piskolcyisinden fayda
lanarak önlerler. Bugün bir nurculuk akımı 
vardır. Bugün üstü kapalı açık şeriatçılık, hi
lafetçilik propagandası yapılmaktadır. 

Bugün yasak olmasına rağmen komünizm 
propagandası geniş bir şekilde yapılmaktadır. 
Bu arada maalesef bizler birbirimizi bu aşırı 
akımlarla suçlamakta politik çıkarlarımız yö
nünden fayda ummaktayız, 

Son zamanuarda yine söz konusu edilmekte 
olan lâiklik mevzuuna da kısaca temas edece
ğim. Atatürk devrimlerine yürekten inanmış 
olup da lâiklik ilkesinin bu devrimlerin temel 
dayanağı ve çağdaş uygarlık düzenine ulaşma
nın birinci şartı olduğunu kabul etmemeye im
kân yoktlr. Türkiye hiçbir zaman teokratik bir 
devlet olmıyacaktır. Lâiklik prensibini değiş
tirmeye hiç kimsenin gücü yetmiyecektir. Bü
tün partililerin yetkili şahısları böyle ifade edi
yorlar. Bugün arkadaşlarım, parti farkı gözet
meden ifade edeyim ki, maalesef bir kısmı po
litikacılarımız dindar görünme hevesine, yarı
şına çıkmış bulunuyorlar. Katta hattâ sorum
luluk taşıyan şahısların bile yeltendikleri ve as
lında gerçek dindarlıkla bağdaşması mümkün 
olmıyan bu göstermelik hareketlerin sadece po
litik bir yatırım mahiyetinde kalacağına asla 
inanmıyoruz, kalmadığını da misallerle görme
ye başladık. Arkadaşlarım, bu davranışların 
Millî Mücadeleden bu tarafa kaç defa toplu
mumuzu Orta Çağm karanlık badirelerine sü
rüklemek hevesinde olanların hareketlerini ko
laylaştırdığını, millete ve kendilerine ne kadar 
pahalıya malolduğunu hepimiz bilmekteyiz. 
Devrime bağlı kucaklar Atatürk'çü güçler ir
tica başını kaldırdığı zaman onu ezmekte te
reddüt göstermeyeceklerini hepimiz biliyoruz. 
Ancak masum din kardeşlerimizin x islâm dini 
ile bir günâ alâkası olmıyan, din yobazların 
etkisi altında kalarak huzursuz olmalarını as
la istememekteyiz. 

Evet; dinî duygulara baskıyı reddediyoruz. 
Ama yobazların hergün artan baskısını ve va
tandaşı ikiye ayıran propagandalarına göz yum
masına şiddetle karşı duracağız. Sayın Başba
kan delil istiyor, lütfetsin yalnızca camilerimiz
de vaaz adı altında söylenen sözleri öğrensin
ler. Memleketi ikiye ayıran, düşman kampa ayı
ran sözleri, Atatürk'e açıkça yapılan hakaret
leri tesbit edecekler ve zannediyorum ki deh
şet içinde kalacaklardır. 

Bu arada arkadaşlarım, huzurunuzda tarihî 
ve çok kıymetli bir mektuptan iki cümleyi 
müsaadenizle okuyacağım. 

Osmanlı Devlet adamı Mustafa Fazıl Paşa, 
Sultan Aziz'e sunduğu bir mektupta aynen (Pa
dişahım, daha iyi bilirsiniz ki, din ve mezhep 
ruha hükmeder ve bize öte dünyanın nimetleri
ni va'deder. Şu kadar ki, milletlerin yönetimini 
belli eden din ve mezhep değildir. Dinin yeri 
ezelî gerçeklerdir. Şayet din bir yerde durup 
kalmazsa yani dünya işlerine karışırsa hepimi
zi yok eder ve kendisi dahi yok olur) 

Değerli arkadaşlarım, 
Bu sözlerin teogratik bir devletin başkanı

na yazılmış olduğuna bilhassa dikkatinizi çeke
rim. -

Aşırı sol hakkında jSayın Bakan her yıl büt
çe konuşmalarında mevzuun üzerinde enine, 
boyuna durur ve kesin görüşlerini ifade ile ye
tinir. 

Arkadaşlarım, 
Bugün karmakarışık çok yönlü faaliyetlerle 

dolu bir cemiyet hayatı yaşıyoruz. Bu hayatın 
ekonomik yönünde, sosyal yönünde birçok gi
rift meseleler ortaya çıkmıştır. Bu karmakarı
şık ve zorluklar içinde suç ve suçluluk olayla
rı da elbette artmıştır. Gerçekten cemiyetler 
modernleşme yolunda ilerledikçe sosyal hayat 
meseleleri de artar. Hele az gelişmişlikten çık
ma devresi içine girdiği zaman sosyal ve eko--

1 nomik münasebetler büsbütün girift bir man- ' 
zara kazanır. Yurdumuzda da aynen böyle ol
maktadır. Bugün ekonomik zorluklar yüzün
den köyden kasaba ve bilhassa büyük şehirlere 
sanayi bölgelerine bir nüfus akımı vardır. Ti
caret ve sınai hayat kıpırdamaları olan büyük 
şehirler etrafındaki gecekonduların kuruluşu 
bundandır. Artan nüfus verimli bir hayat ara
mak için kasaba ve şehirlere koşmaktadır. Şe-
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hirlere gelince de aradığı ekonomik imkânı ve 
garantiyi bulamamaktadır ve bu suretle büyük 
kasaba ve şehirlerde karşılaştığı güçlükler yü
zünden ümitleri kırılmış zayıflamış kütleler 
meydana gelmektedir. Bir kelime ile söylemek 
gerekirse az gelişmişlikten çıkma çabalarını me
sut bir denge içinde kaydedemiyen bütün ülke
lerde olduğu gibi Türkiye'miz de hem şehir ve 
kasabalarımızda, hem de köylerimizde nüfusun 
büyük bir kısmı huzursuz bir kütle haline gel
miş bulunuyor ve ters akımların etkisi altında 
kalıyor. - Yukarıda ifade ettim - Hükümet, içiş
leri Bakanlığı suç ve suçluluğu daha çıkmadan 
önce durdurucu, önleyici, mâni olucu, ekono
mik, sosyal, tedbirleri düşünüp almakla görev
lidir. Modern Devlette idarenin güvenlik ge
tirme, güvenliği sağlama görevi ancak bu su
retle gerçekleşebilir. Bugün ileri bir cemiyette 
hak ve hürriyetlerin başında yer. alan hürriyet 
eşitlik, mülkiyet prensipleri yanında yer almış 
olan güvenlik prensibidir. Bugün vatandaşın 
toplumdan ve onun siyasi ifadesi olan idare
den güvenliği sağlamasını isteme hakkı var
dır. Vatandaş en asgari ölçüde güvenlik hak
kının ihlâle mâruz kalmasını istemez. 

Değerli arkadaşlarım, 
Son haftaların eri mühim olayı Zonguldak'

ta cereyan etti. Bu olayı »incelemek istiyorum. 
Bu olayı içişleri Bakanlığının görevi , dışında -
görmek hatalıdır, yanlıştır. Böyle bir önemli 
olayın zuhurunu önlemek için hangi bakanlığın 
görevi içinde olursa olsun bakanlıkları ikaz %t-
mek ve gerekiyorsa inisiyatifi eline alarak olay
ların çıkmasına meydan vermemekle İçişleri Ba
kanlığı sorumludur, yükümlüdür. Havza'da yol
suzluk, kayırma adaletsizlik yapılmakta olduğu 
ve işçi haklarını bir türlü tanımazlığı hakkın
daki müteaddit uyarmalarımıza rağmen ilgi
liler maalesef harekete « geçmemişlerdi. Sayın 
Başbakan bu münasebetle Osmaniye ve Zon
guldak olayları hakkında geçen gün basma 
şu yolda bir beyanat vermişlerdi; «Kanunlara 
aykırı her hangi bir hâdise vâki olduğu zaman 
kanun tatbikçisi ö vakanın arkasından gider 
ve suçluların yakasına yapışır, hâdise bun
dan ibarettir.» Bu beyanat karşısında hayreti
mizi ve üzüntümüzü bilhassa ifade etmek iste
rim. Sayın* Başbakanın hüsnüniyetine ve gay
retine rağmen Hükümet etmekteki tecrübesiz
liğine mükemmel bir örnek vermiş bulunuyor-

19 . 2 . 1968 O : 3 

lar. Müdebbir bir idarenin başlıca görevi bü
tün bunların bir güvenlik teşkil ettiğini bilme
sine bağlıdır ve takibetmesine bağlıdır. Maa
lesef ifade edeyim ki, bugüne kadar tatbikat
ta ekonomik ve sosyal sıkıntılardan doğan 
huzursuzlukları Hükümet suç ve suçluluk or
taya çıktıktan sonra müdahale eden adlî ka
za yoluyla bunlara karşı savaşmakla görevi
ni yaptığı kanaatini beslemektedir, idareden, 
Hükümet etmekten anlayışı da maalesef bu
dur. 

Arkadaşlarım, Zonguldak olayı şu gerçekle
ri ortaya kesinlikle çıkarmış bulunuyor: 

Hükümet olayları önceden görme gücünden 
mahrum bir Hükümet halinde gözükmüştür. 
Hükümet suç ve suçluluk daha' çıkmadan önce 
durdurucu, önleyici, mâni olucu, ekonomik, sos
yal tedbirleri düşünüp almakla görevli idi ve 
esasen Hükümet olarak da hikmeti vücudu bu 
idi. Hükümetin, pek âni olarak çıksa bile olay
lara hâkim olup onların seyrini kontrol altına 
alması iktiza ederdi. Maalesef alamamıştır. 
Olay şimdilik kendi seyri içinde yatışmış görü
nüyor. Bu arada toplum polisimizin dövülme
sini, hakarete uğramasını ise idari yönden izah 
mümkün değildir. 

Değerli arkadaşlarım, yurdumuzu bugünkü 
ortamda çok yakından ilgilendiren ve her gün 
beklenebilen Zonguldak, Osmaniye olayları kar
şısında rejim için muhtacolduğumuz müdebbir 
bir idareden mahrum olduğumuz açıkça ortada
dır ve görülmektedir. 

Değerli milletvekilleri, Nüfus Umum mü
dürlüğünden biraz bahsetmek istiyorum. Yurt
taşlarımız, topluca hepimiz nüfus dairelerinde-

'ki aksaklıklardan şikâyetçiyiz. Nüfus daireleri
miz perişandır. Tapu, miras, askerlik, vergi, ev
lenme, boşanma, çocuk hakları gibi birçok res
mî ve hukukî* muamelâta müessir olmakta, hem 
halkı, hem de ilgili daireleri daima müşkül du
ruma sokmaktadır. 

BAŞKAN — Sayın Göle bir dakikanız var, 
ona göre toparlayınız. Herhalde konuyu da
ha ziyade İçişleri Bakanlığından çok Hükü
mete temas etmek suretiyle genişlettiniz, o se
beple toparlıyacaksflnız, vaktiniz doluyor. 

0. H. P. GRUPU ADINA TURGUT GÖLE 
(Devamla) — Sayın arkadaşlarım, Nüfus 
Umum Müdürlüğünün bugün içişleri Bakan
lığı bünyesinde artık bir hikmeti vücudu kal-
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mamıştır. Bugün çok ilmî bir mahiyet almış
tır. İçişleri Bakanlığa bünyesinde kalması 
için hiçbir esaslı sebep mevcut değildir. Bu 
Bakanlıktan ayrılarak ve katma bütçeli idare 
ve Başbakanlığa bağlı bir müstakil umum 
müdürlük haline getirilmesinde zaruret ve 
fayda görüyoruz. 

Hepinizi saygı ve hürmetle selâmlarım. (C. 
H. P. sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Orhan Öztrak, Güven 
Partisi Grupu adına. 

Buyurunuz efendim. 
Açık oylamada oylarını kullanmıyan arka

daşlarımız lütfen oylarını kullansınlar. 
G. P. GRUPU ADINA ORHAN (ÖZTRAK 

(^Tekirdağ) — Sayın Başkan, değerli arkadaş
larım; 

Huzurunuza getirilmiş olan i İçişleri Bakan
lığı, Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet 
Genel Müdürlüğü bütçe taşanlarının üzerin
de Güven Partisi Millet Meclisi Grupunun gö
rüşlerini sunacağım. 

248 milyon lira olarak teklif edilen bütçe
de, 1967 yılı bütçesine nazaran cari masraflar
da 2 milyon 500 bin lira bir artma, yatırım 
masraflarında da 2 milyon lira eksilme, trans
fer . masraflarında da 105 bin liralık bir artma 
görülmektedir. 

Bu hali ile 1968 yılı İçişleri Bakanlığı büt
çesi, bir evvelki yıl bütçesine nazaran 105 mil
yon 500 bin liralık bir artış kaydetmektedir. 
105 buçuk milyonluk bu artış bekçi paralarının 
920 sayılı Kanunla bütçeye intikal ettirilmiş 
olmasından ileri geldiği aşikâr olarak görül
mektedir. 

Sayın arkadaşlarım; 
Bu bütçede geçen yıllara nazaran yenilik 

arz eden husus araştırma giderleri için konan 
100 bin liralık ödenektir. Küçük bir meblâğ 
olmasına rağmen ölçüsü ne olursa olsun, bu 
teşebbüs yerindedir. 

Hakikaten İçişleri Bakanlığının klâsik hiz
metlerinde ve bugün yeni doğan hizmetlerinde 
uygulanacak usul ve kaidelerin ciddî ve bi
limsel araştırmalar sonunda günün ihtiyaçla
rına uydurulması ve yenilerinin ihdası zaru
ri hal şekline gelmiştir. 

Bu fasla İkonan ödeneğin, hizmetin önemi 
ve ağırlığı ile orantılı şekilde ele alınıp artı-

, rılmasını ve hizmetin devamlı kurullar hali

ne getirilmek suretiyle yürütülmesini bilhas
sa temenni ederiz. 

Belediye Kanununun hazırlanıp Meclise 
sevk edilmiş olması, 

Özel İdare Kanununun Meclise sunulacak 
hale gelmesi; 

Belediye cezaları ve Belediye Gelirleri Ka
nununun Meclise sunulmak üzere Başbakan
lığa gönderilmesi; 

Köy Kanununun İçişleri Bakanlığınca ha-
zıralnıp diğer bakanlıklara tetkik edilmek üze
re gönderilmesi keyfiyetleri isabetli, fakat 
gecikmiş olarak göze çarpmaktadır. 

Modern çağda önemli hizmetler beklediği
miz mahallî idarelerimize, görevlerini yeterli 
şekilde ifa edebilmeleri için zaruret haline 
gelmiş bulunan bu tasarıların biran evvel ka
nunlaşması gerekiyor. 

Temennimiz, bu tasarıların Yüce Meclisi
mizce ilgi ve itina ile ele alınıp çok yakın bir 
zamanda kanunlaştınlmasıdır. 

Bu arada, belediye işletmelerine ait kanu
nun biran evvel hazırlanması, belediye işletme
lerimizi bugün çekilen güçlüklerden kurta
racaktır. 

İl İdaresi Kanunu, idarenin istikamet ve 
haıgeketlerini tanzim eden hizmet zeminini tâ
yin eden bir kanundur. Zamanımızda bölge ve 
toplum kalkınması görevlerini üzerine almış 
bulunan bir idarede bugün eldeki İller idaresi 
Kanunu iş görmekten çok uzak bir hale gel
miştir. 

/ 
Bugün bilhassa adı geçen hizmetlerin ifa

sında yetkilerin vuzuhla ortaya konmaması 
keyfiyeti, büyük valilikler veya koordinatör 
valilikler ihdası cereyanları, küçük vilâyet 
mülâhazaları karşısında bu kanunun süratle 
ele alınması zaruridir. 
• Türkiye'mizin şartlarına ve ihtiyaçlarına 
göre seçilecek prensipler uygun yeni bir il ida
resi kanununun hazırlanması zorunluğiyle kar
şı karşıyayız. 

Sayın Bakanın bu konuda göstereceği gay
ret, idareye günün şartlarına uygun karakte
rini getirecek;, idarecinin ödev ve yetkisini za
manın isterlerine göre tesbit edecektir. 

Sayın arkadaşlarım; 
İçişleri Bakanlığı kolluk, nüfus, sivil sa

vunma gibi hizmetleri kendi personeli ile; ma-
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hallî hizmetler üzerindeki vesayet görevini 
de vali ve kaymakamları ile icra eder. Bunun 
dışında vali ve kaymakamların diğer vekâlet 
ve devaire ait hizmetlerden dolaya koordinas
yon görevleri mevcuttur. 

Bilhassa taşrada Devlet, bütün âmme hiz
metleri bakımından vali ve kaymakamın gö-
rüntüsündedir. Her hizmet için şikâyetler tek
lifler ve dilekler bu makamlara yapılır. 

içişleri Bakanlığının yukarıda arz ettiğim 
hususlardaki fonksiyonunu kısaca eleştirmek 
için müsaadelerinizi rica edeceğim. 

istatistiklerin gösterdiği rakamlara göre 
jandarma çalışmalarında 1966 yılına nazaran 
1967 yılında bilhassa asayişe müessir suçlar ba
kımından azalma görülmektedir. Suçluları ya
kalanma konusunda da başarıya doğru artma 
mevcuttur. 

Bu da gösteriyor ki, jandarmamızın gün 
geçtikçe suç ve suçlu üzerinde müspet tesirini 
artırmaktadır. Bugün jandarma çok çetin şart
lar içinde vazife görmektedir. 

Eldeki silâh çok defa suçluların elinde bu
lunan silâhlardan daha az müessirdir. 

Bilhassa, takip ve tetkikte bugünün jan
darmasının sahibolması lâzımgelen araç ve ge
reç kifayetsizliği aşikârdır. 

Mahrumiyet beldelerindeki karakol bina
ları, jandarmanın diğer bina ve barınakları, 
yaşama ve sjıhhi şartlara elverişli olarak ele 
alınmalı yenilerinin yapılmasına daha büyük 
bir süratle devam edilmelidir. 

Bu arada komando mensuplarının enerjik 
faaliyetleri, suçluları takipteki başarının bü
yük âmili olarak görünüyor,, Bu çevik ve bilgi
li kıtaların miktarlarının artırılmasını emni
yet ve asayiş bakımından temenni etmekteyiz: 

Dünyada ileri memleketler ele alınacak 
olursa, nüfusa nisbetle en az polis istihdamt 
eden memleketlerin başında Türkiye gelmek
tedir. İnkâr edilmemelidir ki,, bu durum çoğu 
zaman suçun artmasının ve suçlunun çoğalma

sının âmili olmak durumunda görülüyor. 
Bugün bilhassa şehirlerde işlenen suçlarda, 

suçlu uçak, telefon otomobil ve tren gibi bü
tün vasıtalardan faydalandığı bir zeminde, 
suçluyu takibeden polis, çoğu zaman bu vası
taları kullanmaktan mahrumdur. Bu itibarla, 
polis, araç «ve gereç bakımından çok takviye- I 
ye muhtaç görünmektedir. | 
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Memleketimizde polis çok güç şartlar için
de çalışmasına rağmen, kendine düşen hizmet
leri üstün gayreti ile olumlu bir hedefe götür
meye çalışmaktadır. ' 

Gerek jandarma ve gerekse polis bölgele
rinde asayişe müessir suçların azalmasına 
rağmen, büyük şehirlerde sarkıntılık, külhan
beylik ve hırsızlık suçlarının arttığı kanaati 
yaygıüdar. Hele sarkıntılık ve külhanbeylik hâ
diselerine gelince; muayyen bir saatten son
ra sokağa hattâ büyük bulvarlara çıkmak; 
çok çirkin olan bu olayları tesbite kâfidir. Hü
kümetten bu konuda ciddî ve müessir tedbir
ler beklemek medeni bir memleket halkının 
vazgeçilmez hakkıdır. 

Bu arada, trafikten şikâyet yaygındır. Bu 
kadar çok konuşulan bâzan âmme hizmetle
rinin itibarını sarsacak kadar ileri şikâyetleri' 
kapsıyan bu. branş üzerinden Bakanlığın ciddiyet
le durmasını temenni ederim. 

Suçluların tasnifi,, hukuk terminolojisinde 
nasıl ifade edilirse edilsin, 'bahis konusu suç
larda bizzat huzursuzluğun ve asayişsizliğin 
kendisi olduğu aşikâr bir şekilde görülmekte
dir. 

Polis vatandaşla olan münasebetlerinde, 
vatandaşın bir saygı hedefi olduğu unutulma
malıdır. Polisimizi bugünün polisi haline ge
tirmeye mecburuz. Polis, en azından, orta tah
sil görenlerden derlenmeli, beden eğitimi, 
meslekî bilgi, vatandaşa karşı sevgi ye saygı 
ifade çden tutum bakımından daimi şekilde 
eğitime tabi olmalıdır. Bugün eldeki konten
janın da, bu tarz müessir eğitim kurslarından 
geçirilerek daha iyi hizmet görür hale geti
rilmesi zarureti vardır kanısındayız. 

Kendisinden önemli vazifeler beklediğimiz 
polisimizin, bugünkü maddi imkânları çok ki
fayetsizdir. Bütün ileri memleketlerde olduğu 
gibi, bu hizmetin ağırlığı ve hususiyeti kabul 
edilerek polise daha geniş faydalar sağlanma
lıdır. Polis ve jandarma görevlerini inceledi
ğimiz bu müzakerelerde, bir hususun önemle 
belirtilmesini istirham edeceğim. 

Kolluk vazifesi sade suç işlemiş kişileri ta-
kibedip yakalamaktan ibaret değildir. Suça 
istidat sağlayan kanunsuz anlayışlara,, kanu
na saygı fikrini telkin etmek ve suçu menbaın-
da kurutmak;, zabıtanın koruyucu görevidir. 
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Medeni bir toplumun iç güvenliği geniş ölçü
de önleyici zabıta görevinin isabet ve basan 
ile yapılmasına bağlıdır. ^ 

Bugünün ihtiyaçlarını karşılayacak bir ida
ri taksimata zaruret vardır, iktisadi ve sosyal 
ilişkiler göz önünde bulundurularak, politik 
mülâhazaların ötesinde, yapılacak bir bilim
sel çalışma ile günün isteri olan idari coğraf
ya meydana getirilmesi zaruri hale gelmiştir. 

Bu arada, fek ve ilhaklardaki birbirin} tut-
mıyan işlemlerden itina ile kaçınılması gerek
tiğini lüzumlu görüyoruz. 

Köy Kanununa aykırı köy kuruluşları da 
hatalıdır. 150 nüfusa sahibolmıyan yerlerde 
köy kurulmaması kanuni prensibine rağmen, bu 
rakamların çok altındaki komlarda köy kurul
muş olması isabetsiz tasarruflardandır. 

ti İdaresi Kanununa taallûk eden prensip
ler, Hükümetçe belirgin hale gelmeden, idari 
coğrafya çalışmalarının müspet sonuç verme
si mümkün değildir, kanısındayız. Biran evvel 
il idaresinin idareci yetkileri, hizmet nevileri ve 
hizmet sahası olarak prensipleri açığa çıkarıl
malıdır ki, özlenen idari coğrafyaya kavuş
muş olalım. 

Mahallî idarenin hiçbirisi kendinden bek
lenen görevleri yapamamaktadır. Bu idarelere 
değinirken, bu vadideki kanun tasarıları halin
deki teşebbüsleri göz önünde tutarak, gelecek
teki iyi hizmetlere ümitle intizar ettiğimizi ifa
de ile yetineceğim. 

içimleri Bakanlığı Bütçesine konmuş olan 
10 milyon liralık belediyelere yardım fonu 
ile, trafik fonunun dağıtımı, yalnız görünüşte
ki eşitlik bakımından değil, hizmette müessir 
sonuçlar şeklinde ele alınmaya muhtaçtır. Bu 
bakımdan hazırlanmış ve mevcudolan yönet
meliklerin ayrıca ele alınmasa zaruri olduğu 
kanaatindeyiz. 

Bu arada, hususi idare memurları ile bele
diye memurlarının Devlet memurlarına veri
len % 15 nisbetindeki avanstan faydalanma
malarının büyük bir haksızlık olduğunu be
lirtirken bu haksızlığın süratle giderilmesini 
temenni ediyoruz. 

Sivil savunma teşkilâtı için ele alınan pren
sipler çağımız ihtiyaçlarını halledecek motif
lerdir. Bu idarenin eğitim işleri de iyicedir. 
Bu idarenin eğitim hizmet, araç ve gereçle yü-
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rütülür. Bu yönden mesele ele alınacak olur
sa, bir harb veya olağanüstü ahvalde bugünkü 
durumu ile güvenli bir hizmet olmaktan uzak
tır. Bu konuda* ki, mevcut prensipler ve ida
recilerinin gayreti araç ve gereçlerle takviye 
edilirse, elbette emniyetli sonuçlar sağlanmış 
olacaktır. 

Nüfus kütükleri hizmette zorluklar arz eder 
mahiyettedir. Nüfus dairelerinde araç, gereç 
ve kırtasiye kifayetsizliği beliğ bir şekilde 
gözükmektedir. Bu durum herkesi ilgilendirdi
ğinden, nüfus idaresi hizmetlerinden şikâyet
ler yaygın hale gelmiştir. 

Halkla Devlet münasebetlerinde müracaat 
ve şikâyet mercii olan, vatandaş gözünde Dev
leti temsil eden idare âmirlerinin plânlı dev
rede vazifeleri daha da artmış bulunmaktadır. 
Millî plân için yapılacak hazırlık, plânı uygu
lama ve izleme görevleri, idare âmirlerinin öne
mini bir kere daha açığa çıkarmaktadır. Buna 
rağmen, bu gibi vazifeleri yüklenen idare 
-mirlerine sözü geçen konularda, kanuna müs
tenit yetki maalesef tanınmamaktadır. 

Toplum kalkınmasındaki hizmetlerde ba
sarı nisbeti idare âmirlerinin tutumuna bağ-
lılır. Yurt sathına yaygın merkezî âmme hiz
metlerinin başarısı idare âmirinin isabetli ve 
•üiessir çalışmasına mevdudur. Bupfün, 120 
yi mütecaviz ilçede kaymakam bulunmaması 
idare amirliğine karşı hevesin azaldığını ifa
de eden acı bir olaydır. Mesleke rağbetin ih
yası için, önemli ve zor olan bu hizmetin maddi 
karşılığı verilmeli; ayrıca idareci mânevi bas
kı ve huzursuzluklardan kurtarılmalıdır. Bil
hassa idarede partizan temayüllerle, sorumsuz 
kimselerin idari makamlara müdahalesini üze
rinden atmalıdır. 

içişleri Bakanlığı ayrıca, rejimin korunma
sı görevini de üzerine almış bulunan bir ma
kamdır. Aşırı uçlarda, demokratik millî irade 
rejimine karşı hareketler vardır. Aşın sol akım
ların düzen yıkma edebiyatı, tehlikeli niyet 
vo faaliyetlerin açıkça ortaya koymaktadır. 
Bunların meydana . getirdiği organize kuvvet, 
bu tehlikeyi hisseden medeniyetçi ve milliyet
çi. münevverleri sindirme gayretindedir. Kim 
bu tehlikeyi görür,, çareler ve tedbirler söy
lerse, onların gözünde jurnalcilik;, tezvircilik, 
gericilik ve kapitalist uşaklığı ile itham edilir 
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Maalesef bu konuda aslında hiçbir değeri ol-
mıyan ve faydası da bulunmıyan, hattâ zarar
lı bulunan birkaç nümayişinden başka bir 
tedbir şimdiye kadar idari makamlarca alın
mamıştır. 

BAŞKAN — Sayın Öztrak, bir dakikanız 
" var, lütfen ona göre tamamlayanız. 

ORHAN ÖZTRAK (Devamla) — Bitiyor 
efendim, iki dakikada biter zannediyorum. 

Sayın İçişleri Bakanının Senatoda bu ko
nuda yaptığı bir konuşmada aşırı solu önle
mek için sadece polis tedbirleri yetmiyeceğini 
belirten fikirle»! ile mutabıkız. Ama, kendisi 
Hükümetin sorumlularından biri olduğuna gö
re, bu hususta Hükümetçe alman ve alınacak 
sosyal, ekonomik, hukukî ve entellektüel ted
birlerin ne olduğunu bilmek isteriz. 

Mânevi inançlara, dine saygımız vardır. 
Yalnız dini istismar ederek meydana getiril
mek istenen mezhep kavgalarının ve bu ara
da medeniyetçi, milliyetçi ve demokratik dü
zenin değiştirilmesine kadar uzayan manevi
yat sömürücülüğünün gözden kaçmaması ge
reken tehlikeli hareketler olduğunu bilhassa 
belirtmek isterim. 

Bugün halk genellikle idarenin işlemesin
den şikâyetçidir. Hizmetlerde ağar işleyiş var
dır. Buna kırtasiyecilik ve bürokratik ruh ha
leti hâkim görünüyor. Bu sebepledir ki, ida
re serbest oy ve tam demokratik haklarla hal
kımızın ulaştığı vatandaşlık yüce seviyesinde 
beklenen görevleri yapmamaktadır. Halktan 
uzak kalmaktadır. 

Sayan içişleri Bakanından, sıkıca tekr*ar et
tiği şu mülâhazasını tahakkuk ettirmesini rica 
edeceğim; «Kanuna lüzum olmadan c|a vatanda
şı âmme hizmetlerinde rahatlatacak yürütüm 
vardır» buyuruyorlar. Bu düşüncelerini biran 
evvel karar safhasına sokup tahakkuk ettirir-
lerse kendilerine müteşekkir oluruz. 

Yukarıda eleştirdiğimiz üç bütçe hakkın
da Güven Partisi Millet Meclisi Grupunûn fi
kirlerini Yüce Meclise sunmuş bulunuyoruz. 

Bütçenin milletimize hayırlı olmasını di
lerken, bu bütçeleri yürütecek "olan sorumlu, 
bütün zevata basanlar dileriz. 0 

Saygılar. (Alkışlar) 
BAŞKAN — Millet Partisi Grupu adına 

Sayın Seyit Faruk önder. 

Buyurunuz efendim. 
Açjk oylamada ^oylarını kullanmıyan arka

daşlarımız lütfen oylarını kullansınlar. 
MİLLET PARTİSİ GRUPU ADINA SEYİT 

FARUK ÖNDER (Konya) —Muhterem Başkan, 
muhterem milletvekilleri; yurt idaresinin tü
mü üzerinde yaygın bir hizmet sahasına ve 
müessir bir * role sahip bulunan bir bakanlığın, 
içişleri Bakanlığının ve Jandarma Genel Ko
mutanlığı ile Emniyet Genel Müdürlüğünün 
bütçelerini eleştirmek ve bu münasebetle Mil
let Partisi Meclis Grupunun bu bakanlıkla 
ilgili meselelerdeki temel görüş ve temenni
lerini açıklamak üzere söz almış bulunuyorum. 

Bugün bütçesini müzakere etmekte olduğu
muz bu bakanlık bir taraftan merkezî idare 
kuruluşunun taşradaki cüzülerinin başları 
olan ve ayrıca mahallî idarelerin üzerinde ve
sayet salâhiyetini kullanan idare âmirlerinin 
bağlı olduğu bir bakanlık olması ve diğer ta
raftan da yurdun iç emniyet ve asayişini mu
hafaza ve müdafaa ederi teşekkülleri de içine 
alması itibariyle müstesna önemi haiz bir ba
kanlıktır. 

Hizmet sahası bu kadar geniş ve ehemmiye
ti de aşikâr bulunan bu bakanlığın bütçesi 
dolayısiyle hizmetleriyle ilgili tenkid, temenni 
ve temel görüşlerimizi ayrılmış bulunan bir za
mana sığdırmanın müşkülâtını takdir edersi
niz. Bu sebeple meselelerin derinliğine inme
den bu kısa zamanda bu bakanlıkla ilgili ana-
meselelere değinmek suretiyle mütalâalarımızı 
arza çalışacak ve bâzı temenni ve temel görüş
lerimizi açıklamakla iktifa edeceğiz. 

Muhterem milletvekilleri; bu bakanlıkla il
gili meseleleri üç grupta toplamak mümkün
dür : Umumi idare ile ilgili meseleler, mahallî 
idarelerle ilgili meseleler, emniyet, asayiş ve 
sivil savunma meseleleri. 

Umumi idare ile ilgili meselelerin başında 
mevzuat meselesi gelmektedir ve bu mevzuda 
akla ilk gelen kanun da şüphesiz il idaresi Ka
nunudur. 18 sene evvel o günün ihtiyaçlarına 
göre tedvin edilmiş bulunan bu kanun, bilâha-
ra zaman zaman yapılan değişiklikler veya 
sonradan neşredilmiş bulunan bakanlıkların 
teşkilât kanunları ve diğer bâzı hususi kanun
larla tamamen esprisini kaybetmiş ve bugün 
zaman zaman âdeta istiklâllerini ilân eden çe-
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şitli dairelerin, idare âmirlerinin yaMn mura
kabesinden azade kalmalarını sağlamaları se
bebiyle de artık ihtiyaca cevap veremez bir 
hale gelmiştir. Bu sebeple evvelâ bu. kanun 
günün ihtiyaçlarına cevap verecek bir hale ge
tirilmelidir. 

Bundan Ipaşka Dahiliye Memurları Kanu
nu da, bilâhara neşredilmiş bulunan Emekli 
Sandığı Kanunu, ti idaresi Kanunu gibi ka
nunlarla çeşitli değişikliklere uğramış ve idare 
âmirlerinin özel durumlarına göre bu kanuna 
konulmuş birçok hükümler ilga edildiğinden 
keza bu kanun da günün ihtiyaçlarını karşılı-
yamaz bir duruma düşmüştür. 

Kanaatımızca bu kanun dâ yeniden ele alı
nıp idare âmirlerinin durumları ve idare mes
lekinin incelikleri nazara alınarak, bu me
murların hizmetin icaplarına göre tatmin edil
meleri ve yine hizmetin nef'ine olarak idare 
âmirlerinin muayyen bir yaş tahdidine tabi tu
tulup buna mukabil emekli olurlarken yıpran
ma ve erken ayrılmaları mukabili muayyen 
bir nisbette emekli maaş ve "ikramiyelerinin 
artırılması düşünülmelidir. 

Bugün idare âmirlerimiz l!>ir teminattan da 
mahrumdurlar. Bir idare âmirinin istikbali ve
kilin ve ona yapılan telkinlerin istikametinde 
karar alması halinde, iktidarın keyfine bağlı
dır. 

Kanaatımızca idare âmirlerine vazifelerini 
ifada vicdanlariyle başbaşa kalabilmeleri, hak 
ve adaletten ayrılmamaları ve partizanlık yap
mamaları için mutlaka özel bir teminat tanın
malı ve bunların iktidara körü körüne itaate 
ve hattâ yaranmaya mecbur birer memur ve 
ecir haline gelebilmelerinin önlenmesi sağlan
malıdır. Bir vekilin bu şekilde hareket etmeme
si bir mâna ifade etmez. Hiçbir iktidarın bu 
şekilde hareket edememesi, hareket etmek is
tese de müessir olamaması temin edilmelidir. 

Bugün idare âmirlerinin ve bilhassa kayma
kamların maddi durumları da çok bozuktur. 
Maddi durumu düzelmemiş olan bir idare âmi
rinden umulan hizmeti vermesini istemek de 
haksizlik olur. Bugün idare âmirlerine verilmek
te olan ayda 500 liralık temsil ödeneği ziyaret-

* çilerine içirmeye mecbur oldukları kahve mas
raflarına dahi tekabül etmemektedir. 

Kaza ve vilâyetlerde, her işi kendilerinden 
beklediğimiz umumi idarenin nazımı, kalkınma-
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mızm bftşmimarı saydığımız bu feragatkâr mes
lek sahiplerini ve bilhassa binbir mahrumiyet 
içinde bulundukları yerlere ve en ücra köyleri
mize bir hayat ve medeniyet ışığı götürmeye uğ
raşan kaymakamlarımızı maddi imkâna kavuş
turmak mutlaka vazifemiz ve hattâ şükran bor
cumuzdur. Bu sebeple komisyonlarda uyumak
ta olan temsil ödeneklerini artıracak kanun tek
lifinin biran evvel kanunlaşmasına gayret et
meyi her milletvekiline düşen bir vazife telâkki 
etmekteyiz. 

Bilhassa, geçenlerde sona eren kaymakam 
kursu münasebetiyle yaptığı bir konuşmada, köy 

M ve kaza ebelerinin bile kaymakamlardan fazla 
gelir * sağladıklarını söyliyerek bu yaraya par
mak basan Sayın İçişleri Bakanımızın artık ya
ranın merhemini bulacağına da güvenmekte
yiz. 

Muhterem milletvekilleri, şimdi de başka bir 
ihtiyaçtan bahsedeceğim. Senelerdenberi' halen 
bölge içlare mahkemeleri kurulamamış bulunmak
tadır. Bir tarafta bu mahkemelere belegan ma-
belâğ kâfi gelecek elemanlar bomboş oturup 
ıstıraplı günlerinin sona ermesine dua ederler
ken, diğer tarafta idari dâvalara konu olan iş
lerin idare heyetlerinin dosyaları arasında sıra 
beklemesi veya oralarda âdil ve nihai bir neti
ceye bağlanamadığından Danıştaydaki iş hac
mini çoğaltıp işlerin senelerce intacedümeme-
sine sebebolması cidden üzücü bir hâdisedir. Bu 
itibarla en kısa bir zamanda bölge idare mah
kemelerinin de kurulmasını ümitle beklemekte
yiz. 

idari bölge teşkilâtımız da bugün bir keşme
keş içindedir. Çeşitli mülâhazalarla kurulan 
kaldırılan veya merkezleri değiştirilmiş olan 
kazalarla, vilâyet olmak üzere sıra bekliyen bu 
şartları haiz kazalar, kaza olmak şartını iktı-
sabetmiş bucak veya köyler idari taksimatımız
da yemden esaslı bir değişiklik ve revizyon ya
pılmasını zorunlu kılmış bulunmaktadır. 

Bakanlıkta bu hususta mevcut olduğunu öğ
rendiğimiz çalışmaların, en kısa bir zamanda 
bitirilerek semerelerini vereceği, ümidi içinde
yiz. 

Biraz da varlığımızın sicillerini tutan daire
lerden bahsetmek isterim. 

Nüfus dairelerindeki mafruşat yürekler acı
sıdır ve nüfus kütükleri de birçok yanlışlarla 
doludur. Elbette ki bu dar bütçe içinde mefru-
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şatm lükslerini, yenilerini almak mümkün de
ğildir. Fakat lüks içinde yüzen dairelerden kı
sarak ve hattâ onlardan bir kısmını alıp. bu 
dairelere göndererek bu memurlara çalışmak 
imkânmı verecek bir masa, bir yazı makinası ve 
sicilâtm muhafazası için çelik bir dolap temin 
etmek ve gayretlerine gayret katmak elbette 
mümkündür. Nüfus yazımı hakkındaki tasarı
nın en kısa bir zamanda komisyonlardaki mü
zakerelerini bitirerek kanunlaşmasını sağlamak 
da bütün gruplarca ehemmiyetle ele ' alınmalı
dır. 

Söz mefruşat ve vasıtaya intikal etmiş iken 
kaymakamların tamamının birer vasıtaya ka
vuşturulması lüzumuna da istitraten işaret et
mek isterim. Bu hususta Bakanlığın ciddî bir 
gayret içinde olduğunu görmekten de biz Mil
let Partililer bir memnunluk duymaktayız. 

İçişleri Bakanlığının umumi idare ile ilgili 
meselelerini incelerken bir nebze de personel 
işlerine temas etmek isterim. Bakanlığın son 
senelerde personel yetiştirmek için takdire de
ğer bir gayret içinde olduğunu memnuniyetle 
müşahade etmekteyiz. Ancak, bu Bakanlığın 
kurmay heyeti olan ve üst kademede idare âmiri 
yetiştirilmesinde bir kaynak vazifesi gören Tef- . 
tiş Heyetinin daha iyi bir şekilde yetiştiril
mesi için alman tedbirleri kâfi bulmamaktayız. 

Genç müfettişlerimiz, Maliye Teftiş Heye
tinde olduğu gibi daha uzun bir süre ile dış 
memleketlere gönderilerek mutlaka lisan öğ
renmeleri, bilgi ve görgülerini artırmaları sağ
lanmalıdır. Her ne kadar birkaç senedenberi bu 
yol açılmış ise de kanaatimizce kâfi değildir ve 
bunlar turistik birer geziden öteye gitmemekte
dirler. Üç senedenberi bütçelere bu maksatla 
konulan tahsisat miktarında, bir'artırma maa
lesef yapılmamıştır. 

Biz Millet Partisi olarak bu elemanların daha 
iyi yetiştirilmesi için dış memleketlere daha 
uzun sürelerle gönderilmesi ve müfettiş muavin
liği ihdas edilerek, kaymakamlar arasından 
seçilecek muavinlerin ehliyet ve liyakatlarmı 
ispat ettikten ve en iyi bir şekilde yetiştirildik
ten sonra müfettişlik kadrolarına geçirilmesi 
ve artık rıza ve muvafakati hilâfına da valilik
ten gayri bir vazifeye tâyin edilmemeleri husus
larının mevzuatta yeralmasmı hizmetin nef'ine 
bulmaktayız. | 

Bu meslek erbabının kendilerini daha iyi ye
tiştirmelerine imkân verilmeli ve meslekî çalış
malar, tetkikler yapmalarına ve bu görüşlerini 
meslekî mecmualarda neşretmelerine yalnız im
kân vermek değil, bu hususlarda mecburiyet 
dahi tahmil olunarak bunların yetiştirilmelerine 
ve böylelikle memleketin iyi elemanlara kavuş
masına gayret gösterilmelidir. 

I Muhterem milletvekilleri; umumi idare ile 
ilgili dilek ve temennilerimizi böylece özetledik
ten sonra bir nebze de mahallî idarelerden bah
setmek isterim. 

Kanaatimizce mahallî idareler, demokratik 
düzenin temel taşlarıdır. MahaHî idareleri kuv
vetli olmıyan milletlerde demokratik düzen dai
ma tehlikelerle karşı karşıya gelmeye istidat-

' h sayılır ve mahallî idareleri kuvvetli olan 
milletlerde ise demokratik nizam kolay kolay 
sarsılamaz. Dünya tarihi bunun misalleriyle 
doludur. Bu itibarla rejimin hayatiyetini koru
mak ve kuvvetlendirmek için mahallî idarele
ri kuvvetlendirmeye mecburuz. Bir idare malî 
istiklâle ve geçim imkânlarına sahibolmadıkça 
o idarenin yaşama şansı da yok demektir. Bu 
sebeple his Millet Partisi olarak mahallî idare
lerimizin bu fikirlerin ışığı altında kuvvetlen
dirilmesi lüzumuna inanmaktayız. Halbuki ge
rek köy, gerek belediye ve gerekse il özel ida
relerimizin, günün ihtiyaçlarına ve demokratik 
nizamın icaplarına cevap vermesi mümkün ol
mıyan yarım asra yakın bir zaman evvel kabul 
edilmiş köhne kanunlarla idare edilmektedirler. 
Bilhassa mahallî idarelerimizin cümlesi malî 
müzayaka içindedir ve kendilerine mevdu hiz
metleri ifa için umumi idarenin yardımıma 
muntaçtırlar. Umumi idarenin hem idari vesa
yeti ve hem de malî esareti altındadırlar. Ma
lî istiklâli olmıyan bir idarenin demokratik 
hürriyeti de olamaz. 

* Demokratik nizamın rüknü ve teminatı say
dığımız mahallî idarelerimizin en kısa bir za
manda malî istiklâl ve iktikrara kavuşturulma
sı en büyük temennimizdir. 

En kısa bir zamanda Köy, Belediye, Belediye 
Gelirleri ve İdarei Hususiyei Vilâyet Kanunla
rı günün ihtiyaçlarına ve demokratik icaplara 
uygun olarak yeniden tedvin edilmeleri ve ma
hallî idarelerimiz malî istiklâle kavuşturulup 
umumi idarenin yardımına muhtaç durumdan 
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kurtarılmalıdır. Bu hususta bakanlıkça hazır
lanmış tasarıların Meclise kısmen sevkedildiği-
ni ve kısmen de sevkedilmek üzere olduğunu 
memnuniyetle öğrendik. En kısa bir zamanda 
kanunlaşması ve rejimin teminatı saydığımız 
bu idarelerin inkişafının sağlanması en halisa
ne temennimizdir. 

Mahallî idarelerimizin eleman kifayetsizliği 
yüzünden de müşkül durumda oldukları cüm
lenin malûmudur. Bakanlığın mahallî idarele
re eleman yetiştirmek için bir okul açması ar
tık bir zaruret halini almıştır. Hükümetimizin 
mahallî idarelere yardımcı olacağı ümidi için
deyiz. 

Mahallî idarelerin memurlariyle, umumi 
idarenin -memurları arasıdna Personel Kanunu
na müsteniden verilen avans bakımından mev
cut ikiliğin de ortadan kaldırılması bu memur
lara da avans hükümlerinin teşmil edilmesi ve 
bu memurların ıstıraplarının en kısa bir za
manda dindirilmesi lâzımdır. 

Yukarıdanberi tedvinini istediğimiz kanun
ları iktidar Yüce Meclise getirirse çıkarılma
sında Millet Partisi olarak en yakın yardımcısı 
olacak ve getirmezse biz teklif edip Yüce Mec
lisin tekliflerimize iltifat etmesini rica edece
ğiz. 
• Muhterem milletvekilleri, İçişleri Bakanlı
ğının en mühim vazifelerinden birisi de şüphe
siz emniyet ve asayişin korunması ve Sivil Sa
vunma hizmetlerinin güven verici bir hale geti-
rlmiş olmasıdır. » 

Emniyet Teşkilâtının, ihtiyaçlarına cevap 
verecek kanun tasarılarının hazırlanmış oldu
ğunu memnuniyetle haber almış bulunuyoruz. 
Gerek Jandarma ve Emniyet Teşkilâtı ve gerek
se Sivil Savunma İdaresinde her yıl daha iyiye 
doğru bir gidişin mevcudiyetini memnuniyetle 
müşahade etmekteyiz. Ancak; bu sözlerimden, 
memlekette asayişin arzu edildiği şekilde ve 
tamamen düzelmş olduğu mânasını da çıkar
mamak lâzımdır. Bilâkis kanaatimizce zabıta
daki bu ilerleyişle müteradif olarak bâzı ye
raltı faaliyetlerinin de artmış olduğu zaman 
zaman işitilmekte ve çeşitli ideoloji sahipleri
nin ve aşırı cereyanların millî varlığımızı ve 
bütünlüğümüzü parçalayıcı teşebbüslere giriş
miş oldukları ve muhtelif ham mahaller peşin
de koşarak gençliği ifsat etmiye yeltendikleri. 

duyulmaktadır. Bu hususlarda Sayın içişleri 
Bakanını daha çok uyanık olmaya davet etmek 
isteriz. 

Gerek Adalet Partisi ve gerekse değerli 
müttefikleri tarafından zaman zaman Mecliste
ki bir partinin komünist partisi olduğu ileri 
sürülmektedir. Bu iddialar öyle bir hal almış
tır ki, Anayasaya gö*e faaliyet göstermesi ya
sak olan komünist partilerinin kurulması zım
nen meşrulaştırılmıştır. 

Mecliste dahi temsili mümkün olan bir par
tinin resmen kurulabileceği fikri zihinlerde ar
tık yer etmeye başlamıştır. Eğer Mecliste bir 
grupu dahi bulunan bu parti bir komünist par
tisi ise, iktidar fiilen Anayasayı değiştirmiş 
ve komünist partilerin Mecliste dahi temsil edil
mesine ve Türkiye'de icrayı faaliyet etmesine 
müsaade etmiş demektir, iktidarın ve bunun 
böyle olduğunu biliyorlarsa bu hale göz yu
manların buna hakkı yoktur. Bunlar, yani du
rumu bilenler suç işlemektedirler. Esasen bu 
durum iktidarın vaadleriyle de bağdaşamaz. 
Bu parti komünist partisi ile Anayasaya tama
men aykırı olan duruma bir son verilmeli, de
ğilse komünizmi meşru gösterecek bu kabîl ha
reketlerden tevakki ederek huzur kaçırılmama
lı ve dolayısiyle komünizm hoş gösterilmeme-
lidir. 

Bundan başka, bu bakanlığın en mühim va
zifelerinden birisi de kanaatimizce memlekette
ki ahlâk düşüklüğü ile meşgul olmaktır. Bugün 
memlekette, tepesi tüylü serpuşlardan sarığa, 
entariden bobstil kıyafetlere, çarşaftan mini 
eteğe kadar çeşitli giyinişler, kimi İspanyol, ki
mi italyan mukallidi zübbeleşmiş, millî benli
ğini kaybethiş gençler, ahlâksızlık yuvaları ha
line gelmiş klüpler almış yürümüş, dine, mu
kaddesata ve hattâ millî inançlara küfür etmek 
âdeta moda olmuştur. Maneviyat ve mukaddes" 
duygular bir tarafa itilmiş, her şey madde ile 
ölçülmeye başlanmış, hattâ maneviyatın bile 
ticareti yapılmaya başlanmıştır. Bu mânevi çö
küntü ve maddeye verilen' kıymet dolayısiyle-
dir ki ferd ve aile hayatında da gösteriş ve 
alayiş merakı bir salgın halini almış, her türlü 
ahlâksızlık mubah telâkki edilir bir hale gel
miştir. Nereye gidiyoruz? Bunlarla mücadele 
edilmeli, ancak bunun ticareti ve simsarlığı ya
pılarak değil, hakikî inanmış kimselere yakışa-
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cak şekilde bir mücadele kampanyası açılmalı
dır. 

Muhterem milletvekilleri, Türk Milletinin 
senelerdir hasretini çektiği şey tarafsız idare
dir. Şu hususu üzülerek ve esefle kaydetmek 
isterim ki, zaman zaman buna kavuşur gibi olur
ken tekrar kaybederek başlangıç noktasına ge
lişimizin ıstırabını çekmekteyiz. Maalesef yine 
son günlerde bâzı idare âmirlerine iktidara 
mensup milletvekilleri tarafından baskılar ya
pıldığı ve hattâ bâzı vilâyetlerde belirli "bâzı 
politikacıların valileri şahsi nüfuz ve tahak
kümleri altına alarak kanunsuz ve partizanca 
tekliflerini ve arzularını yerine getirmek gay
reti içine girdikleri işitilmektedir. Bu iş bâzı 
yerlerde hattâ o kadar ileri gitmiştir ki, haber 
aldığımıza göre bir vilâyette iktidara mensup 
bir milletvekili bir valinin makamında olmama
sından bilistifade sandalyesine oturarak bilfiil 
icrayı velayet eylemiş ve vatandaşların günlük 
işleriyle ilgili işleri valinin telefonundan daire
lere emir vererek gördürmek istemiş ve böylece 
icraya fiilen müdahalede bulunmuş. Eu gasp 
politikacının, bu arzusunun devamına vali mu
avinleri b r̂ fırsatını bulup odayı kilitlemek su
retiyle güçlükle muvaffak olabilmişlerdir. Sa
yın bakan dilerse, kendi partisinin diğer bası 
senatör ve milletvekillerini dahi işhadederek, 
yer ve zaman tayiniyle sözlerimizi isbata ve mi
salleri çoğaltmaya her zaman hazırız ve kaadi-
riz. (A. P. sıralarından «ismini söyle» sesleri) 

BAŞKAN — Milletvekilinin milletvekiline 
sual sorması mümkün değildir, caiz olamaz. 

M. P. GRUPU ADINA SEYİT FARUK ÖN
DER (Devamla) — Ben sayın bakana söyle
dim size de söylerim. 

Bundan başka gene zaman zaman bâzı kara
kollarda münferit de olsa dayak yiyen vatan
daşların avazeleri yükselmeye, jandarma devri
yelerinin bilhassa şark vilayetlerimizdeki uy
gunsuz davranışları yine işitilmeye başlanmış
tır. 

BAŞKAN — Sayın önder, lütfen cümlenizi 
tamamlayınız. 

M. P. GRUPU ADINA SEYİT FARUK ÖN
DER (Devamla) — Bu hususlarda da Hükü
metin dikkat nazarını çekmek ve kendi parti 
mensuplarını uyarmaya davet etmek isteriz. 
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Trafik işlerimizin de yürekler acısı durumu 
hâlâ istenilen şekle sokulamamıştır. Hazırlandı
ğını memnuniyetle haber aldığımız Trafik Ka
nunun biran Önce Yüce Meclise getirilmesini 
ineklemekte ve polisin itibarının kurt-anıınası, 
trafik memurlarının kontrol edilmesi için daha 
müessir ve pratik tedbirler alınmasını lüzumlu 
bulmaktayız. 

BAŞKAN — Sayın önder, maalesef vakti
niz hitâma erdi. 

M. P. GRUPU ADINA SEYİT FARUK ÖN
DER (Devamla) — Sayın Başkan, şimdiye ka
dar bütün konuşmacıları bir dakika kala ikaz 
ettiniz, bana bu ikazı yapmadınız, o bakımdan 
bir dakika istirham ediyorum. 

BAŞKAN — Bir dakika daha müsaade edi
yorum, peki. 

NAZMİ ÖZOĞUL (Edirne) i— Deminki söy
lediğinizi isbat eder misiniz? Kim ise ismini 
açıkla. 

KASIM ÖNADIM (Bursa) — Bahsettiğiniz 
kimsenin adını söyleyin. 

BAŞKAN — Sayın özoğul ve Sayın önadım, 
lütfen müdahale etmeyin. Buyurun Sayın ön
der. 

M. P. GRUPU ADINA SEYlT FARUK ÖN
DER. (Devamla) — Yalan olmadığını ispat ede
rim, * 

Trafikten söz açılmış iken... (A. P. sıraların
dan «ismini açıkla» sesleri) Zabıtlara isminin 
geçmesini istiyorsanız söyliyeyim. Konya vilâ
yetinde olmuştur. Necati Kalaycı'dır ve şahidi 
Sait'tir. (Gürültüler) 

• • 

BAŞKAN — Karşılıklı konuşmayınız. 
M. P. GRUPU ADINA SEYÎT FARUK ÖN

DER (Devamla) — Trafikten söz açılmış iken 
Kara Nakil Vasıtaları Vergisinde yapılacak ta
dilâtın sosyal adalete daha uygun bir şekle 

; ifrağını ve matrahının sosyal adalet esaslarına 
uygun kıstaslara bağlanması lüzumuna ayrıca 
işaret etmek isterim. 

Muhterem milletvekilleri, İçişleri Bakanlı
ğı bütçesi münasebetiyle bu bakanlıkla ilgili 
temenni ve isteklerimizi böylece hülâsa ettik
ten sonra bir nebze de, içişlerimizle ilgili te
mel görüşlerimizden bahsederek sözlerimi biti
receğim. 

BAŞKAN — Sayın önder, bu kadar büyük 
i müsamahada bulunamam. Çok özür dilerim, 
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aynı mahiyette başka talepler de varidolursa. ] 
onları da yerine getirmek mecburiyetinde kalı
rım. Onun için müsaade edemiyeceğinı. 

M. P. GRUPU ADINA SEYÎT FARUK ÖN
DER (Devamla) — Sayın Başkanım, bir da
kika iatirham ediyorum. 

BAŞKAN — Mesele Meclisin kararı ile ilgi
li olması hasabiyle müsaade edemiyeceğim. ikin
ci defa söz isteyiniz, o zaman belki konuşma im
kânı bulursunuz. 

M. P. GRTJPU ADINA SEYİT FARUK ÖN
DER (Devamla) — Efendim sadece bir dakika 
rica ediyorum. 

BAŞKAN — Benim takdirime vabeste bir 
% cihet olsa, zatiâlinizi konuşturmak için çok im

kân araştırırım. Ama bu hâdiseler kıyas yolu 
ile başka arkadaşlar tarafından talebedilirse be
ni müşkül duruma bırakır, özür dilerim. 

REŞİT ÜLKER, (istanbul) — Şimdiye ka
dar olmuştur, uzatılmıştır. 

BAŞKAN — Sayın Ülker, olmamıştır efen
dim, benim riyasetimde hiçbir gün böyle bir 
şey olmamıştır, iftira etmeyin, rica ederim. 

M. P. GRUPU ADINA SEYİT FARUK ÖN
DER (Devamla) — Zamanın müsaadesi imkân 
vermediğinden diğerlerini söyliyemiyeceğim, he
pinizi hürmetle selâmlar, İçişleri Bütçesinin mil
lete ve teşkilâta hayırlı, uğurlu ve semereli 
olması temennisiyle sözlerime nihayet veriyorum. 
(C. H. P. ve M. P. sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Raif Aybar, Y. T. P. Gra-
pu adına, buyurun efendim. 

Y. T. P. GRUPU ADINA RAİF AYBAR 
(Ordu) — Sayın Eaşkan, sayın milletvekilleri; 
içişleri Bakanlığına bağlı hizmet bütçelerinin 
müzakeresi münasebetiyle Y. T. P. Grupıı adına 
bâzı görüşlerimizi ifade için huzurunuzdayım. 

1966 ve 1967 bütçe görüşmelerindeki mâru
zâtımda; yeni iktidarın içişleri Bakanlığı ka-
naliyle millete yapabileceği hizmetin müstesna 
öneminin sebeplerine temas etmiştim. Bakan
lığın mesai alanına giren başlıca hizmet kolları
nın, mevzuat, kadro teşkilât ve malî imkân, teç
hizat bakımından ne durumda bulunduğuna da
ir görüş ve kanaatlerimizi ana çizgileriyle belirt
meye çalışmıştım. Bu arada, geçen yılın Şubat 
ayına kadar ki devre içinde içişleri Bakanlığının 
mesaisine, Bakanın göreve başlayış tarzına, iş j 
tutumuna ve elde edilen randımana mütaallik' ı 
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bâzı tesbit ve tenkidlerimizi de ifade etmiştim. 
Şimdi hemen belirtmek isterim ki, bugün yeni 
bütçeler münasebetiyle konuşurken; şüphesiz 
tamarniyle aynı hususlar üzerinde rutinleşen bir 
tekrardan sakınacağım ve yine iyi niyetten mah
rum birtakım İsrarlardan tenkidler imâl etmeyi, 
parti olarak da, milletvekili olarak da muha
lefet icabı saymaktan uzak kalacağım. Yani bu 
yılki mâruzâtımızı, İçişleri Bakanının" vs Ba
kanlığının 1968 Şubatında vardığı hizmet mer
halesi ve hâsılası üzerinde toplıyacağun. 

Muhterem arkadaşlarım, açıkça ye memnu- ( 
niyetle ifade edelim ki, bizim müşahede ve de
ğerlendirişlerimize göre, geçirdiğimiz yıl zar
fında Sayın Bakan, içişleri Bakanlığının hizmet 
alanına, şekilde, teknikte ve mânada daha faz
la nüfuz etmiş ve daha fazla randıman vermiş 
bir Bakan sayılmalıdır. Bu halin tabiî neticesi 
ve hasılası olarak Parlâmentoda ve basında ya
pılan tenkidler ve temennileri değerlendirmek 
ve yerilen kadro ve malî imkânları süratle hiz
metle sürmek gayretleri memnuniyet vericidir. 
Ayrıca göze görünür neticeler getirmek bakı
mından, Bakanlık merkez teşkilâtında bir tempo 
değişikliği- de olmuştur. Jandarma ve emniyet 
teşkilâtı ümit verici başarılar göstermiştir, idari 
bünyemizin bir hamleye götürülmesi için yeni
lenmesi, ya da değişmesi gerekli mevzuat mühim 
kısmiyle Bakanlıkça tamamlanıp Meclise sevk 
edilmiştir, 

Teşkilât, mevzuat, kadro, vasıta ve cihazlan-
ma ve hizmet tertiplenmeleri gibi konularda, ya
pıldığını öğrendiğimiz kısa ve usun vadeli plân
larla jandarma ve emniyet teşkilâtımız bu yıl 
ümit ve memnuniyet verici bir hizmet trampleni 
üzerine alınmıştır. , 

Hükümetin Meclislere sevk ettiği ve edeceği 
taşanların süratle ve kemaliyle • kanunlaşması 
halinde; mahallî idarelerimiz bu Yaz yapılacak 
seçimler sonunda, yeni hizmet kadrolarına in
tikal ederken, bu mevzuatın zamanında yürür
lüğe girmesi köy, belediye ve özel idarelerimizin 
halk ihtiyacına her bakımdan daha tatminkâr 
ölçülerle cevap1 verebilmelerini şüphesiz kolaylaş
tırmış olacaktır. 

, Parlâmentomuzun bu kanunları, çıkarması he
pimiz için cidden sevindirici bir hizmet olacak
tır. 

Muhterem arkadaşlarım, geçen yılki içişleri 
Bakanlığı ve bağlı kuruluşlar çalışmalarının ha-
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sılasını böylece tesbit ye değerlendirmekle yeti
neceğim. 

1968 bütçesinin geçen yıldan oldukça farklı 
ve geniş malî imkânlarını ve Bakanlığın bütçe 
dışı sağlıyacağı yardımların kullanılması sonun
da ve Bakanlıkça girişilmiş bâzı etüt ve hazır
lıkların yıl içinde kemiliyle, iyi neticeler bek
lenmek, bu sebeple de, gelecek yıl içişleri Bakan
lığı bütçeleri konuşulurken yurt yönetiminin 
gerçek ihtiyaçlarına mevzuat, teşkilât, kadro ve 
malzeme bakımlarından daha uygun ve daha fas
la cevap verebilme inîkânları hâsıl olacağına 
inanmaktayız. 

Sayın milletvekilleri, buraya kadarki ma
ruzatımıza rağmen bilinmektedir ki, Devlet 
hizmetlerinin her kesiminde olduğu .çata bil
hassa İçişleri Bakanlığına bağlı hizmetler ala
nında, idari, malî ve teknik mahiyette olacak 
her imkân sırf bu mahiyetleriyle ne kadar 
artarsa artsın, millet hayatına devamlı ve ger
çek faydaların sağlanmasına asla teminat ola
maz. Çünkü İçişleri Bakanlığının hizmet ve 
mesuliyet sahasının özelliğinde büsbütün önem 
kazanan asıl teminat unsuru, iktidarın siya
si, iktisadi, sosyal inançları, zihniyeti ve hiz
meti ve hizmet anlayışıdır. Bir Hükümetin ve 
bir içişleri Bakanlığının hizmet ve başarı ro
tasını, ne kadar tamamlatmış olursa olsun, tek
nik mahiyetli imkân ve vasıtalar değil, ikti
darın inanından,' zihniyeti ve anlayışı çizer. 

Bu sebepledir ki, biz konuşmamızın bu kıs
mında İçişleri Bakanlığı ile ilgili yönleri bakı
mından Adalet Partisi iktidarının hizmet, ro
tasını grupumuzun göziyle biraz eleştirmek is
tiyoruz. Mâruzâtımızın bilhassa Adalet Partili 
arkadaşlarımız tarafından olduğu gibi değer
lendirilmesini de ümidetmek isteriz. Bilhassa 
Adalet Partili diyorum; çünkü, Yeni Türkiye 
Partisi 1961 Anayasasının kurduğu çok partili de
mokrasimizin, milletten en fazla oy almış bulu
nan Adalet Partisi iktidarları alternatifi ile de 
işlemesinin lâzım ve mümkün olduğunu millete 
ve dünyaya göstermeye rejfm istikrarının te
minatı saymış ve icabını yapmış bir partidir. 
Adalet Partisi iktidarı alternatifini de çalıştır
mak için o partiye koalisyonlu bir staj devre?" 
geçirmek fırsatını' hazırlamayı ihmal etmediği 
mis de malûmdur. 

Millet ve rejim ölçüsünde faydasına sami 
miyetle inandığımız bu yoldaki hizmet uğruna, 

siyasi hayatımızın görmeye pek alışık olmadığı 
fedakârlıkları Yeni Türkiye Partisi rejimin 
istikran adına bilerek ve seve seve her zaman 
kabullenmiş bir teşekküldür. Sözlerimizin de
ğeri samimiyetimizin tarihçesinden gelir. Şu 
anda da hiçbir peşin hükme esir, hiçbir siyasi 
menfaat hesabına zebun değiliz. 

İşte böylesine bir hizmet anlayışı ve bir si
yasi karakter yapısı ile bugüne gelmiş bulu
nan grupumuzun iktidarın hal ve istikbal ic
raatına ve yurt yönetimine rota veren siyasi, 
ekonomik ve sosyal inanlarına, zihniyetine ve 
anlayışına dair bâzı müşahede ve kanaatleri
mizi, 3 konu ile ve hülâsatan arz edeceğim. 

1. Adalet Partisi iktidarı, bütün teminat- / 
çı beyanlarına ve icraatta henüz yıkıcı tezahür
lerden kaçınma halinde olmasına rağmen, Ana
yasamızın siyasi değer hükümlerini ve temel 
hukukî mayası ile bağdaşmazlığı sezilen bir 
siyasi inan ve hukukî anlayıştan bir türlü sıy-
rılamamaktadır. Halbuki, sıdkıle inanmak 
gerektir ki, bir ihtilâlin meşruiyetini tescil 
eden bir Anayasanın getirdiği siyasi değer hü
kümlerini ve bu hükme dayanan hukuk yapı
sını kabul etmez bir inanç ve hukuk anlayışı 
ile, o Anayasa nizamı Devletinde siyasi huzur 
ve istikrar getirici bir iktidar rotası tanzim et
mek mümkün olamaz. Nitekim, birçok vesile
lerle ve bu yılki bütçe müzakeresi dolayısiyle 
Başbakan ve İçişleri Bakanı siyasi huzur ve 
istikrarın her şeyin başı olduğunu söylemele
rine rağmen, memleketimizde siyasi huzur he
nüz lamamiyle sağlanmış değildir. Bu sebeple 
iktidarın siyasi inan ve anahukuk yapısı bakı
mından Anayasamız önünde hiçbir' şüphe ve 
tereddüde artık mahal vermiyecek derecede 
kendisini sabit kılmasını halisane tavsiye ve 
rica etmek istiyoruz. 

Siyasi huzur ve onunla bağlantılı olan re
jimde istikrar meselesinin, millî hayatımızın 
bütününde bir orta direk fonksiyonunda bu 
lunduğunu herkes bilmelidir. Bu hususu söz
lerinde ve davranışlarında idrak edemiyen 
hiç kimseyi iktidar içinde söz ve rol sahibi 
yapmamak kanaatimizce, bu yolda alınacak 
güven verici tedbirlerin başına gelir. 

2. Adalet Partisi iktidan; halktan oy al
ma meselesinin de bir demokratik rejimi arı
zasız çalıştırmakta Devlet hayatına gerçek is-
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tikrarı getirmekte ilk ve son kuvveti, yani ye
gâne şart ve kâfi unsur olmadığını iyice kav
ramış görünmemektedir. Başka bir ifade ile, 
Adalet Partisi saf oy ile tağşişçi oy mültezim
lerinin toplıyabileceği oyun, kuvvet ve kıyme
ti arasındaki farkın 1968 Türkiye'sindeki bü
yük mânasına kayıtsız görünmektedir. 

İşaret edelim ki, yurt idaresine rota ver
mek meselesinde bu noktanın önemi hudutsuz
dur. Böyle bir davranış kendi gerçek gücünü 
ölçmekte, iktidarları yanlış hesaplara sürük
ler. Bu hesaplara dayanan bir rotaya bağlana
cak icraat, ne kadar mükemmel mevzuat, teş
kilât ve vasıtaya dayanırsa dayansın, toplumu 
sancılardan siyasi ekonomik, sosyal hayatı 
takat kesici vecalardan karuyamaz. Onun için, 
demokrasilerde pek büyük değeri malûm olan 
oy müessesesinin bu değeri de Anayasadan al
dığını ve aynı Anayasanın oy dışı güçler de 
tesis etmiş bulunduğunu, bu güçlerle oy gücü 
arasındaki dengenin kaba taslak görüşlerle ör-
selenmeye tahammülü olmıyan bir hassasiyet 
taşıdığını da gözden kaçırmamak lâzımdır. 

Yine, inan, zihniyet ve anlayış bakımından 
Adalet Partisi iktidarının, Türk" Devletinin 
eski Anayasadan farklı olarak, sosyal bir Dev
let karakteri iktisabetmiş bulunmasını da gere
ği gibi insicamlı ve kararlı bir surette değer
lendirme yoluna giremediği kanaatindeyiz. 

Ekonomik, sosyal ve kültürel yönleriyle 
Anayasamızın sosyal karakterini bütün icraatta 
önplânda tutmaya yürekten benimsemiyen bir 
iktidar, Anayasanın sağında yer almış bir yö
netimin rotasına , düşer. Böyle bir yurt yöneti
minin de Anayasanın dıştan sağında veya dış
tan solunda kalacak aşırı cereyanlarla müessir 
mücadele yapması mümkün olamaz. Nitekim Ada
let Partisi iktidarı devrinde, bir yandan Anayasa 
dışı sağ cereyanlar, öte yandan aşırı sol cere
yanlar fert fert, zümre zümre, dernek dernek, 
okul okul, basın basın adetâ mevzilenmekte-
dir. Sayın Sultan bilhassa bu merzilenişteki 
aşırı solun nefeslerini dahi, günü gününe ta-
kibettiklerini iftiharla söylüyor ama, bir buh
ran ânında millî varlığımızı ağır kayıplı kav
galara götürebilecek olan bu karşılıklı mevzi
lerin üç, yıldır her hangi bir icraat tedbiriyle 
bertaraf edildiğine veya edilebileceğine şa-
hidolmak, ya da güvenmek bizim için mümkün 

olamıyor. Soğukkanlılık, ince takipçilik, hukuk 
Devleti, kanun hâkimiyeti, adalet salâhiyeti 
filân gibi, tâbir ve mefhumları bolca kullan
mak, siyasi münakaşa ve münazarada bir ma
zeret siperi olabilir. Fakat böyle siperler hiç
bir iktidar için tarihî bir sorumluluktan ma
suniyet sağlanamaz. Bu hususu da ciddî endi
şelerimiz ve samimî sezilerimizle hatırlatmak 
isteriz. 

Muhterem milletvekilleri, 
Bir yıl zarfında yapılmış hizmetler, ileri 

götürülmüş gayretler, başarılı gördüğümüz tu
tumlar için, İçişleri Bakanına, Bakanlık Teşki
lâtı mensuplarına ye zabıta kuvvetlerimize 
grupumuz adına teşekkür ederim. 

iktidara hizmet rotası çizen inanç, zihniyet 
ve anlayışların hatalı gördüğümüz bâzı taraf
larına ve bu halin içişleri Bakanlığı hizmet ke
simine ilişkin başlıca mahzurlarına mütaallik 
kanaat ve dileklerimizi de vakit ölçüsünde ifa
de etmeye çalışmış bulunuyorum. 

İçişleri Bakanlığı bütçelerinin millete ve 
Devlete faydalı hizmetler getirmesini diler 
Yeni Türkiye Partisi Grupu adına hepinize 
saygılar sunarım. (Y. T. P. sıralarından al
kışlar) 

BAŞKAN — T. i. *P. Grupu adma Sayın 
Yunus Koçak, buyurun. 

T, i. P. GRUPU ADINA YUNUS KOÇAK 
(Konya) — Sayın Başkan, sayın milletvekille
ri; T. i. P. Grupunun içişleri Bakanlığı Büt
çesi üzerinde görüşlerimizi arz ederken bu yıl 
da Türkiye'de emniyetin, asayişin, huzurun 
sağlanamadığını, bu yıl da memleketin va'dedi-
len refah Devleti seviyesine yaklaşmak şöyle 
dursun, türlü nedenlerle, ekonomik sosyal ne
denlerle Anayasaya aykırı zihniyetin her gün 
daha bariz uygulanması ile, memleketimizin 
daha geriye gittiği, huzursuzluğun daha fazla 
arttığı ve günden güne vatandaş ıstırabının 
yoğunlaşarak yer yer ufak da olsa indifalar 
halinde kendisini göstermeye başladığını üzün
tü ile ifade etmeye mecburiyet ve zaruret his
sediyorum. (A. P. sıralarından müdahaleler ve 
gürültüler) 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlar, lütfen 
müdahale etmeyin. Muhalefet övecek değil, el
bette muhalefet tenkidde bulunacak. Buna kar
şı not alacaksınız icra makamlarında bulunan 
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makam not alacak, cevaplandıracak grup söz
cünüz not alacak cevaplandıracak. Buyu
run Sayın Koçak. 

T. i. P. GRUPU ADINA YUNUS KOÇAK 
(Devamla) — Ülkemiz bu yıl da insanların iş
sizlikten, çaresizlikten, yoksulluktan ve bu ne
denlerle memleketi terk edip gitme arzusundan 
bir türlü kurtulamamış, vatandaş hiçbir su
retle huzura, tarafsız bir idareye ve tarafsız 
idarenin vatandaşa vereceği teminata kavuş
maktan heri gün daha fazla uzaklaşır duruma 
gelmiştir. 

Muhterem arkadaşlar, içişleri Bakanlığı 
büyük bir teşkilâttır, içişleri Bakanlığı Hü
kümet icraatının vitrini mahiyetindedir. İçiş
leri Bakanlığı yaptığı uygulamalarla memle
kette dürüst, tarafsız, Anayasaya ve kanunla
ra bağlı icraatın mevcudolduğunu veya olma
dığını, davranışı ile vatandaşlara ispat etmesi 
gereken bir Bakanlıktır. Fakat İçişleri Bakan-

' lığı Teşkilâtının zaman zaman müşahede etti
ğimiz tarafsız kalmak istemesine rağmen İçiş
leri Bakanlığının başında bulunan zatın ve 
özellikle Adalet Partisi militanlarının idareye* 
yaptığı tazyik ve baskı zaman zaman idare 
âmirlerini, zabıta kuvvetlerini ister istemez ka
nunsuzluklara ve kanunsuzluklara müsamaha
kâr davranmaya zorlamaktadır. 

Muhterem arkadaşlar, bir küçük olaydan 
bahsetmek istiyorum. Bu sözlerim üzerine bâzı 
zihinlerden şöyle bir sual geçebilir: «Misalin 
var mı?» Geçen yıl Suşehrine gittik, üç millet
vekili arkadaş bir kahveye oturduk, biraz son
ra Suşehri'nin Belediye Başkanı olduğunu son
radan öğrendiğimiz bir zat yanında üç tane 
kabadayı kılıklı; böyle tasvir edeceğim, daha 
ağır kelime kullanmayı doğru bulmuyorum, 
üç kişi ile içeri girdiler, sandalyeleri yere vu
rarak kırmaya başladılar ve buradan çıkınız, 
bir şey dinlemek istemiyoruz dediler. Halk otu
ruyor ve dinlemek istiyordu.' Polis görevini 
yapmaya çalışıyordu, fakat partizanlar polisi 
nerdeyse enterne etmişlerdi. Kaymakamla gö
rüştük. Kaymakam da aynı ıstıraba katıldığı
nı ve elinden bir şey gelmiyeceğini lisanı hâl 
ile bize ifade etti. Savcı ile görüştük, savcı 
aynı şeyden şikâyetçi idi, polis memurları ça
resizlik içinde idiler, işte arkadaşlar, bunlar 
partizanların idareye yaptığı baskı örnekleri
dir. 

Muhterem arkadaşlarım, içişleri Bakanlığı 
Teşkilâtına, Emniyet ve Jandarma Teşkilâtına 
bu sene bütün bütçenin geçen yıla nazaran 
artış oranına nisbetle çok büyük tahsisat ayrıl
mıştır. Meselâ Emniyet Genel Müdürlüğünün 
Bütçesi geçen yıla oranla yüzde 30 nisbetinde 
artırılmış, Jandarma Genel Kumandanlığı Büt
çesi yüzde 15 oranında artırılmış, fakat buna 
rağmen vatandaş kaçakçılıktan, yoksulluk ne
deni ile işlenen cinayetlerden ve soygunlardan, 
her türlü vurguncukluk ve sosyal hakları kul
lananlara karşı baskıdan şikâyetçi olmakta bir 
türlü kurtulamamıştır. 

Arkadaşlar, baskı o kadar ileri gitmiştir 
ki, Emniyet Genel Müdürlüğünün asıl görevi, 
bütün zabıta kuvvetlerinin asıl görevi Bakan
lığın uygulamasına göre suçlUşları takibetmek-
ten ziyade Anayasayı savunanları, yurt gerçek
leri üzerinde düşünenleri ve Anayasaya göre 
hak arıyanları tehdideder bir duruma gelmiş
tir. içişleri Bakanlığının emniyet ve zabıta 
teşkilâtının bütçelerinin artırılması, sayılarının 
artırılması maalesef vatandaşın bu ıstırabına 
çare bulacak bir durum yaratmamıştır. Toprak re
formu istiyen bir kişi Adalet Partililer tara
fından öldürülmüştür. (A. P. sıralarından gü
rültüler, «Nerede öhnuş?» sorusu) Emirdağ'da 
öldürülmüştür. (A. P. sıralarından gürültü
ler) 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlar, çok ri
ca ederim, müdahale etmeyiniz. (A,. P. sırala
rından gürültüler) 

T. i. P. GRUPU ADINA YUNUS KOÇAK 
(Devamla) — 975 numaralı makbuzja iadeli 
taahhütlü olarak İlhan Selçuk'a Hacı Ahmet 
özgüler tarafından Belediye Meclisi A. P. Büt
çe Encümeni üyesi; mahsus tarih numarasını 
veriyorum ki, tetkik imkânını bulaşınız. 

Muhterem arkadaşlar, işte Anayasa dışı 
tutum ve davranışı kendisine prensibedinen ik
tidar partisinin ve onun içişleri Bakanının uy
gulaması bu suretle memlekette huzur yarat
mak yerine, huzuru kaçıran bir teşkilât haline 
gelmiştir. (A. P. sıralarından anlaşılmıyan mü-
mahaleler.) 

BAŞKAN — Sayın özoğul, çok rahatlıkla 
müdahale ediyorsunuz, mukabil müdahaleye 
geldiğiniz zaman reaksiyon gösteriyorsunuz, 
çok rica ederim, müdahale etmeyin ki, bu kabil 
müdahale de olmasın. 
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M. Meclisi B : 45 19 . 2 . 1968 0 : 3 

T. î. P. GRUPU ADINA YUNUS KOÇAK 
(Devamla) — Bütün bu huzursuzlukların, 
memlekette vatandaşın her gün daha fazla sı
kıntıya düşerek bir yolunu bulup yurt dışına 
gitmek arzusunun ve memlekette kanun hâki
miyetinin bir türlü sağlanamamasının tarafsız 
idarenin bir türlü kurulamamasının ve irticaın 
her gün daha desteklenmesinin gerekçesi ola
rak ve bunları maskelemek için Hükümet mev
hum tehlikelerle .halkı oyalamaya ve halkın 
dikkat nazarını birtakım asılsız tehlikelere 
çekmeye çalışmaktadır. 

Muhterem arkadaşlar; her fırsatta denilir 
ki, «aşırı solcular, Türkiye İşçi Partililer şöy
le yapmaktadır, böyle yapmaktadır, huzuru boz
maktadırlar.» Şimdi arkadaşlar, bir bakan, bir 
Hükümet mensubu bir gün sonra yalan olduğu 
meydana çıkacak şeyleri söylemekten kaçınma
lıdır. Meselâ, Sayın Bakan buyuruyorlar ki, 
«her yerde, her fırsatta efendim, aşırı sol şöy
le tahrikler yapıyor, anarşik tahrikler yapıyor. 
Bu güzel memlekette kanun hâkimiyeti sağla
namıyor, huzur sağlanamıyor,.» Arkadaşlar, as
lında Hükümetin huzursuzluğu Anayasadan 
gelmektedir ve Hükümeti huzursuz edenler 
Anayasaya bağlı kuvvetler ve zihniyetlilerdir. 
Rakam veriyor içişleri Bakanı; diyor ki, «Tür
kiye'de 1967 yılı içinde sol hareketten 111 kişi 
takibata uğramış, 11 kişi hüküm giymiş» ve 
öğünerek söylüyor; «bunlardan ikisi de 
Türkiye işçi Partisi mensubu» diyor. Yani 
bütün Türkiye'de huzursuzluğu yaratan işte bu 
Türkiye İşçi Partisinden mahkûm olan iki 
Eskişehirli vatandaş ve arkadaşlar, şunu he
men söyliyeyim ki, Bakan burada da kasden 
söylüyor demeye dilim varmıyor, hakikati ifa
de etmiyor. Çünkü, Türkiye İşçi Partisinden 
mahkûm olan tek kişi yoktur ve bu mahkûm 
oldu dediği iki vatandaş da bir polis tertibi
ne kurban gitmiştir, dosya halen Yargıtayda-
dır. Bakanın «mahkûm olmuştur» demesi şunu 
hatırımıza getiriyor, acaba Yargıtayın kararı 
Bakanın cebinde midir? Her halde değildir ar
kadaşlar. (A. P. sıralarından «senin cebinde 
midir» sesi) 

BAŞKAN — Efendim, arkadaşlar, müdaha
le etmeyiniz. Grup adına beyanda bulunan ar
kadaşınıza malzeme veriniz, rica ederim. 

T^ i. P. GRUPU ADINA YUNUS KOÇAK 
(Devamla) — Muhterem arkadaşlar, buna kar

şılık yani huzur bozucu hareketlerin aşırı sol
dan geldiği iddialarının bu şekilde kendi ver
dikleri rakamlarla tekzibi yapıldıktan sonra, 
huzur bozucu olayların, asayiş bozukluğunu 
gösteren olayların ne şekilde cereyan ettiğini 
ve bunların miktarını arz ederek huzurunuzda 
huzursuzluğun nereden geldiğini göstermeye 
çalışacağım. 

ŞADİ PEHLİVANOĞLU (Ordu) — Sayın 
Başkan, «aşırı soldan gelmiyor» diyor. 

BAŞKAN — Sayın Pehlivanoğlu, bu nokta
da bâzı/fikirleriniz varsa grup adına beyanda 
bulunacak arkadaşınıza malzeme veriniz, Ba
kana malzeme veriniz. Müdahale etmeyin rica 
ederim. 

ŞADİ PEHLİVANOĞLU (Ordu) — Koç 
niye pireleniyor? 

BAŞKAN — Bu şekilde muhaverenizi dı-
şarda yapın. 

T. t. P. GRUPU ADINA YUNUS KOÇAK 
(Devamla) — Yalan söylemediğimiz için, yalan 
söyliyenlerin de yalanını meydana çıkarıyo
ruz. 

ŞADİ PEHLİVANOĞLU (Ordu) — Düzeni
niz yalan sizin. 

BAŞKAN — Sayın Pehlivanoğlu... 
İBRAHİM AYTAÇ (Balıkesir) — Hayatınız 

yalan. 
BAŞKAN — Sayın Aytaç, sizlere Tüzük kai

delerini tatbike mecburiyet duyacağım. Çok ri
ca ediyorum, bu şekilde müzakereyi devam et-
tiremem. 

T. t. P. GRUPU ADINA YUNUS KOÇAK 
(Devamla) — İçişleri Bakanlığının özellikle Ba
kanın bütün övünmelerine rağmen, toplum po
lisini genişletmesine rağmen, bu yıl adam öldür
me suçları geçen yıla nazaran 2 189 dan 2 302 
ye çıkmıştır ve yine İçişleri Bakanlığının emni
yet ve jandarmanın raporlarında bildirildiğine 
göre bu sene zabıta modern araçlarla teçhiz edil
miştir, modern taşıt araçlarına kavuşmuştur ve 
bu taşıt araçlarına kavuşmasına rağmen geçen 
yıl bu katillerin yakalanma oranı % 98 iken bu 
sene % 90 a düşmüştür. Burada başarının ve^ba-
şarısızlığm mevcudolup olmadığını takdirleri
nize bırakıyorum. 

Yine arkadaşlar, kalpazanlık suçları da art
mıştır. Hani ya «vatandaş para kazanacak, va
tandaş kazanmasın mı?» Vatandaş da kolay ka-
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zanmaıım yollarını buluyor. Skhte para basma 
suçları; yakalanan miktar olarak para 431 720 
lira, yakalanan bunlar. 

Silâh kaçakçılığı : Arkadaşlar 1967 yılında 
yakalanan kaçak silâhlar, yakalananlar diyo
rum, bir tümeni teçhiz edecek kadar. Meselâ, 
4 188 tabanca, 1 079 tüfek, 50 makinalı tüfek, 
401 tabanca, 651 622 mermi, 40 kasatura ve ar
kadaşlar şunu da söyliyeyim, bu sene kaçakçılık 
olayları verilen rakamlara göre azalmış, fakat 
yakalanan kaçak mal miktarı geçen seneye oran
la % 30 artmış. Yani kaçakçılık artık fakir fu
karanın, küçük esnafın hayatını kazanmak için 
tehlikeyi göze alarak yaptıkları ufak işler ol
maktan çıkmış, teşkilâtlı, organize ve hakikaten 
sermayedarların yaptığı ve yapacağı bir iş hali
ne gelmiş, % 30y miktarında artmış, 

Muhterem arkadaşlar; bütün bu rakamlar 
neyi göstermektedir? Bu rakamlar içişleri Ba
kanlığının bugüne kadar yaptığı işlerde başa
rıya ulaşamadığını göstermektedir, fakat İçiş
leri Bakanlığı bütün bu başarısızlığı bir grupuıı, 
birtakım kimselerin üzerine yüklemenin yolunu 
bulmuş ve her söylendiğinde «efendim, huzuru 
bozan aşırı solculardır, üniversite talebeleridir, 
üniversite hocalarıdır» diyerek işin içinden sıy
rılmaya kalkmıştır. Yani içişleri Bakanlığı Ana
yasa haklarını kullanan insanlara karşı hareket 
edenleri koruma durumuna düşmüştür. 

Muhterem arkadaşlar; bütün bunlar huzur
suzluğun nereden geldiğini, nasıl işlediğini gös
termektedir. 

Yine size bugünkü Hürriyet Gazetesinden bir 
başlık okuyorum : «Almanya'ya gitmek istiyen 
beş kişinin tevkifi sahtekârlığı ortaya, çıktı. Po
lis 5 000 liraya sahte pasaport satan şebekeyi 
arıyor.» Arkadaşlar, vatandaş yoksulluktan, iş
sizlikten, çaresizlikten artık demek ki, bu mem
lekette huzura kavuşamıyacağmı, insan gibi ya
şanır bir hayata kavuşamıyacağmı anlamış, ne 
yapıp edip dışarı çıkıp bir iş bulmanın yollarını 
arıyor ve tabiî her ihtiyacın karşılığı olarak bir
takım teşkilâtlar doğar; buna karşılık da sahte 
pasaport yapan bir şebeke doğuyor. 

Muhterem arkadaşlar; işte huzursuzluğun 
nedenleri, işte huzursuzluğun misalleri, işte ko
lay para kazanma telkininin sonuçları. Bütün 
bunlarla birlikte iktidar geldiği günden beri 
açıkça irticai teşvik eder, irticaa taviz verir bir 
tutum içindedir. 

| Muhterem arkadaşlar... 
BAŞKAN — Bir dakikanız var. 
T. I. P. GRUPU ADINA YUNUS KOÇAK, 

I (Devamla) — Sayın Başkan, söz attılar müte
madiyen, siz de susturdunuz onları. Beş dakika 
ben sustum, onlarla siz konuştunuz. 

BAŞKAN — Hayır efendim, siz konuşurken 
de onları susturdum Sayın Koçak. 

T. 1. P. GRUPU ADINA YUNUS KOÇAK 
ı (Devamla) — Efendim, ben sustum, siz onlarla 
| konuştunuz Sayın Başkan. 
j BAŞKAN — Siz sustunuz, ben onlarla ko-
j" nuştum, böyle bir şey vaki olmadı. Bunu tahrif 
I ediyorsunuz. Devam edin konuşmanıza. 
j T. I. P. GRUPU ADINA YUNUS KOÇAK 
1 (Devamla) — Hayır ben tahrif etmiyorum. 
i BAŞKAN — Bir dakikanız var, devam edin 
! konuşmanıza, rica ederim. Bir dakika içerisin

de konuşmanızı bitiriniz lütfen. 
j T. I. P. GRUPU ADINA YUNUS KOÇAK 
I (Devamla) — Sayın Başkan, iktidarın irticaa 

taviz veren olayları Muğla olaylarında, Elbistan 
olaylarında ve Osmaniye olaylarında açıkça % 
meydana çıkmıştır ve Türkiye Menemen'e doğ-

' ru, 31 Mart vakasına doğru süratle gitmektedir. 
Bu tehlikeye dikkatinizi çekmek gerekir. Bu 
tehlikenin üzerinde her ciddî iktidarın önemle 

î durması gerekir. (A. P. sıralarından müdahale-
i 1er) 
| BAŞKAN — Lütfen cümlenizi tamamlayı

nız. 
| T. I. P. GRUPU ADINA YUNUS KOÇAK 
i (Devamla) — Bizim görevimiz bunları zabıtlara 
i geçirmektir. 
| Muhterem arkadaşlar; ayrıca partimizin 
i Roma'da ilerici partilerin yaptığı konferansa 
i katılmış olması da tenkid konusu olmaktadır. 
! Bu konferansa Akdeniz- ilerici Partileri, Akde-

nizi yabancı üslerden ve askerlerden temizlemek 
I için toplanmışlardır. Bütün yabancı askerleri; 

Amerika ve Rus askerlerini temizlemek için top-
I lanmışlardır ve Türkiye işçi Partisi barışçı bir 
| parti olduğu için, bağımsızlıktan yana bir parti 

olduğu için, sosyalist partilerin, millî kurtuluş 
partilerinin düzenlediği bu hazırlık toplantısına 
katılmıştır ve burada Kıbrıs meselesini dile ge
tirmiştir. 

Arkadaşlar, bu partilerin birçoğu da iktidar
dadır. Biz bu partilerden Birleşmiş Milletlerde 

! oy istiyeceğiz. 
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BAŞKAN — Tamamdır. 
T. 1. P. GRUPU ADINA YUNUS KOÇAK 

(Devamla) — Onun için yapılan konuşmaları 
dikkate almak lâzım.-

Doğu meselesinde Türkiye İşçi Partisi Ana
yasanın... 

BAŞKAN — Bitirin dedim.. 
T. î. P. GRUPU ADINA YUNUS KOÇAK 

(Devamla) — Bağlıyorum. 

BAŞKAN — Bu nasıl bağlamadır. Lütfen 
bağlayınız, son noktanızı koyunuz efendim. 

T. 1 P. GRUPU ADINA YUNUS KOÇAK 
(Devamla) — Doğu meselesinde de Türkiye İşçi 
Partisine yapılan bühtanlar, isnatlar basit ifti
radan ibarettir. Doğu'da Türkiye tşçi Partisinin 
yaptığı doğu halklarının Anayasa haklarına sa
hip çıkmasına öncülük etmek ve Doğu halkının 
sömürülmesinin Batı halkının sömürmesi ile ge
lişmesinden ileri geldiğini söyliyerek Doğu hal
kına karşı yapılan bölücü, ayırıcı telkinleri te
sirsiz bırakmaya çalışmaktır. 

BAŞKAN — Tamamdır Sayın Koçak. (Baş
kan tarafından hatibin mikrofonu kesildi.) 

Sayın Koçak siz Riyasete saygı göstermez 
misiniz, tamam diyorum. 

YUNUS KOÇAK (Devamla) — Namütenahi 
saygım vardır. Sözümü bağlamadım. 

BAŞKAN — Sözünüzü bağladınız efendim. 
İki dakika fazla zaman geçti. Tamamdır efen
dim. 

YUNUS KOÇAK (Devamla) — Hepinize 
saygılar sunarım. 

ALİ KARCI (Adana) — Millet Partisi Gru-
punu neden kesmediniz? 

BAŞKAN — Millet Partisinden konuşan ar
kadaşımıza da aynı muameleyi yaptım. 

ALİ KARGI (Adana) — Ama, sözünü kes
mediniz. 

BAŞKAN — En son cümlesinde kestim. Me
seleleri bu şekliyle mütalâa etmeyin. Yapılan 
hareketlerin haklı olduğunu biliyorsunuz, fa
kat mutlaka haksız muamele şeklinde göster
mek istiyorsunuz. Bari Riyasete karşı bu şekil
de hareket etmeyin. 

Buyurun Adalet Partisi Grupu adına Sayın 
Eren. 

Meselelerimizi hallederken. Başkanlığı zede-
liyerek menfaat elde etmeye gitmiyelim. Rica 
ederim. 
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A. P. GRUPU ADINA ORHAN EREN (An
kara) — Saym Başkan, sayın milletvekilleri; 
bütçesini görüşmekte olduğumuz İçişleri Ba
kanlığı, yurdumuzun idaresinde Anayasanın ön
gördüğü merkezî idarenin temel kuruluşlarının 
bağlı bulunduğu bir bakanlıktır. 

Vatandaşların anahak ve hürriyetlerinin ko
runması, asayişin sağlanması, memleketin da
hilî idare ve emniyeti ile hudut, sahil ve kara
sularımızın muhafazası, sivil savunma işlerinin 
organizasyonu ve vatandaşın şahsi hal ve vatan
daşlık işlerinin yürütülmesi bu Bakanlığın te
mel vazifelerindendir. 

Bütün memleket sathında Devletin halk ile 
temasını temin eden en yaygın Devlet teşkilâtı
nın başı ve sorumlusu olan Bakanlık böylece 
halka karşı Devleti temsil etmek, vatandaşın 
müracaatını kabul etmek, merkezî idare ile ma
hallî idarelerin ahenk içinde münasebetlerini 
tanzim ve merkezin vesayet hakkını kullanmak, 
kamu sektörü yatırımlarının takibi ve toplum 
kalkınmasında ön plânda müessir rol oynamak 
ve idare âmirlerinin yetiştirilmesi gibi esaslı va
zifelerle yükümlüdür. Bu hizmetler, Bakanlığın 
merkez ve taşra teşkilâtının azimli ve vefalı 
müntesiplerince yürütülegelmektedir. 

Muhterem arkadaşlarım, klâsik idareci tipi 
tarihe karışmıştır. Her halk hizmetinde idare 
âmirinin yeri ve vazifesi mevcuttur. İçişleri Ba
kanlığı bu modern anlayış içindedir. Merkezî 
Hükümet teşkilâtı, araştırma projesi ve 
İkinci Beş Yıllık Kalkınma plânları ile 
yıllık uygulama plânları plân hedefleri
ne vâsıl olmanın ancak Devlet kuruluş
larının kendilerinden beklenilen hizmetleri tam 
ve kâmil olarak yerine getirmeye yeterli bir 
düzene kavuşmakla mümkün olacağı hakikati
ni ve bu yeniden düzenlenmenin ilmî araştırma
larla gerçekleştirilebileceğini tesbit etmiştir. 

Kamu hizmetlerinin yürütülmesinde de, va
tandaşın birçok meselelerinde ilk müracaat yeri 
olan İçişleri Bakanlığının, merkez ve iller teş
kilât ve »vazife kanunlarının günün ihtiyaçları
nı karşılıyamaz hale gelmesi, kuruluşlar ara
sında vazife tedahüllerinin ortaya çıkması, ko
ordinasyon ve hizmet muvazenesinin bozulması 
gibi ciddî sebeplerin de su yüzüne çıktığını gö
rerek hizmet ve teşkilâtı reorganize etmeyi ga
ye edinen şuurlu bir araştırmaya başlamış ol
masını takdirle karşılıyoruz. Bu çalışmaların 
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mesul teşkilâtın görev ve salâhiyetlerinin dağı
lışına, teşkilâtın yapısına ve işleyişine tesirle, 
hizmetlerin en verimli, en ekonomik ve en iyi 
tarzda ifasına imkân verecek şekilde teklif ve 
tasarılara müncer olacağı tabiîdir. Bu tasarı
ların önümüzdeki devrede Yüce Meclisimizin 
tetkikine arz olunacağını ümidetmekteyiz. 

Devletle halk ilişkilerinde kilit noktada bu
lunan ve geniş halk kütlelerine karşı yurdun 
her hangi bir köşesinde vatandaş gözünde, Dev
leti temsil eden idare âmirinin vazife ve sorum
luluğu geniştir. Umumi emniyet ve asayişin te
mini mesuliyeti tevdi edilmiş bulunan idare 
âmirlerine mıntakanın idaresi yanısıra plânlı 
dönem ile birlikte, bir taraftan millî plân uy
gulamasından olarak, yatırımların hazırlık tat
bik ve takibi görevi ile, diğer yandan topluluk
ların teşebbüs güçlerinin geliştirilmesini ve kal
kınmaya katılmalarını sağlayıcı metot olarak 
toplum kalkınması alanında kendilerine büyük 
sorumluluklar düşer, idare âmirleri çok taraf
lı vazife ve mesuliyetleri sebebiyle günün 24 
saatinde faaliyet göstermektedirler, modern 
idare mefhumunun gerektirdiği bilgi ve kabili
yetin yanında feragat, fedakârlık istiyen bu 
meslekin cazip hale getirilmesi zarureti var
dır. Çünkü halen 111 ilçede kaymakam yoktur. 
iyi yetişmiş yeterli, kabiliyetli personeli mes
lekte tutacak mevzuatın getirilmesi icabet-
mektedir. Maliyet memurluğu müddetinin 2 yıl
dan 1 yıla indirilmesini derpiş eden tasarı Yü
ce Meclisimizce kanunlaştırılır ise, bu sıkın
tıya bir ölçüde çare getirilmiş olacaktır. 

Hal böyle iken Bakanlığa intikal etmiş 87 
il, 251 ilçe, 694 bucak olma talebi mevcuttur. 
Bu taleplerin mülki idare taksimatı mevzuun
da yapılacak çalışmaların neticesinde ve perso
nel ihtiyacının karşılanabileceği zamanda ele 
alınması doğru olur. 

Fonksiyonunu kaybetmiş olduğu herkesçe 
teslim edilen Ankara, istanbul, izmir ve Kon
ya illerindeki belediye hudutları içindeki bu
cakların kaldırılması isabetli olmuştur. 

Değerli milletvekilleri; bakanlığın mev
zuat getirmek için gösterdiği faaliyete bir na
zar atfeder isek; mahallî idarelerimizin Anaya
samızda ifadesini bulan felsefe içinde yeniden 
düzenlenmelerini ve gelişmeleri sağlıyacak ana-
kanunlarm bakanlıkça ele alınmış bulunduğunu 
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memnuniyetle görürüz. Belediye, il özel idaresi 
kanunu tasarıları ile köy kanunu kısa bir müd
det sonra Yüce Meclise sunulacak haldedir. Ma
hallî idarelerimizin malî durumlarının ıslahı 
gayesiyle Yüce Meclisimize sunulan ve halen 
Geçici Komisyonda tetkik edilmekte olan Em
lâk Vergisi kanun tasarısı ve belediye gelirle
ri kanun tasarıları kanunlaşır ise mahallî idare
lerimiz hizmet yarışma katılmak imkânını bu
lacaklardır. Keza Belediye Cezaları Kanunu ta
sarısı da kanuniyet kazanır ise belediyelerin 
nizamı ihlâl edenler üzerindeki müesseriyeti 
artacaktır. Belediye Zabıtası Kuruluş, Görev ve 
Kıyafet ve Teçhizat Yönetmeliği Belediye İş
letmeleri Kanunu, Mahallî idareler ve Toplum 
Kalkınması Enstitüsü Kanunu, Muhasebe Usu
lü tüzüğü halen üzerinde çalışılmakta olan ta
sarılardır. 

1949 yılından beri yürürlükte bulunan il 
idaresi kanunu günün ihtiyaçlarına cevap ve
rebilmek niteliğini kaybetmiştir. Bâzı kuruluş
ların bu kanunun koyduğu prensiplere aykırı 
davranışları ve bölge teşekkülleri ihdasta gös
terdikleri aşırı, ifrat, kanun üzerinde gerekli 
değişikliğin önemli bir sebebi olarak görülmek
tedir. 

Yüce Meclise sunulmuş bulunan nüfus kanu
nu ve genel nüfus yazımı kanunu tasarıları da 
genel kurulumuzun gündemindedir. 

Geçen seneler bütçelerinde de müteaddit de
falar ifade edildiği üzere bidayet mahkemeleri
nin kurulmasını derpiş eden tasarı hazırlıkları 
ikmaj edilip Yüce Meclisimize getirilmemiştir. 
Bu tasarının da süratle hazırlanıp getirilmesin
de büyük faydaların mevcudiyeti aşikârdır. Bi
dayet Mahkemeleri kurulduğu takdirde Danış-
taym iş hacmında ferahlık olacak ve bir bida
yet mahkemesi gibi karar vermek mecburiye
tinde olan Danıştay içtihad mahkemesi hüviye
tini iktisabla bugün karşılaşıldığı gibi mütena-
kız kararlar vermek ve kararlarının siyasi is
tismar vasıtası yapılması durumundan kurta
rılmış olacaktır. 

Belediyeleri teknik yönden teçhiz etme ça
lışmaları ve bu maksatla aralarında birlik kur
malarını teşvik edici gayretler yakında seme
resini verecektir. Bugün vâsıl olunan merhale
de, hizmet getirecek belediyelerin yalnız baş
larına makina ve teçhizata sahibolma imkân-
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lan bütçelerinin kısırlığı muvacehesinde im
kânsızdır. Bu sebeple bu faaliyetlere de aralık
sız devam etmenin lüzumu ortadadır. Cidden 
iyi bir solisyon bulunmuştur. Buna ilâveten he
men ifade edeyim İd, köy ve kasaba gibi küçük 
toplulukların kendi imkânları ile giriştikleri 
çabaların Devlet tarafından süratle desteklen
mesinde, projelerin başarı ile sonuçlandırılma
sında hem topluluğun Devlete güveni ve hem 
de teşebbüs gücünün teşvikinde toplum yararı
na büyük faydaların doğacağı izahtan vareste
dir.. Bu şekildeki teşebbüslerin zamanında ve 
cüzi yardımlarla ikmalinin sağlanması için vali
ler ve kaymakamlar emrinde bir fon ihdasını, 
yatırım programları dışında halkın teşebbüs 
gücünün teşviki ve hizmetlere, halkın iştiraki
ni büyük ölçülerde temin edeceği için destekli
yor ve bu amaçla Köy İşleri Bakanlığı bütçesi
ne vaz'olunan on milyon liralık ödeneğin gele
cek senelerde artırılmasını temenni etmekteyiz. 

Bakanlıkça üzerindeki çalışmalar ikmal edi
lip Başbakanlığa tevdi edilmiş olan 1580 sayı
lı Belediyeler Kanununun yerini alacak olan 
tasarıyı belediyelerimiz beklemekte ve biran 
evvel kanunlaşmasını temenni etmektedirler. 
Halen merkezî idarenin gerek idari ve gerekse 
malî vesayeti altında elleri kolları bağlı olarak, 
çalışma imkânları mahdut belediyelere verile
cek geniş idari muhtariyet bu müesseseleri 
Anayasanın öngördüğü mertebeye ulaştıracak, 
çalışma hizmet ve gayretlerini büyük ölçüde 
artıracaktır. 

İkinci Beş Yıllık Plânın derpiş ettiği beledi
yelerin gelir kaynaklarının günün ihtiyaçları
na uygun hale getirilmesi hususu ciddî bir ih
tiyacın ifadesidir. Bu hususu göz önüne alan 
Hükümet belediye gelirlerinin takviyesi zım-
mında yukarıda arz edildiği üzere Emlâk Ver
gisi Kanununu Yüce Meclise getirmiş ve bir 
Geçici Komisyonda görüşülmektedir. Senelerce 
önce yapılmış tahrirlere istinaden yapılan ıbina 
vergileri esasen yekûn teşkil etmez iken bu ver
gilerdeki belediye payları da nisbetsizdir. Em
lâk Vergisi kanunu tasarısı bütün bunlara ça
reler getirmektedir. Yeni irad tahrirleri ve Be
lediye paylarının gözden geçirilmesinin derde 
bir ölçüde deva olacağı kanaatindeyiz. Artık 
öyle tahmin ederiz ki, belediyeler beldelerine 
hizmet getirecek güce bir ölçüde sahibolacak-
lardır. 

Bugünkü ve hattâ yarınki malî kaynaklar 
dikkat nazarına alınarak bir tetkik yapılır ise, 
bugün Türkiye'nin hiçbir şehrinde mevcudol-
madığı hayretle görünen kanalizasyon şebeke
lerinin yapımını belediyelerden beklemek hayal 
olur. Modern şehirciliğin esasını teşkil eden ka
nalizasyon şebekelerinin yapımını da karşılığı 
Devlet bütçesinden verilmek suretiyle ya yeni 
bir kuruluşa vazife olarak verilmeli yahut da 
nüfusu yüz binden fazla olan şehir suyu şebe
kelerinin yapımım vazife olarak verdiğimiz 
D. S. t. ye bu görevin de tahmili cihetine gi
dilmelidir. 

Sayın Başkan, sayın üyeler, 
içişleri Bakanlığının vazifeleri arasında ta-

dadedilen asayiş, aşırı cereyanlarla mücadele, 
toplum hareketleri, kaçakçılık ve trafik prob
lemleri günlük gazetelerin manşetlerinde yer 
almakla bütün vatandaşların haklı olarak alâ
kalarını üzerinde toplamaktadır. 

Geçen bir sene zarfında bu mevzulardaki fa
aliyetlere göz atılır ise Bakanlığın kanunların 
kendisine bahşettiği imkânları en iyi şekilde 
değerlendirdiği ve memleketin, karşılaşılan bu 
neviden hâdiselerden en az zararla kurtulmuş 
bulunduğu meydana çıkar. 

Vatan sathında asayişin muhafaza ve deva
mı için zabıta kuvvetlerinin gösterdiği takip 
semeresini vermiş geçen seneler bütçelerinde 
ileri sürülen şekavet hikâyeleri tarihe mal ol
muştur. 1968 bütçesi ile zabıta kuvvetlerinin 
en modern silâh ve teçhizatla donatılması bu 
arada helikopter mubayaası ve jandarma em
rine tahsisi, komandolar teşkili elbette ki, kuv
vetlerin müessiriyetiıri de büyük ölçüde artı
racaktır. 

Geçen bir sene zarfında gerek silâh ve ge
rekse uyuşturucu maddeler kaçakçıları ile de 
amansız mücadele edilmiştir. 

Bakanlığın zararlı cereyanlarla mücadele 
hususunda gösterdiği gayretler, kanunların 
kendisine tanıdığı imkânları kullanma bakımın
dan müspet ise de, mevcut mevzuat zararlı ce
reyanların durdurulmasına yetecek müessiriye-
ti haiz değildir. Mevzuatta boşlukların bulun
duğu ortadadır, işte bu tesbitten hareket eden 
Adalet Bakanlığı hazırladığı Temel Haklar Ka
nunu ile bu boşluğu doldurma gayreti içinde
dir. 

— 371 — 
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Yüce Meclisimiz bu tasarıyı kanunlaştırır 
ise zabıtanın vefalı, azimli gayret ve takipleri 
bu kanunla mahkemeler önünde kıymetlendi
rilmiş olacaktır. Daha ziyade dünyadaki poli
tik hareketlerin tesiri inkâr edilemiyecek olan 
bu sahada Hükümetin gayretlerine Yüce Mec
lisin seyirci kalmıyacağı tabiîdir. 

Geçen bir sene zarfında toplum hareketleri 
sebebiyle toplumla karşıkarşıya gelen idare ve 
zabıta hareketlerinin tamamında liyakatini gös
termiş ve basiretin pek değerli numunelerini 
ortaya koymuştur. Son Zonguldak hâdiseleri 
geçen senelerde cereyan etmiş hâdiselerle kı
yaslanır ise idare ve zabıtanın gösterdiği tem
kin teenni ve sabin aldığı netice karşısında 
takdir etmemek insafsızlık olur. 

Her gün birkaç vatandaşımız hayatına ve 
milyonlara baliğ olan servet kaybına sebebiyet 
veren trafik derdine çare getirmek için Ba
kanlığın bu konuda da yeni bir trafik kanunu 
hazırlama babında çalışmalarını tesbit etmiş 
bulunuyoruz. Bu gayretleri destekliyoruz. Mem
leketimizin yeni bir trafik nizamına ihtiyacı 
vardır. Çeşitİi dedikodulara sebebiyet veren bu
günkü şoför ehliyeti verilme şekli bir nizama 
bağlanmalı ve kanundaki cezalar müessir hale 
ifrağ olunmalıdır. 

Polis kuvvetleri mensuplarının devamlı eği
time tabi tutulması, kifayetli eleman elde edil
mesi gayretlerini takdirle karşılıyoruz. 

Muhterem arkadaşlarım; 
1967 yılı bütçesi ile kendisine verilmiş olan 

imkânları en iyi şekilde değerlendirdiği aşikâr 
olan İçişleri Bakanlığının 1968 yılı bütçesi im
kânlarını da takdirlerinize mazhar olacak şe
kilde değerlendirileceğine kanaatimiz tamdır. 
Bu sebeple Adalet Partisi Grupu bütçenin 
memlekete ve millete hayırlı ve uğurlu olması
nı diler. 

Sayın Başkan ve değerli üyeler sizleri Ada
let Partisi Grupu adına saygılarımla selâmla
rım. (A. P. sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın İçişleri Bakanı buyuru
nuz. 

İÇİŞLERİ BAKANI FARUK SÜKAN 
(Konya) — Sayın Başkan, değerli milletvekil
leri; İçişleri Bakanlığının 1968 yılı bütçesi mü
nasebetiyle serd edilmiş bulunan kıymetli mü
talâa, tenkid ve temenniler dolayısiyle İçiş-
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leri Bakanı ve bakanlık camiası adına şükran
larımı arz ederim. 

Sözlerime başlarken şu hususu sarahaten 
belirtmek yerinde bir hareket olur. Geçen 
yıl İçişleri Bakanlığı bütçesi münasebetiyle ya
pılan tenkidlerle 1968 yılının tenkidleri ara
sında büyük ölçüde farklılık müşahede edil
mektedir. Geçen yılki, tenkidler umumiyetle 
yurt emniyet ve asayişi meselesine teksif edil
miş, yurdun iç huzur ve güvenliği konusunu 
arkadaşlarımız bilhassa dikkat nazarlarını çek
miş ve Bakanlığın bu istikâmette çalışmada 
bulunması hususunda çok kıymetli tenkidler-
de bulunmuşlar idi. Bu sene, bir tek parti 
hariç, diğer partiler zannediyorum ki, İçiş
leri Bakanlığının geçen seneki bu konudaki 
faaliyetlerini tatminkâr ve ümitli bulmuşlar
dır. Ve müşahede etmişlerdir. Esas itibariyle 
yurt emniyet ve asayişi konusunda İçişleri 
Bakanlığının umumi zabıta kuvvetlerinin ça
lışmalarını kifayetli bulmıyan partinin görüş
leri ve tenkidi bizim için muvaffakiyetin en 
doğru ölçüsü olarak değerlendirilmesi iktiza 
eder. (A. P. sıralarından bravo sesleri) Onlar, 
yurtta huzur ve asayişin, .yurtta sükûnun, 
yurtta kardeşliğin teessüsünden ve idamesinden 
maalesef huzur duymamaktadırlar. Bu kürsüden 
mütaaddit defalar bu ifade ve beyanları arz 
etmiştik. Bugün yine bunları tekrarlamak 
mecburiyetindeyim. Çünkü T. t. P. nin sayın 
temsilcisi burada yine vazıh olarak düşünce
lerini, kafalarındaki tasarılarını, , tahayülle-
rini, emellerini cesaretle bu millet kürsü
sünden söylemek istemediler. Bu cesareti gös
teremediler. Konuşmalarında daima bir endi
şenin, bir suçluluk psikolojisinin hâkim 
bulunduğunu, bir pisko - patalojik vetirenin 
hâkim bulunduğunu zannediyorum ki, burada 
T. 1. P. temsilcisini, sözcüsünü dinliyen her
kes tesbijt ve müşahade etmiş bulunuyor. 

Kıymetli arkadaşlarım, bütün partiler 1963 
yılı bütçesi münasebetiyle geçmiş hâdiselerin 
ve Türkiye'nin iç huzur ve emniyeti bakımın
dan, bilhassa doktirin münakaşalarının, aşın 
cereyanların Türkiye'de endişe verici mahiyette 
bulunduğunu ve bunların önlenmesi, vatan
daşın sulh ve sükûn içerisinde endişesiz ya
şaması ve memlekete faydalı olması için bu 
cereyanlardan masun kalması istikametinde 
tedbir talebinde bulundular. Bu itibarla konuş-
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maların merkezi sikletini bu cereyanlar teş
kil etmesi hasebiyle müsaade buyurursanız 
çok kısa zaman içerisinde cereyan eden, yur
dun huzur ve emniyetini ihlâl eden aşırı solun 
su sathına çıkmış, kanunları ihlâl edici ma
hiyette bâzı vesika ve dokuman mahiyetin
deki vakıaları arz etmek istiyorum ve tes
cil ettirmek istiyorum. 

Gayet tabiî bunlardan sonra yine kanun
ların icabının yapılması hususunda, kanunların 
Bakanlığımıza verdiği yetkiler ve Hükümetin 
yapması iktiza eden hususat da alâkalı merci
lere intikal ettirilecektir. Onun için bunları 
buraya tescil ettirmek lüzum ve zaruretini his
sediyorum. 

7 Ocak 1968; İstanbul T. 1. P. İl Kongresin
de, T. 1. P. Genel Başkanı Mehmet Ali Aybar 
konuşması sırasında aynen «Marksizm bir 
bilimdir, kapitalizmin zıddıdır, bilimden ya
rarlanmak da Anayasada vardır, Şu halde Mar-
ksizim Anayasamıza aykırı değildir. Elbette biz 
sosyalist partiyiz, sosyalizme inanıyoruz der
ken bilimsel olmıyan sosyalizmi kasdetmiyoruz. 
Zaten sosyalizm birdir, .başka türlüsü yoktur. 
bilimseldir ve bilime dayanır.» Bu 7 Ocak 
1968 günü T. î. P. nin İstanbul 11 Kongresinde 
Mehmet Ali Aybar tarafından söylenmiş söz
lerdir. Bu beyanlar gayet vazıh şekilde bir 
Marksizmin, kolektivizmin, dolayısiyle komü
nizmin müdafaasıdır ve bu propagandasının ta 
kendisidir. (A. P. sıralarından «bravo» sesleri) 
Bilimsel sosyalizmin tarifi komünizmden baş
ka nedir? Materyalist felsefede Marsizmin ta
rifi olarak, karşılığı olarak komünizmden baş
ka izahı varsa, komünizm değil ise gelirler, 
beyan ederler ve aksini ispat ederler. Elbette 
ki bunları birer suç telâkki ettiğimiz cihetle 
alâkalı makama tevdi edilecektir. Ama Büyük 
Meclisin zabıtlarına bunları tescil ettiriyoruz. 
kaldı M, hemen buradan şunu arz edeyim; Ana
yasamız Marksizme sureti katiyede kapalıdır. 
Kesin şekilde, bilimsel sosyalizm adı altında
ki, yani ilmî sosyalizm denen Marksizm yani 
komünizme de kesin şekilde kapalıdır. Anaya
sanın müzakeresi sırasında burada Başkan ve 
sözcülerin bu konudaki5 beyanlarını da bu mü
nasebetle tescil ettirmek istiyorum : (Temsilci
ler Meclisi Tutanak Dergisi, cilt 2, sayı 5 D) 
Anayasa Komisyonu Başkanı, evvelâ Başka
nın sözlerinden başlamak suretiyle arz edeyim. 

19 . 2 . 1968 O : 3 

Anayasa Komisyonu Başkanı Temsilciler 
Meclisindeki tasarıyı sunarken : «Anayasamı
zın ikinci özelliği doktrinci bir Anayasa olma
yışıdır. Anayasamız bu gibi müfrit temayül
lere kapılarını sıkı sıkı kapatmıştır. Bu suret
le milletimizin-geleneksel temayüllerini bir de
fa daha burada tesbit etmiş bulunmaktayız.» 
Yine aynı şekilde Anayasa tasarısının tümü 
üzerindeki müzakereler sırasında Anayasa Ko
misyonu Sözcüsü : «Arkadaşlar, bu Anayasada 
asla doktrin yoktur. Bu Anayasada hiçbir par
tinin programı yoktur. Ne Devletçilik vardır, 
ne liberalizm, ne sosyalizm ve ne de her hangi 
bir (izm) vardır.», 

Yine Anayasanın 4 ncü maddesinin müza
keresi münasebetiyle Anayasa Komisyonu Söz
cüsü Sayın Turan Güneş bir soru üzerine, 4 ncü 
maddede sosyal Hukuk Devleti anlayışı ve te
siri münasebetiyle sorulan suale karşılık şu 
beyanda bulunmuştur : 

«Bu madde egemenliğin bir sınıfta tecelli 
etmesini doktrin olarak müdafaa eden, daha 
sarih bir ifade ile arz edeyim, proleterya dik
tatörlüğünü savunanlara karşı konulmuş olan 
bir hükümdür. Seçim olur, işte millî hâkimi
yet tecelli etti denir, fakat iktidarı alan ida
renin rejimi proleterya diktatörlüğünü andıran 
bir rejim olursa Türk Anayasası bu rejimi 
kabul etmez. Bir sınıf adına iktidara el koy
mak isteyen partileri bu Anayasa kanun dışı 
kabul etmekle kalmıyor, hudutlar dışına sürü
yor.» 

Şimdi arkadaşlar, T. 1. P. nin kendi beyan
ları : Mehmet Ali Aybar Bey ifade ederler, 
kendi beyanlarında da vardır. «Biz diyor, 
1910 senesinden beri Türkiye'deki sosyalist 
hareketlerin son halkasıyız.» 1910 senesinden 
beri Türkiye'deki sosyalist hareketlerin hepsi 
Türk hâkimleri tarafından mahkûm edilmiş 
komünist hareketleridir. 

YUNUS KOÇAK (Konya) — Tamamını oku
yunuz lütfen. İşinize gelen yeri okumayınız. 

BAŞKAN — Sayın Koçak, efendim tam okur, 
yarım okur, hiç okumaz. Müdahale yok. 

İÇİŞLERİ BAKANI FARUK SÜKAN (De
vamla) — Müsaade edin, hepsinden bahsedece
ğim, acele etmeyin. 

ALİ KARCI (Adana) — Fikir plânında di
yor. 
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BAŞKAN — Sayın Karcı gürültü çıkar
mayın, müdahale etmeyin. 

HAM1T FENDOĞLU ' (Malatya) — Sen bir 
Bakana nasıl müdahale edersin? 

İÇİŞLERİ BAKANI FARUK SÜKAN (De
vamla) — T. i. P. nin Türkiye'ye özgü şartlar
dan doğmuş bulunduğunu ve program ile Türk 
toplumunun sorun ve ihtiyaçlarına cevap ver
diğini, Türkiye'de 1910 dan beri süregelmiş 
sosyalist hareketin ancak tarihî anlamda bir 
devamı, son halkası olduğunu söylemektedir. 
1910 dan beri Türkiye'deki sosyalist hareketlerin 
hepsi mahkeme kararı ile kapatılmış komünist 
hareketleridir. (Bravo sesleri, alkışlar) 1910 da, 
1920 de Mustafa Suphi, ondan sonra Şefik Hüs
nü, 1924, 1926, 1938, 1944, 1946 ve 1960 a kadar 
24 defa komünist tevkifatı olmuştur. Bunların 
hepsinde de sosyalist parti, sosyalist emekçi par
ti, köylü partisi adı altında Şefik Hüsnü, Mus
tafa Suphi, Serteller, Hasan Ali Ediz ve saire, 
Sevim Tan ve şimdi içinde bulunan bâzı zevat 
da bunların içerisine karışmak suretiyle Türk 
hâkimi tarafından mahkûm'edilmiştir. 1910 dan 
beri mevcudolan, sizin bahsettiğiniz sosyalist ha
reketlerin hepsi Türk kanunlarına göre yasak
lanmış ve mahkûm edilmiş komünist hareketle
ridir. (A. P. sıralarından «Bravo» sesleri) Bu, 
mahkeme kararlariyle de sabittir. 

T. i. P. çalışmalarında, Rus Komünist parti
sinin Enternasyonale dâhil olabilmesi için esas 
ittihaz ettiği bâzı prensipleri ve Kuruluşları da 
esas almıştır. Meselâ bunlardan bir tanesi; De
mokratik Santralizm, yani Demokratik Merke
ziyetçilik adı altında, komünist partilerde disip
lini, kuruluşu sağİıyan bir müessese vardır. Bu 
1907 den beri, Lenin'in ortaya koyduğu ve Le-
nin'den beri devam eden 1917, 1919, 1957, 6 ncı 
ve 19 ncu komünist kongelerinde tescil edilmiş 
ve en son defa bugün 1960 senesinde, 81 komü
nist partisinin Moskova'da yaptığı kongrede de, 
sureti katiyede Demokratik Merkeziyetçilik sis
temini kabul etmiyen partiler Enternasyonale 
dâhil olamaz ve komünist partisi olamaz, diye 
tescil edilen Demokratik Merkeziyetçilik sis
temi - Behice Boran ağziyîe - şimdi size arz 
edeceğim. 

81 komünist parti temsilcilerinin 1960 Ara
lık ayında Moskova'da yaptıkları toplantı so
nunda yayınladıkları bildiride, «Marksist, Le-
ninist partiler, Demokratik Merkeziyetçilik 

prensibine uyarak, parti hayatında Leninist stan
dartlara uymayı ve parti birliğini gözbebek-
leri gibi korumayı faaliyetlerinin yasası sa
yarlar.» Sovyetler Birliği Komünist Partisi 
Tüzüğü keza, «Partinin teşkilât yapılışında da
yandığı esas prensip, Demokratik Santralizm'-
dir» der, Türkiye Komünist Partisi Tüzüğü, Dok
tor Şefik Hüsnü'nün meşhur komünist partisi
nin tüzüğünde de, «Partimizin teşkilât kurulu
şu prensibi, Demokratik Santralizm'e dayamr. 
Bu şu demektir ki, Türkiye Komünist Partisi 
aynı zamanda hem santralizm, hem demokrasi 
arası üzerine kurulmuştur. Burada santra-
lizm'in ifade ettiği şey, partinin bütün ideolo
jik, siyasi faaliyetlerinin ve teşkilât işlerinin tek 
bir merkezden idare edilmesidir.» 

Şimdi, Behice Boran'm, T. i. P. nin 1966 Ka
sım ayında Malatya 2 nci kongresinde yaptığı 
konuşmadan bununla ilgili pasajı alıyorum : 

«Arkadaşlar, her zaman diyoruz, bizim parti 
öbür partiler gibi değil. Amacı bakımından de
ğil, olayları kavrama bakımından değil, çalışma 
metotları bakımından değil, teşkilât bakımın
dan da 'değil. Bizim partimiz bugün din çerçeve
si içinde oy avcılığı ile iktidara gelmeyi düşün
mediğini, emekçi halkı demin anlattığım anlam
da devrimci yönde teşkilâtlandırıp bilinçlendir
mek, uyandırmak suretiyle iktidara gelmek is
tediği için, ya bugünkü düzeni temelinden de
ğiştirmek amacını açıkça söylediğinden dolayı 
hâkim çevrelerin baskısı, tecavüzü altında bulun
duğu için her sosyalist parti gibi bizim partimi
zin safları birbirine çok sıkışmış, kenetlenmiş, 
disiplinli olarak çalışmak mecburiyetindedir. Kı
saca bizim parti de demokratik merkeziyetçilik 
prensibine göre çalışmak mecburiyetindedir, öy
le çalışır ve organlarının kuruluşu öyledir, bu
nu böylece bilelim, bu bütün sosyalst partilerin 
çalışma şartlarının doğurduğu bir zorunluktur, 
demokratik merkeziyetçilik..» 

Demokratik merkeziyetçilik Troçki'yi Rus
ya'dan atmıştır. T. i. P. de aynı sistemi kabul 
ettiği için kendilerine muhalif olan, işlerine gel-
miyen grupu aynı sistemden dolayı atmıştır. De
mokratik merkeziyetçilik, enternasyonale dâhil 
komünist partilerinin esas prensibini vaz'eden bir 
sistem midir, değil midir? Bunu T. i. P. kabul 
etmiş midir, etmemiş midir? İşte kendi beyan
ları... O halde tamamen «1910 dan beri biz Tür-
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kiye'deki sosyalist hareketlerin tarihî mânada 
devamcısıyız» derken o bir kalıptır, kamuflaj
dır, esasında şimdi* biraz evvel iki tane misalini 
>rz ettim, «Bilimsel sosyalistik» diyorlar. Yani 
ilmî sosyalist. Materyalist felsefede bu, komü
nizmdir, Mafksizmdir. Başka türlü izah tarzı 
yoktur. Aynı tarzda, 1910 dan beri bütün enter
nasyonal komünist partilerinin kabul ettiği sis
tem demokratik merkeziyetçilik sistemini vazıh 
şekilde ortaya koyuyor ve bunu benimsiyorsunuz 
ve tatbik ediyorsunuz. Bu da 1910 dan beri Tür
kiye'deki sosyalist hareketler, komünist hareket
ler olduğuna göre ve enternasyonal komünizmin 
de kabul ettiği bu sistemi benimsediğinize göre 
sizin başka türlü bir parti olduğunuzu, hangi hu
kukî, hangi fiilî delillerle isbat edebileceksiniz? 
Gayet tabiî, bunları teemmül etmek iktiza eder. 

YUNUS KOÇAK (Konya) — Bütün partiler
de merkeziyetçilik vardır. 

BAŞKAN — Sayın Koçak, sabahtan beri size 
vukubulan müdahaleleri önlemek için burada ter 
döktüm. Aynı muameleyi kendiniz yapmayınız 
ve o döktüğüm terin mukabilinde biraz susunuz 
rica ederim. 

İÇİŞLERİ BAKANI FARUK SÜKAN (De
vamla) — Yine enternasyonal, komünist teşki
lâtı militanlarına ve komünist partilere muay
yen sloganları vermek suretiyle onların tatbik-
çiliğini ve takipçiliğini yapmasını emreder. Ger 
çen sene bunlardan bir kısmım burada arz et
miştik, bu sene de üunlarm bir kısmını tekrar etr 
mek istiyorum. \ ' 

Şimdi anti emperyalist bir cephe birliğinden, 
biraz evvel Yunus Koçak da Roma toplantısı 
münasebetiyle bu cephe birliğinin Akdeniz böl
gesine sirayet ettiğinden ve T. i. P. nin de bu 
işbirliğine katıldığından bahsettiler, doğrudur. 
Çünkü yine 81 komünist partisinin Moskova'da 
yaptığı toplantıda komünist partilere direktif; 
«Sosyalizme geçmek için, o aşamaya varmak için 
mutlak surette bir cephe birliğine varmanız lâ
zımdır.» Bugünkün şartlar içinde anti emperya
list cephedir, millî demokratik cephedir, anti 
emperyalist cephedir. Anti emperyalist cephe 
kurtuluş savaşlariyle sosyalizme geçecektir. Si
zin bütün tebliğlerinizde gerek bir senelik faali
yetiniz, hele 1964 ten sonra son 1967 senesin
deki faaliyetinizde bu anti emperyalist cephe ve 
kurtuluş hareketine ait tatbikatınız Türkiye'de

ki her türlü anarşik hareketin içerisinde mevcut 
bulunmaktadır ve vazıh şekilde ilân edilmiş tarz
dadır. Meselâ, 81 komünist partisi 1960 ta şu em
ri veriyor; Bizim Radyoyu, Yeni Çağı falan bah
setmiyorum, keza Yakup Demir'i, Zeki Bagtı-
mar'ı, Türkiye Gizli Komünist Partisinin enter
nasyonale dâhil olmuş genel sekreteri, ki mah
kûm komünisttir, biraz evvel saydığım Türkiye'
deki komünist hareketlerinin içerisinde bulunan 
kaçak komünistlerden bir tanesidir, bize, tabiî 
millî menfaatlerimiz ve bunun yanında olanları 
teşhir etmek için... (Ortadan «bize ne» sesleri.) 
Bize ne? Onu yapıyoruz. (C. H. P. sıralarından, 
«Bunlardan bize ne?» sesleri.) Almanlara ben 
soruyorum, size ne? Madem ki, sizinle alâkası 
yok, niye reaksiyon gösteriyorsunuz? 

Mehmet Ali Aybar, 1 Aralık 1966 tarih ve 8 
sayılı Dönüşümde; «Günümüzde emperyalizme 
karşı savaşı sosyalizm için mücadeleden ayır-
detmek mümkün değildir. Bu, tam bağımsızlığı
mıza kavuşmanın şartıdır. Millî kurtuluş mü
cadelesi, sosyalizm için mücadeleyle birlikte yü
rütülür demek şüphesiz millî kurtuluş mücade
lesini yalnız sosyalizmlerin yapacağı anlamına 
gelmez. Millî kurtuluş mücadelesi, emperyaliz
me karşı bütün kuvvetlerin, millî bir cephe kur
maları şeklinde yürütülecektir.» 

Komünist partileri toplantısında aynen şu 
emir veriliyor; «Bütün bu mücadele süresince 
milletin tüm demokrasici yurtsever güçleri ger
çek millî bağımısızlık ve demokrasiye ulaşmak 
amacında yapılacak bir ihtilâlin zaferi uğrunda 
bir tek cephede birleşirler, çünkü sosyalist ih
tilâlini eritmek için en önce bu koşulları gerçek
leştirmek gerekir.» üslûp, ifade, terim tamamen 
yüzde yüz paralel, tam bir ayniyet, tam sahibi
nin sesi plâk tarzında, tam bir plâk sadakatiyle 
aynen oradan alınan emirler, Türkiye'de tatbik 
mevkiine koriur ve söylenir. 

Türkiye'de bir tek tip, dünyada bir tek tip 
sosyalizmin olduğunu Sadun Aren Bey de çeşit
li konferanslarında, yazılarında tek tip sosya
lizm, yani onların tabirleriyle bilimsel sosya
lizm, ancak bunların uygulama ve tatbikajtı, 
şekli millî hüviyetle değişebilir, ama aslolan sos
yalizmdir, o da tek tip sosyalizmdir. Başka tür
lü, diğer sosyalizmler; diğer türlü sosyalizm ha
reketlerini burjuva yutturması olarak bizzat 
kendileri beyanlariyle ifade etmişlerdir. Sosyal 
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demokratların, demokratik sosyalistlerin, Zü-
rih'teki 1967 senesinin sonlarına doğru yaptık
ları toplantıya bütün garp memleketlerindeki 
sosyalistler iştirak etmiştir. En meşhur sosya
listler iştirak etmiştir. Yani İtalya'nın meşhur 
Nenni'si, Fransa'nın Guy Mollet'i, Almanya'nın 
Villy Brant'ı, İsviçre Hariciye Nâzın, Avustur
ya Başbakan Yardımcısı, ki, bunlar meşhur sos
yalistlerdir, sosyal demokratlardır ama demok
rasiyi esas telâkki ederler, insan hak ve hürri
yetlerini esas telâkki ederler, Rusya'dan emir 
almazlar, seçim müessesesini, mülkiyeti, mânevi 
kıymetleri esas ittihaz ederler. Bu kongreye ka
tılmazlar bizim, sosyalistler, çünkü burjuva, em
peryalist sosyalist onlar. Onlar, garp sosyalist
leri emperyalisttir, katılmazlar. Nereye gider
ler? Roma'daki 22 Ocak toplantısındaki, Roma 
toplantısındaki, Roma Akdeniz bölgesindeki 
toplantıya. 

Şimdi onu da açıklıyacağım. Roma toplan
tısı : 

Arkadaşlar, Akdeniz bölgesindeki Roma top
lantısı, Mehmet Ali Aybar'ın ifade ettiği tarzda 
diyor ki, «bu komünist toplantısı değildir.» Ama 
simdi göstereceğim, şimdi bizzat Roma'da komü
nist partisinin organı olan Unita gazetesinden 
aynen nakledeceğim; bu, İtalyan Komünist Par
tisi ve D'ltalian Proleter Partisi tarafından ter-
tibedilmiştir. Bu kongre gizlidir. Size göre ka
palıdır. Gizlidir. Bu Roma toplantısına iştirak 
eden partiler, sizin ifadenizle, beş tane komünist 
partisi vardır, mütebakisi ilerici, progresist par
tidir Ama bütün bunlar aşırı solda olan, sureti 
katiyede garplı mânada sosyalizmi kabul etmi-
yen ve daha çok doktrini kabul eden Marksçı 
felsefeyi uygulıyan partilerdir. Onları da müsa
ade ederseniz arz edeyim; Roma toplantısına ka
tılan partiler : Kıbrıs Progresist İşçi Partisi, 
Yani AKEL. AKEL herkesçe malûmdur ki, 
Komünist Partisidir. Cezayir Kurtuluş Cephe
si, Fransız Komünist Partisi, Fransız Birleş
miş Sosyalist Partisi, Yunan Sol Demokrat 
Birliği, EDA, Yugoslav İşçi Halk Sosyalist 
Birliği, Fas Komünist Partisi, Birleşik Arap 
Cumhuriyeti Arap Sosyalist Partisi, Suriye 
Baas Partisi, İtalyan Komünist Partisi, İtal
yan Proleter ve Sosyalist Birliği Partisi, İs
panya Komünist Partisi, Türkiye işçi Partisi.. 

Roma toplantısı İtalyan Komünist Partisi
nin organı olan Ünitada çıkan tebliğlerinde, 
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müsaade ederseniz okumakta büyük fayda var
dır : «22 - 23f Ocak tarihlerinde Roma'da Ak
deniz ülkeleri progresit parti ve zümrelerin 
bir toplantısı yapılmıştır, italyan Komünist 
Partisiyle italyan Proleter Sosyalist Partisinin 
düzenledikleri bu toplantıya şu teşekküllerin 
temsilcileri katılmıştır. Biraz evvel okuduğum 
partiler - Son aylarda Akdeniz havzasında 
meydana gelen ciddî olaylar dikkatli bir in
celemeye tabi tutulmuştur, israil'in Arap ül
kelerine karşı saldırşı ve Arap topraklarını 
halen işgal altında bulunduruşu; Yunanis
tan'da Hükümet darbesi; Kıbrıs buhranı; 
NATO'nun faaliyetlerini artırması..» Bâzı tem
silciler bu neviden olayların sebebinin Ame
rikan emperyalizminin saldırganlığı olduğun
da ittifak etmişler ve bu emperyalizmin Viet
nam halkına karşı yapılan saldırıda en yük
sek noktasını bulan genel bir taarruza yeniden 
geçmiş bulunduğunu müşahede etmişlerdir. 

Uzun görüşmelerden sonra temsilciler, Ak
deniz bölgesinin bütün progresist kuvvetlerini 
bir araya getirecek bir konferansın toplanma
sı zarureti üzerinde mutabık kalmışlardır. Bu 
konferans emperyalizme karşı savaşa girişmiş 
veya girişmeye hazır olan kuvvetleri muhtari
yetlere ve müşahhas politik realitelere riayet 
etmek suretiyle Akdenizi bir barış ve barış 
içinde bir işbirliği bölgesi haline getirmek 
üzere faaliyetlerini birleştirmeniz gayesini gü
decektir. 

Bu hazırlık toplantısı. Esas toplantı Nisan 
ayında cereyan edecektir. Kapalı olan bu 
toplantıda daha neler görüşüldüğünü bilmiyo
ruz. Yalnız ünitanm tercümelerinden elde et
tiğimize göre toplantı italyan Komünist Par
tisi idareci üyesi Yoldaş Ugo Peccioli tarafın
dan açılmış ve İtalyan Proleter Birliği Sosya
list Partisi Parlamento Grupu Başkanı Yoldaş 
Milletvekili Lucie Lussato tarafından kapatıl
mıştır. 

Yani, tâbirler de orada tamamen, bizzat 
Unitada ve yine italyan Komünist Partisinin 
sözcüsü olan bir dergide - Sadun Aren Bey 
bilir bunu, oradalardı - Rinasitada çıkan beyan
lardır. 

Şimdi, bu iştirak eden partilerin, Akdeniz 
bölgesi komünist ve progresist partileri, bir 
kısmı iktidarda olan partiler. Yani Yugoslav 
Partisi gibi, Cezayir Kurtuluş Partisi gibi, Nâ-
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sır ve Suriye BAAS Partisi gibi bir kısmı ha
kikaten iktidarda olan partiler. Bir kısmı legal 
komünist partiler, muhalefte, Fransız Komü
nist Partisi gibi, italyan Komünist Partisi gibi. 
Ama bir de illigal olan, yer altında olan, ka
nunlarla yasaklanmış olan partiler de bu top
lantıya katılıyor. Bir kısmı davet edildiği hal
de gelmiyor, meselâ Arnavutluk Komünist 
Partisi gibi, meselâ Portekiz, meselâ israil, me
selâ Tunus.. Bunlar gelmiyor, belki ilerideki 
toplantıya katılır. Ama bunların içinde illegal 
olan, kanunen memlekette yasaklanmış olan ve 
bizim gizli Komünist Partisi gibi dışarda Zeki 
Baştımar, Yakup Demir'in idare ettiği parti 
ve kollarının da Türkiye'de bağlandığı gibi 
tarihi 1910 dan beri devam eden bu sosyalist 
illegal olan partiler de var, Fas ve ispanyol 
Komünist partileri gibi. Böyle gizli kapaklı ve 
kanunlarımızla yasaklanmış siyasi hareketlere 
nasıl olur da, hem de Hükümete bir kere dahi 
nezaketen, «Biz şu kabîl toplantıya gidiyoruz» 
diye haber vermek lüzumunu dahi duymadan 
oraya katılırlar? Akdeniz bölgesinde anti em
peryalist ve anti Amerikan hareketlerine karşı 
bölge sulhunu koruyucu... 

Biraz evvel Yunus Koçak bir beyanda bu
lundu : Bütün üstlerin, Akdeniz bölgesindeki 
sorunu.. Böyle değil, işte beyanı okudum, 
Amerikan esas olan; çünkü son bir sene içeri
sinde, altı ay içerisinde, sekiz ay içerisinde 
büyük hâdiseler oldu Akdeniz bölgesinde. Yu
nanistan'da Darbei Hükümet oldu. Arap - is
rail harbi Orta - Doğuyu büyük ölçüde birhayli 
sıcak bölge haline getirdi. Kıbrıs hâdiseleri 
alevli bir safhaya girdi. Bu bakımdan orası, 
gayet tabiî Rusya için ehemmiyetli bir bölge 
haline geldi. Çünkü, yani Yunanistan'daki 
Darbei Hükümet, Kıbrıs hâdiseleri, Orta -
Doğu hâdiseleri, bütün bu hareketler, bir em
peryalizm oyunu olarak ye tamamen Amerika'
ya bağlanmıştır bir zaviyeye göre, bir görüşe 
göre. Sırf onu önlemek için Rusya'ya yardım
cı bir politika temin maksadiyle, gizli mâna
da komünist ve progresist partiler toplanmıştır. 

Bundan evvelki 1967 Nisanında Karls Mark 
Toplantısını, Aralık 1967 de toplanan Belgrat'
taki gizli Komünist partileri toplantısının, Po
lonya'da toplanan gizli komünist partileri 
toplantılarının neticesinde, bu toplantının ya
pılmadığını kimse iddia edemez. Çünkü enter

nasyonal komünizmin bütün hareketleri plân
lıdır. Daha önceden tesbit edilir, onun icabı 
uygulanır. Bu, bu üç toplantıdan mülhem ola
rak yapılmıştır. Bizimkiler de zaten enternas
yonal komünizm faaliyetleri bakımından ken
dilerini tescil ettirmiş durumdadır. Çünkü de
mokratik sosyalizmi inkâr ederler. Bilimsel 
sosyalizmin, Marksizmin alenî şekilde aynı 
sloganları, yani ideolojik bütün argoları (ki 
bunlar umumiyetle anlaşılmaz, hakikaten bir 
ideoloji artgosudur kullanılan terimler, uslüp 
ve beyanlar) ve onların bütün icaplarını yeri
ne getirmiş ve enternasyonale dâhil olmak hak
kını kazanmış gözükmektedirler, alâkalı şey
ler bakımından. Onlar bu itibarla, şimdi Ni
san toplantısına hazırlanıyorlar. Nisan toplan
tısına gidecekler, Nisan toplantısına 19 Akde
niz ülkesine dâhil Devletin progresist ve ko
münist partileri de, bilmiyorum 19 u da dâhil 
olabilecek mi? Ama, T. i. P. bunda kararlı 
görünür. T. i. P. nin orada diğer bir faaliyeti 
gayet açık; elimde yine Şam'da çıkan gazete
lerin kupürleri mevcuttur. BAAS Partisi ile 
daha Roma'da ve yine keza italyan Komünist 
Partisi ile yakın münasebetleri olmuştur. 

BAAS Partisi hakkında malûmat vermeyi 
zait addederim, kıymetli milletvekillerine. 
BAAS Partisi aşırı solcu ve bilimsel sosyaliz
mi kabul eden bir partidir ve bütün münase
betleri Demirperde memleketleridir. Gerek fik
rî münâsebetleri, gerekse siyasi ve ekonomik 
münasebetleri, kuruluşu vesairesi tamamen 
ora ile ilgilidir ve demokratik sosyalist memle
ketlerle sureti katiyede bir münasebeti kalmı-
yan bir parti hüviyetindedir bizim TİP... 

CEMAL HAKKI SELEK (izmir) — TİP de
ğil, Türkiye işçi Partisi... 

İÇİŞLERİ BAKANI FARUK SÜKAN (De
vamla) — Affedersiniz, affedersiniz. TİP, Tür
kiye işçi Partisi,« yani 1910 dan beri Türkiye'
deki sosyalist hareketlerin son halkası olan 
Türkiye işçi Partisinin BAAS Partisi ile ya
kın münasebetleri var, gidip gelip yapılanları 
Türkiye'de TİP'in, Türkiye İşçi Partisinin 
yaptığı fikrî hazırlıkları ve hareketleri onlara 
gösterecekler, bizimkiler de oraya gidecekler, 
orada BAAS'm yaptıklarım müşahede, tesbit 
edecekler, bunda büyük fayda mütalâa ve mü
lâhaza ederler... ( Y. T. P. Hakkâri Milletvekili 

j Ali Karahan'm anlaşılmıyan bir müdahalesi) 
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BAŞKAN — Sayın Karahan, müdahaleye 
hiçbir suretle hakkınız yok. 

İÇİŞLERİ BAKANI FARUK SÜKAN (De
vamla) — Affedersiniz... 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan, siz din
lemeyin efendim, rica ederim, siz beyanatınıza 
devam buyurun. (T. i. P. milletvekilleri ve Y. 
T. P. Hakkâri Milletvekili Ali Karahan'ın, an-
laşılmıyan müdahaleleri) Sayın Karahan ne 
hakkınız var müdahale etmeye? Sayın Karcı 
teşvik etmeyin, kendi yapmadığınız hareketi 
başkasını alet ederek yaptırmaya çalışmayınız. 
Gözümden kaçmıyor. 

İÇİŞLERİ BAKANI FARUK SÜKAN (De
vamla) — Toplantıya dâhil olan diğer... 

ÇETİN ALTAN (istanbul) — BAAS Parti
siyle ilgimizden bahsediliyor.. (Gürültüler) 

BAŞKAN — Sayın Altan, hakkınız yok 
efendim. Şimdi kendiniz anlaşılan prensip ka
rarına vardınız, müdahale etmiyeceksiniz, çok 
teşekkür ederim, lütfettiniz. Fakat orada.... 

ÇETİN ALTAN (istanbul) — BAAS'la il
gilimiz.... 

BAŞKAN — Dinleyin bir dakika. Orada 
Ali Karahan'ı tahrik etmeye yeltenmeyin, Gö
rüyorum. (T. i. P. sıralarından gürültüler) Mü
dahale etmeye hakkınız yok efendim. 

ÇETİN ALTAN (istanbul) — Aman efen-
idim, onun kadar konuşacak dilimiz yok mu? 
(Gürültüler, A. P. sıralarından «Sarhoşsun» 
sesleri) 

BAŞKAN — Müdahale etmiye hakkınız yok 
efendim. Hiçbir şekilde edemezsiniz efendim. 
(Gürültüler) Hiçbir şey söylentiye hakkınız 

.yok. (T. i. P. sıralarından gürültüler) Meclisi 
bu şekilde işgal etmeye hakkınız yok. Düzeni 
bozmaya hakkınız yok, oturunuz ve dinleyiniz 

İÇİŞLERİ BAKANI FARUK SÜKAN (De
vamla) İştirak eden diğer partilerin hüviyeti 
de farklı değildir. Meselâ Yugoslav Sosyalist 
Birliği Partisi komünistliğine dâhil en fazla 
üyesi olan bir komünist teşekkülüdür, iktidar 
dadır. O halde Roma toplantısını bir komünist 
hareketi olarak kabul etmemek herhalde çok 
safdillik olur.. Bunun, gayetle tabiî iç hukuku
muz bakımından meselenin münakaşasını alâ
kalı merciler yapacaklardır, gerekli bütün do 
kuman objektif şekilde detaylariyle birlikte 
alâkalı mercilere tevdi edilecektir.... 

YUNUS KOÇAK (Konya) — Tamam, onlar 
karan verecek siz vermiyeceksiniz. 

BAŞKAN — Sayın Koçak... Muhterem ar
kadaşlarım, bundan sonra en ufak bir müdaha
leyi tespit ettiğim, takdirde cezaya geçeceğim. 
(A. I*, sıralarından müdahaleler) 

RIZA KUAS (Ankara) —Bunlar müdahale 
değil mi Sayın Başkan? 

BAŞKAN — Eğer siz imkân vermeseniz bun
lar olmıyacak tabiî. (Gürültüler, karşılıklı mü
dahaleler) 

İÇİŞLERİ BAKANI FARUK SÜKAN (De
vamla) — T.'i.vP. sosyalizme geçmek için. yani 
kendi anladıkları mânada sosyalizme geçmek 
için tek cephe hareketinde ve Kurtuluş Sava
cında öncü olarak işçi sınıfını kabul eder. Ana
yasamızın ve kanunlarımızın bir sınıf tahakkü
münü reddetmesine rağmen bütün konuşmala
rı ve faaliyetleri T. i. P. in, işçi sınıfını, emek
çi sınıfını hâkim kılmaya matuftur. Çünkü ga
yet tabiî onların hedefi proleterya hâkimiyetidir, 
biraz evvel okuduğum bütün beyanlar ve şim
diye kadarki hareketleri bunun müşahhas, mü~ 
dellel vesikalarını teşkil etmektedir. Türkiye-
deki ne kadar bozguncu hareket varsa Türkiye 
işçi Partisi elemanları vardır, içişleri Bakanı 
olarak söylüyorum, mesuliyetinin ağırlığını his
seden bir Hükümet âzası olarak «beyan ediyo
rum. 

YUNUS KOÇAK (Konya) — Mahkeme söy-
liyebilir, siz söyliyemezsiniz. 

BAŞKAN — Sayın Koçak, size !bir ihtar ce
zası veriyorum. 

İÇİŞLERİ BAKANI FARUK SÜKAN (De
vamla) — Mahkemeye de tevdi ettik. Doğu mi
tinglerinin hepsi T. i. P. tarafından tanzim edil
miştir ve Doğulu masum Türk vatandaşlarına, 
her zerresinde Türklük kokan ve millî tarihte 
büyük hissesi bulunan Doğulu vatandaşa ırk 
ayrımını telkin suretiyle siyasi istismar vası-
tasiyle anarşi yaratmak maksadiyle bu işi 
tertibedenler Türkiye İşçi Partisidir, mah
kemelerce tesbit ve tescil edilmiştir, mahkeme
leri derdesti rüyettir. 33 dâva açılmıştır hak
larında. 76 kişi konuşmuştur, 63 ü T. i. P. li-
dir. Ayrıca son günlerde Devlet bütünlüğünü 
^ölmeye matuf faaliyet Türk emniyet kuvvet
leri, Millî Emniyeti ve Emniyeti Umumiye ta
rafından ortaya konmuş, mührüyle, vesikala-
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riyle, mektuplariyle adalete tevdi edilmiş ve 
9 kişi de tevkif edilmiştir. Bunlar aynı za-
manta mitinglerin tertipçisi bulunan kimseler
dir? Tarık Ziya Bey, bunları bilmekte fayda 
vardır. 

BAŞKAN —Sayın Bakan, siz de lütfen He
yeti Umumiyeye hitabediniz. 

İÇİŞLERİ BAKANI FARUK SÜKAN (De
vamla) — Ama çok şükür Türk halkı yapılan 
ve ortaya konmak istenen oyunun mahiyetini 
anlamış, Diyarbakır'dan itibaren en son An
kara'da işi tam manasivle bir halli şuuru, millî 
şuur halinde kösteklemesini bilmiştir. 

Bu iş tabiî böyle olacaktır. Bizim vazife
miz şu, bizim vazifemiz bunları anlatmak. El
bette ki, içişleri Bakanı olarak bugünkü Ana
yasa ve hürriyet rejimi içerisinde, demokratik 
ihürriyet rejimi içerisinde tedhişle, tazyikle, 
tehditle Devlet idare sistemi çoktan geçti. Biz 
bunun temsilcisi değiliz. 

Arkadaşlarım buyururlar, «bu hareketleri 
biliyor, ama neden lâiki veçhile cezalandırmı
yorsunuz?» Bizim vazifemiz Anayasa nizamına 
son derece hürmetkar olmak kayıt ve şartiyle 
hak ve hürriyetleri suiistimal ettirmeden ve 
onları tam mânasiyle kullandırma vasat ve 'im
kânını vermek suretiyle bu kabîl hareketleri 
takip ile adlî mercilere tevdi etmektir. Biz bu
nu yapıyoruz. 1967 yılında elimde vesika var
dır, komünizm faaliyetinden 117 kişiyi mahke 
melere tevdi etmişiz. Geçen senelerde sayısı 
35 - 20 - 30 kadar, yani yarı nisbetinde; 117 
ye baliğ olmuştur, 1967 yılı içerisindeki komü
nizm faaliyeti propogandasmdan dolayı mahke
meye tevdi edilen... (A. P. sıralarından «kaç 
kişi? sorusu) 117 kişi. 

YUNUS KOÇAK (Konya) — Kaçı mah
kûm olmuştur? 

BAŞKAN — Şu ağzınıza hâkim olun lüt
fen. 

İÇİŞLERİ BAKANI FARUK SÜKAN (De
vamla) — Mahkûm olanlar da var... Eskişehir'-
dekilerin meselâ iki tanesi.. Eskişehir T. i. P. il 
sekreteri bir tanesi, öbürü de T. i. P. li... 

YUNUS KOÇAK (Konya) — Mahkûm oldu 
mu? Onu söyle... 

İÇİŞLERİ BAKANI FARUK SÜKAN (De
vamla) — Eskişehir mahkemesi tarafından mah

kûm oldu, avukatlığını da sen yapıyorsun, 
orak - çekicin... 

BAŞKAN — Beyefendi, bu şekilde bir Ba
kana cevap vermeye hakkınız var mı efendim? 

, Burada müzakere yapıyoruz, musahabe yapmı
yoruz, rica ederim. 

Sayın Bakan siz de lütfen mıihatap almayı
nız'müdahalelere. 

İÇİŞLERİ BAKANI FARUK SÜKAN (De
vamla,— Klişeleriyle, bütün dokûmanlariyle 
Eskişehir'deki hareket bir komünist hareketi
dir. Eskişehir mahkemesi de mahkûm etmiştir. 

YUNUS KOÇAK (Konya) — Bizimle ilgisi 
sabit olmuş mu? 

BAŞKAN — Sayın Koçak size bir ihtar ce
zası daha veriyorum. Ağzınızı her açtığınızda 
ceza vereceğim, içtüzük bana bunu emrediyor. 
(Gürültüler) Müdahale etmeyin, sükûneti boz
mayınız, Meclisin müzakeresini ihlâl etmeye 
hakkınız yok efendim. 

YUNUS KOÇAK (Konya) — Bana o kadar 
sataşıldı, kimseye ihtar vermediniz Sayın Baş
kan. 

BAŞKAN — Tekerrür de var, size buradan 
ikaz etmemin haddi hesabı yok, hiçbirini din 
İçmiyorsunuz. Oturunuz ve ağzınızı kapayınız, 
dinleyiniz rica ederim. 

İÇİŞLERİ BAKANI FARUK SÜKAN (De
vamla) — Bizim vazifemiz Devlet bütünlüğünü, 
millî beraberliği, müesses Anayasa nizamını 
bozucu her türlü faaliyeti takibetmek, Hükü
met ve Devlet olarak. İçişleri Bakanlığının 
mesuliyeti altında biz bu tarzda davranışta bu
lunanları, hangi cepheden gelirse gelsin, t.a-
kibederiz ve adalete tevdi ederiz. 

Türlriye'de aşın sol bugün geçen seneye na
zaran dalha vuzuh kesbetmiştir. Aşırı sol keli
mesini ağzına almıyanlar bugün aşırı solun teh
likesinden bahseder nale geldi. 

Yine sarih cepheleşme hareketi vardır, yani 
millî mânada aşın solun tehlikesi karşısında, 
elbette ki, kanun yanında olanlar hiçbir endişe
ye düşmesinler. Çünkü kanunların tanıdığı 
hakları ve hürriyetleri meşru hudutlar içerisin
de ve meşru zihniyetle takibedenler için, tat
bik edenler için ve onun icabını yapanlar için 
hiçbir tehlike mavzuubahis değildir, hiçbir en
dişe mevzuubahis değildir. Ama, Anayasa niza-
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mini değiştirmek, Sadun Aren Beyin biraz ön
ce Mecliste yaptığı bütçe kanuşmasmda arz 
edeceğim, Anayasa nizamını kökten değiştir
mek, müesses nizamı bozmak, insan hak ve (hür
riyetlerine saygılı olan rejimi, insan haysiye
tine saygı gösteren rejimi yıkmaya matuf olan 
faaliyetleri takibetmekle beraber, bu tarzda 
davrananlar kim olursa olsun endişe ederler. 
Endişe etmekte de haklıdırlar, çünkü onlar 
suç işlediklerini bilirler. Devlet olarak bizim 
vazifemiz bu tipte olan insanların, gayet tabiî 
endişelerini artırmak ve takibetmektir. Taki
bimiz, tekrar ediyorum, Senatodaki konuşma
mı tekrar ediyorum, burada da arz ettim, çok 
dikkatli, soğuk kanlı, sabırlı, suçluyu suçsuz
dan ayıracak tarzda, vicdanlı ve itinalı, günah
sızı günahkârdan ayıracak tarzdadır ve Devlet 
aleyhinde faaliyette bulunanların, nizamı boz-
mıya yeltenenlerin her türlü faaliyetlerini, evet 
nefes alışlarını dahi takibetmekteyiz. Meşru 
hudutlar içerisinde ve kanunların tanıdığı hak 
ve salâhiyetler içerisinde... (Soldan: «Bravo» 
sesleri şiddetli ve sürekli alkışlar) Bilhassa bu 
nefes alanların nefeslerinde eğer votka kokar, 
kanunlarında hakiki ve mecazî mânada votka
dan mütevellit ciğerleri kıpkızıl ko^jesyona 
uğrarsa, onları millî musibet olmaktan koru
mak, fizyolojik mânada da, sosyolojik mânada k 

da bizim vazifemizdir, bu memleketi sevenler 
için. (Soldan: «Bravo» sesleri, alkışlar) Bun
dan kimsenin şüphesi olmasın. (Soldan: Bâzı 
sesleri) 

BAŞKAN — Sayın Akay... 
İÇİŞLERİ BAKANI FARUK SÜKAN (De

vamla) — Yapdığımız işleri gayet dikkatle ve 
bilerek yapmaktayız. Tedhişle değil, telefon 
dinleme, mektup açma hikâyesi boş lâftır, yara
sı olan gocunur. Vehmi olan varsa çekinir. Ni-
zamperver insanlar, kanunu seven insanlar 
sureti katiyede meşru hükümetlerin takibinde 
olamazlar, onlar rahat hareket ederler. Ama 
ard düşünce sahipleri, nizam düşmanları, mil
let düşmanlarını da takibetmek bizim vazifemiz 
her yönü ile. Şahsan İçişleri Bakanı olarak 
ben, bunun vehâl ve mesuliyetini taşıyorum 
ve icabını yapmıya da gayret ediyorum ve bu 
gayretimizde de geçici olan makamımız devam 

ettiği müddetçe yapmayı vazife sayıyoruz, 
Bundan kimsenin de endişesi olmasın. 

Arkadaşlar, Türkiye'de her türlü hareket, 
ne kadar bozguncu hareketler varsa içinde, so
kak hareketlerinin içinde T. i. P. elemanları ve 
militanları vardır. «NATO ya hayır, işçiler, 
köylüler bağımsızlıktan yana olanlar.» Köylere 
500 O00 tane, milyon tane bunlar gider. Çünkü 
NATO dan Nisanda ayrılma, NATO yu çözme 
ihtimali vardır ve o imkân hazırlanmalıdır; çün
kü Nisana kadar ihbarda bulunup «acaba 
NATO dan nasıl sıyrılır? Acaba Türkiye nasıl 
böyle kuvvetlerden, meşru kuvvetlerden, kolek
tif müdafaa kuvvetlerinden mahrum kalır ve 
muayyen istikamete gidebilir?» Bunun bütün 
yolları her şekli aranır. Bu emir de Moskova 
emridir, siz bunu reddedersiniz ama bu bir 
gerçektir. Bütün söyledikleriniz ile, efali ha
rekâtınızla bu böyledir. 

ÇETİN ALT AN (istanbul) — Böyle konu
şamazsın. (Soldan, bağrışmalar) 

BAŞKAN — Saym Çetin Altan, Meclisi ça
lışmaktan imtinaya mecbur bırakıyorsunuz, si
ze bir takbih cezası veriyorum, ne hakkınız var 
müdahale etmeye? (Sağdan, soldan gürültüler, 
bağrışmalar) 

İÇİŞLERİ BAKANI FARUK SÜKAN (De
vamla) — iSiz Türk mahkemelerinin... 

BAŞKAN — Bir dakika Sayın Bakan. 
Ne hakla müdahale ediyorsunuz, rica ediyo

rum efendim. Ne hakkınız var müdahale et
meye beyefendi? 

ÇETİN ALTAN (istanbul) — Böyle konu
şamaz. 

BAŞKAN — Efendim, böyle konuşur, öyle 
konuşur, konuşmayı biz mi öğretelim? 

İÇİŞLERİ BAKANI FARUK SÜKAN (De
vamla) — Çetin Altan siz, Türk mahkemeleri
nin mahkûm ettiği... 

ÇETİN ALTAN (İstanbul) — Evet. 
İÇİŞLERİ BAKANI FARUK SÜKAN (De

vamla) — Nazım Hikmet'i, millî şair, vatan 
şairi olarak gösterdiniz mi? 

ÇETİN ALTAN (İstanbul) — En büyük şair 
Mi Nazım Hikmet. (A. P. sıralarından bağrış
malar ve T. i. P. sıralarına doğru koşuşmalar) 
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BAŞKAN — Arkadaşlar, rica ederim, kavga I malar, bağırmalar ve bir karışıklık...) 
çıkarmak için bahane arıyorlar. (T. t. P. sırala- (Başkan mütemadi olarak kampana çalar.) 
rı önünde döğüşmeler, T. i. P. lilerden de ba- BAŞKAN — Celseyi tatil ediyorum. 
ğırarak A. P. lilere karşı çıkışlar, yumruklaş- | Kapanma saati : 1.55 
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(Çoğunluk yok.) 

Üye «ayısı : 450 
Oy verenler : 174 

Kabul edenler : 114 
Reddedenler : 58 
Çekinserler : 2 

Oya katılmıyaniar : 271 
Açık üyelikler : 5 

[Kabul edenler] 

ADANA 
Hasan Aksay 
Tahir Yücekök 

ADIYAMAN 
Süleyman Arif Emre 
Ali Turanlı 
AFYON KARAHİSAR 
Şevki Güler 

AĞRI 
Nevzat Güngör 

AMASYA 
Ahmet Demiray 
Nevzat Şener 
Ali üelâlettin Topala 
Kâzım Ulusoy 

ANKARA 
Ali Rıza Çetiner 
Ahmet Dallı 
Orhan Bren 
Recai Ergüder 
Zühtü Pehlivanlı 

ANTALYA 
Ahmet Torgay 

ARTVİN 
Mustafa Rona 

AYDIN 
Kemal Ziya öztürk 
İsmet Sezgin 

BALIKESİR 
Adnan Akın 
İbrahim Aytaç, 

BİLECİK 
İsmail Selçuk Çakıroğlu 

BlNGÖÜ 
M. Emin Gündoğdu 

BOLU 
Halil İbrahim Cop 
Ahmet Çakmak 
Hasan özcan 
Hami Tezkan 

BURSA 
Cemal Külâhlı 

ÇANAKKALE 
Ahmet Nihat Akay 

ÇANKIRI 
Tahir Akman 

DENİZLİ 
Zafer Nihat özel 
Remzi Şenel 

DİYARBAKIR 
Hasan Değer 

ERZİNCAN 
Hüsamettin Atabeyli 

ERZURUM 
Nihat Diler 
Ahmet Mustafaoğlu 

ESKİŞEHİR 
Mehmet İsmet Angı 

GAZİANTEP 
Hüseyin Incioğlu 
Naşit Sarıca 
Mahmut Uygur 
Süleyman Ünlü 
Hüseyin Yılmaz 

GÜMÜŞANE 
Sabri özcan San 
Sabahattin Savacı 

HAKKÂRİ 
Ali Karahan 

HATAY 
Sabahattin Adalı 
Talât Köseoğlu 

İSPARTA 
İrfan Aksu 

İÇEL 
C. Sadık Kutlay 

İSTANBUL 
Ali Esat Birol 
Tekin Erer 
Nuri Eroğan 
Mustafa Ertuğrul 
Muhiddin Güven 
Osman özer 
Aydın Yalçın 
Mehmet Yardımcı 

İZMİR 
Şükrü Akkan 
Mehmet Ali Aytaş 
Hüsamettin Gümüşpala 
İhsan Gürsan 
Enver Turgut 
Mustafa Uyar 

KARS 
Lâtif Aküzüm 
Aibbas Ali Çetin 

KASTAMONU 
Ahmet Şevket Bohça 
Osman Zeki Oktay 

KAYSERİ 
Mehmet Ateşoğlu 

KIRKLARELİ 
Mehmet Atagün 

KOCAELİ 
Sedat Akay 

Şevket Ustaoğlu 
KONYA 

Selçuk Aytan 
Hasan Dinçer 
Mekki Keskin 

MALATYA 
Hamit Pendoğlu 

MANİSA 
Süleyman Çağlar 
Nahit Yenigehirlioğlu 

MARAŞ 
Veysi Kadıoğlu 
Hacı Ahmet özsoy 

MARDİN 
Esat Kemal Aybar 
Seyfi Güneştan 

MUĞLA 
Adnan Akarca 
İlhan Tekinalp 

MUŞ 
Kâmil özsarıyıldız 

NEVŞEHİR 
İbrahim Boz 

NİĞDE 
Yaşar Arıbaş 
Haydar Özalp 

ORDU 
Feridun Cemal Erkin 
Ferda Güley 
Haindi Mağden 

RİZE 
Erol Yılmaz Akçal 
İsmail Sarıgöz 
Cevat Yalçın 
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SAKARYA 
Kadri Eroğan 
Şerafettin Paker 

SAMSUN 
Melâhat Gedik 
Salâhattin Kılıç 
Namık Kemal Tülezoğlu 

AFYON KARAHlSAR 
Murat öner 

ANKARA 
İsmail Rüştü Aksal 
î. Sıtkı Hatipoğlu 

ANTALYA 
Hüseyin Avni Akın 
(Yüzbaşı) 
Osman Zeki Yüksel 

AYDIN 
M. Kemal Yılmaz 

BİNGÖL 
Cemal Yavuz 

BURSA 
Sadrettin Çanga 

ÇANKIRI 
Dursun Akçaoğlu 

ÇORUM 
Hasan Lâtif Sarıyüce 

DENİZLİ 
Muızaffer Karan 

DİYARBAKIR 
Tarık Ziya Ekinci 
Feyzi Kalfagil 

ADANA 
Mahmut Bozdoğan 
Ali Bozdoğanoğlu 
Turhan Dilligil 
Kasım Gülek 
AH Karcı 

Süreyya Uluçay 
SİİRT 

Âdil Yaşa 
SİVAS 

Nihat Doğan 
TEKİRDAĞ 

Halil Başol 
tlyas Demir 

EDİRNE 
Ahmet Bilgin 
Türkân Seçkin 

ELÂZIĞ 
Kemal Satır 

ERZURUM 
Gıyasettin Karaca 
Adnan Şenyurt 

ESKİŞEHİR 
Şevket Asbuzoğlu 

GAZİANTEP 
Ali ihsan Göğüg 

GİRESUN 
Kudret Bosuter 

GÜMÜŞANE 
Necati Akagün 

HATAY 
Reşat Mursaloğlu 
Hüsnü Özkan 

İSTANBUL 
Orhan Birgit 
Orhan Erkanlı 
A. Coşkun Kırca 
Selim Sarper 

KARS 
Muzaffer Şamiloğlu 

AFYON KARAHlSAR 
Mustafa Akalın 

Kemal Sarıibrahimoğlu 
ibrahim Tekin (B.) 
Ahmet Topaloğlu (B.) 
Bekir Tünay 

ADIYAMAN 
M. Arif Atalay 

TOKAT 
M. Şükrü Çavdaroğlu 
Osman Hacıbaloğlu 
Bedrettin Karaerkek 

TUNCELİ 
Kenan Aral 

URFA 
Halil Balkıs 

Osman Yeltekin 
KASTAMONU 

Adil Aydın 
I. Hakkı Yılanlıoğlu 

KAYSERİ 
Fehmi Cumalıoğlu 
Cengiz Nayman 
Mehmet Yüceler 

KIRKLARELİ 
Hasan Tahsin Uzun 

KIRŞEHİR 
Süleyman Onan» 

KOCAELİ 
Nihat Erim 

KONYA 
İsmet Kapısız 

KÜTAHYA 
Himmet Erdoğmug 

MALATYA 
Mehmet Del ikaya 
Lûtfi Evliyaoğlu 
İsmet İnönü 

MANİSA 
Şevket Raşit Hatipoğlu 

BALIKESİR 
Fennî tsTimyeli 

Nazım Bayıllıoğlu 
AFYON KARAHlSAR 
Osman Attila 
Mehmet Göbekli 
Muzaffer özdağ 
Ali İhsan Ulubahşi 

Mahmut Çetin 
Cemal Güven . 
Ramazan Tekeli 

YOZGAT 
Turgut Nizamoğlu 

ZONGULDAK 
Fevzi Fıraıt 
Kemal Doğan Sumgun 

MARDİN 
Nazmi Oğuz 

MUŞ 
Nermin Neftçi 

NEVŞEHİR 
S. Hakkı Esatoğlu 

SAKARYA 
Ekrem Aliean 

SİNOP 
Hilmi İşgüzar 
Niyazi özgüç 

SİVAS 
Kâzım Kangal 

TEKİRDAĞ 
Kemal Nebioğlu 

TOKAT 
Fethi Alacalı 
İrfan Solmazer 

TRABZON 
Hamdi Orhon 
Ahmet Şener 

UŞAK 
Ali Rıza Akbıyıkoğlu 

YOZGAT 
Nuri Kodamanoğlu 

AĞRI 
AbdüTbâri Akdoğan 
Kasım Küfrevi 

ANKARA 
Orhan Alp (B.) 
Kemal Bağcıoğlu 

[Reddedenler] 

[Çekinserlerj 

[Oya kattlmtyenlar] 
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Hü'seyin Balan 
Osm mı Rölükbaşı 
Musa Kâzım Co§kun 
Rıza Kuas 
Emin Paksüt 
Ilyas Seçkin 
IIas«m TYz (t.). 
H. Turgut Toker (B.) 
Hasan Türkay 
Alparslan Tür'keş 
Ahmet Üstün 
Mustafa Kemal Yılmaz 

ANTALYA 
Hasan Akçalıoğlu 
îhsan Ataöv 
Hasan Fehmi Boztepe 
Refet Eker 

AUT VİN 
Turgut Altunkaya 
Sabit Osman Avcı 

AYDIN 
Sinan Bosna 
Mustafa Şükrü Koç 
Yüksel Menderes 
Nakit Menteşe 
Reşat özarda 

BALIKESİR 
Cihat Bilgehan (B.) 
Enver Güreli 
Ahmet îhsan Kırımlı 
Süreyya Koç 
Mesut Ozansü 
Cihat Turgut 
Mevlüt Yılmaz 
Mehmet Zeki Yücetürk 

BİLECİK 
Sadi Binay 

BİTLİS 
Cevdet Geboloğlu 
Zarife Koçak 

BOLU 
Ş. Nihat Bayramoğlu 
Komal Deımir 

BURDUR 
1. Hakkı Boyacıoğlu 
Fethi Oelikbaş 
Faik Ku-başh 

BURSA 
Nilüfer Gürsoy 
Barlas Küntay 
İbrahim ökteım 
Kasım, önadım 
Ö. Doğan öztürkmen 
•Mustafa Tayyar (lî.) 
Mehmet Turgut (B.) 
Ahmet Türkcl (B.) 
Bahri Yazır 

ÇANAKKALE 
Cihad Baban 
Muammer Baykan 
Şefik İnan 
Refet Sezgin (B.) 

ÇANKIRI 
Mehmet Ali Arsan 
Nurettin Ok (Bşk. V.) 

ÇORUM 
Abdurrahman Güler 
Hilmi incesulu 
Arslan Topçubaşı 
Ahmet Uysal 
Nejdet Yücer 

DENİZLİ 
Fuat Avcı 
Mehmet Salih Bayc 
İTiidai O rai 
Atıf Şohoğlu (Bşk. 

DİYARBAKIR 
Yusuf Azizoğk 
Metin Cizreli 
Rccai îskenderoğlu 

EDİRNE 
İlhami Ertem (B.) 
Nazmi özoğul 

ELÂZIĞ 
Nurettin Ardıçoğlu 
Ömer Eken 
Sam et Güldoğan 
Kevni Nedimoğlu 

ERZİNCAN 
Nafiz Giray 
Sadık Perinçek 
Âdi] Sağıroğlu 

ERZURUM 
Turhan Bilgin 

Necati Güven 
Cevat önder 
Nihat Pasinli 
ismail Hakkı Yıldırım 

ESKİŞEHİR 
Hayri Başar 
Seyfi Öztürk (B.) 
Ertuğrul Gazi Sakarya 
Aziz Zeytinoğlu ı 

GAZİANTEP 
Kamil Ocak (B.) 

GİRESUN 
Ali Cüceoğlu 
M. Kemal Çilesiz 
Nizamettin Erkmen 
t. Etem Kılıçoğlu 
Ali Köymen 

GÜMÜŞANE 
AU ihsan Çelikkan 

HATAY 
Abdullah Çilli 
Yahya Kanbolat 
Şemsettin Mursaloğlu 

İSPARTA 
Tahsin Argun 
Ali ihsan Balım 
Süleyman Dcmirel 
(Başbakan) 

İÇEL 
Mazhar Arıkan 
Kemal Ataman 
Burhan Bozdoğan 
ismail Çataloğlu 
Kadir Çetin 
Celâl Kılıç 

İSTANBUL 
Çotin Altan 
Sadun Ar en 
Hüseyin Ataman 
Mehmet Ali Aybar 
Suphi Baykaım 
Sadettin Bilgiç (B.) 
Ferruh Bozbeyli 
(i Başkan) 
Nurettin Bulak 
Orhan Eyüboğlu 
Abdurrahman Şeref Lâç 

Orhan Seyfi Orlıon 
Kaya ö/demir 
ilhami Sancar 
Fuad Sirmen 
Ahmet Tahtakılıç 
I. Hakkı Tekinel 
Osman Nuri Ulusay 
Reşit Ülker 

İZMİR 
Şevket Adadan 
Şeref Bakşık 
Muzaffer Döşemeci 
Osman Zeki Efeoğlu 
Ali Naili Erdem (B.) 
Arif Ertunga 
Settar Iksel 
Nihad Kürşad (B.) 
Şinasi Osm a 
Cemal Hakkı Selek 
Lcbit Yurdoğlu 

KARS 
Sevinç Düşünsel 
Cengiz Ekinci 
Turgut Göl a 
Celâl Nuri Koç 
Âdil Kurtel 

KASTAMONU 
A. Muzaffer Akdoğanh 
Âdil Toközlü 
Sabri Keskin 

KAYSERİ 
Turhan Feyzioğlu 
A. Atıf Hacıpaşaoğlu 
Feyyaz Koksal 
Vedat Âli Özkan (B.) 

KIRKLARELİ 
Arif Hikmet Güner 
M. Orhan Türkkan 

KIRŞEHİR 
Memduh Erdemir 
Mehmet Güver 

KOCAELİ 
İsmail Arar (Bşk. V.) 
Süreyya Sofuoğlu 

KONYA 
Lûtfi Akdoğan 
Bahri Dağdaş (B.) 

V.) 
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M. Ziyaeddin İzerdem 
M. Necati Kalaycıoğlu 
insanı Kabadayı 
Yunus Koçak 
Nazil Kurucu 
Seyit Faruk Önder 
Fakih özfakih 
Faruk Sükan (B.) 
Vefa Tanır 
Sait Sına Yücesoy 

KÜTAHYA 
Ahmet Can Bilgin 
Mesut Erez 
Mehmet Ersoy 
Kemal Kaçar 
I. Hakkı Yıldırım 

MALATYA 
Hüseyin Doğan 
Şaban Erik 

MANİSA 
Neriman Ağaoğlu 
Ertuğral Akça, 
Sami Binicioğlu 
Muammer Dirik 
Mithat Dülge 
Muammer Erten 
Mustafa Ok 
önol Sakar 

MAKAS 
Kemali Bayazıt 
Enver Kaplan 
Vefik Pirinccioğlu 

Hüseyin Yaycıoğlu 
MARDİN 

ibrahim Aysoy 
Rifat Baykal 
Fuat Uluç 

MUĞLA 
İzzet Oktay (t. Ü.) 
Seyfi Sadi Pencap 
Turan Şahin 

MUŞ 
Kemal Aytaç 

NEVŞEHİR 
Ali Baran Numanoğlu 

NİĞDE 
Mehmet Altınsoy 
Ruhi Soyer 
Oğuzdemir T üz ün 

ORDU 
Raif Aybar 
Ata Bodur 
Arif Hikmet Onat 
Sadi Pehlivanoğlu 
Kemal Şensoy 

RİZE 
Mazhar Basa 

SAKARYA 
Nuri Bayar 
Muslihittin Gürer 
Hayrettin Uysal 

SAMSUN 
Ali Fuat Alişan 
Yaşar Akal 

[Açık üj 

Adana 
Çorum 
Diyarbakır 
İstanbul 
Urfa 

Kâmran Evliyaoğlu 
Ilyas Kılıç 
Osman Şahinoğlu 
Bahattin Uzunoglu 
Şevki Yücel 

SİİRT 
Abdülhalim Araş 
Misbah Ongan 
Hüseyin Hüsnü Oran 

SİNOP 
Mustafa Kaptan 
Cemil Karahan 

SİVAS 
Nasuh Nazif Arslan 
Gıyasettin Duman 
Orhan Kabibay 
Tovfik Koraltan 
Seyfi Kurtbek 
Cevad Odyakmaz 
M. Kemal Palaoğlu 
Gültekin Sakarya 
Tahsin Türkay 

TEKİRDAĞ 
Orhan öztrak 

TOKAT 
Cevdet Aykan 
Osman Saraç 

TRABZON 
A. ihsan Birincioğlu 
Ahmet Cebi 
Ekrem Dikmen 

lelikler] 

1 
1 
1 
1 
1 

Selâhatliıv Güven 
Osman Turan 
Ömer Usta 
Ali Rıza Uzuner 

TÜNCE 1 it 
Hasan Ünlü 

URFA 
Bellice Hatko (Boran) 
Necmettin Cevheri 

UŞAK 
Orhan Dengiz 
M. Fahri Uğrasızoğlu 

VAN 
Mehmet Emin Erdinç 
Muslin Göreııtaş (İ. Ü.) 
Kimyas Kartal 
M. Salih Yıldız 

YOZGAT 
İsmail Hakkı Akdoğan 
Yusuf Ziya Balıadınlı 
Celâl Sungur (1. Ü.) 
Neşet Tanrıdağ 

ZONGULDAK 
Talât Asal 
S. Ekmel Çetiner 
Bülent Eeevit 
Kenan Esengin 
Cahit Karakaş 
Kâmil Kırıkoğlu 
Sadık Tekin Müftü oğlu 
(B.) 

Yekûn 

. > . — \>G<İ 
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(Kabul edildi) 

Üye sayın 

ADANA 
Hasan Aksay 
Ali Bozdoğanoğlu 
Turhan Dilligil 
Kasım Gülek 
Tahir YücekÖk 

ADIYAMAN 
Nazım Bayıllıoğlu 
Süleyman Arif Emre 
Ali Turanlı 

AFYON KARAHlSARİ 
Osman Attila 
Mehmet Göbekli 
Şevki Güler 
Ali ihsan Ulubahşi 

AĞRI 
Nevzat Güngör 

AA1ASYA 
Nevzat Şener 
Ala Delâlettin Topala 

ANKARA 
Kemal Bağcıoflu 
Ali Rina Çetiner 
Ahmet Dallı 
Orhan Eren 
H. Turgut Toiker 
Hasan Türkay 
M. Kemal Yılmaz 

ANTALYA 
Hasan Akçalıoğlu 
İhsan Ataöv 
Hasan Fehmi Boztepe 
Ahmet Torgay 

ARTVİN 
Sabit Osman Avcı 

Oy TereaUr : 
Kabul edenler : 

Reddedenler : 
Çekmserler : 

Oya katılmayanlar : 
Açık üyelikler : 

450 
268 
194 
72 
2 

177 
5 

[Kabul ecUnUr] 

Mustafa Rona 
AYDIN 

Yüksel Menderes 
Nahit Menteşe 
Kemal Ziya öıtürk 
İsmet Sezgin 
M. Kemal Yılmaz 

BALIKESİR 
Adnan Akın 
öihat Bilgehan 
Enver Güreli 
Mevlüt Yılmaz 

BİLECİK 
Sadi Binay 

BİNGÖL 
M. Emin Gündoğdu 

BİTLİS 
Cevdet Geboloğlu 
Zarife Koçak 

BOLU 
Ş. Nihat Bayramoğlu 
Halil ibrahim Çop 
Hasan özcan 

BURDUR 
I. Hakkı Boyacıoğlu 

BURSA 
Nilüfe* Gürsoy 
Cemal Külâhlı 
Barlas Küntay 
Kasım önadım 
ö. Doğan öztürkmen 
Mustafa Tayyar 
Mehmet Turgut 
Ahmet Türkel 

ÇANAKKALE 
Ahmet Nihat Akay 
Muammer Baykan 
Refet Seagin 

ÇANKIRI 
Nurettin Ok 

ÇORUM 
Ahmet Uysal 

DENlZH 
Mehmet Salih Baydil 
Zafer Nihat özel 
Remzi Şenel 

EDIRNB 
Nazmi özoğul 

ELÂZIĞ 
Ömer Eken 
Samet Güldoğan 
Kevni Nddimoğlu 

ERZİNCAN 
Hüsamettin Atabeyli 
Sadık Perkıçfck 
Âdil Sağıroğlu 

ERZURUM 
Turhan Bilgin 
Nihat Diler 
Necati Güven 
Nihat Pasinli 
İsmail Hakkı Yıldırım 

ESKİŞEHİR 
Mehmet İsmet Angı 
Seyfi öztürk 

GAZİANTEP 
Hüseyin Incioğlu 
Nagit Sarıca 

Mahmut Uygur 
Süleyman ünlü 
Hüseyin Yılmaz 

GİRESUN 
Nizamettin Erkmen 

GÜMÜŞANE 
Âli İhsan Çelikkan 
Sabri öaean San 

HAKKÂRİ 
Ali Karahan 

HATAY 
Sabahattin Adalı 
Abdullah Çilli 
Talât Köseoğlu 
Şemsettin Mursaloğlu 

İÇEL 
Kemal Ataman 
Burhan Bozdoğan 
Kadir Çetin 

İSTANBUL 
Ali Esat Birol 
Nurettin Bulak 
Nuri Eroğan 
Mustafa Ertuğrul 
Muhiddin Güven 
Orhan Seyfi Orhon 
Osman özer 
Kaya özdemir 
t. Hakkı Tekinel 
Osman Nuri Ulusay 
Aydın Yalem 
Mehmet Yardımcı 

IZMIB 
Şükrü 
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Muzaffer Döşemeci 
Oıman Zeki Efeoğlu 
Ali Naili Erdem 
Hüsamettin Gümüşpala 
îhsan Gürsan 
Nihad Kürşad 
Enver Turgut 
Mustafa Uyar 

KARS 
Aibbas Ali Çetin 
Sevinç Düşünsel 
Cengiz Ekinci 

KASTAMONU 
A. Muzaffer Akdoğanlı 
Ahmet Şevket Bohça 
Sabri Keskin 
Osman Zeki Oktay 

KAYSERİ 
Mehmet Ateşoğlu 
A. Atıf Hacıpaşaoğlu 
Feyyaz Koksal 
Vedat Âli Özkan 

KIRKLARELİ 
Mehmet Atagüsn 
Arif Hikmet Güner 
M. Orfhan Türkkan 

KIRŞEHİR 
Mehmet Güver 

KOCAELİ 
Sedat Akay 

AFYON KARAHİSAR 
Murat öner 

ANKARA 
İsmail Rüştü Aksal 
1. Sıtkı Hatipoğlu 

ANTALYA 
Hüseyin Avni Akın 
(Yüzbaşı) 
Osman Zeki Yüksel 

BALIKESİR 
Mesut Ozansü 

BtLECİK 
İsmail Selçuk Çakıroğlu 

BOLU 
Keımal Demir 

Şevket Ustaoğlu 
KONYA 

Selçuk Aytan 
Bahri Dağdaş 
M. Ziyaeddin İzerdem 
Mehmet Necati Kalaycı 
Mekki Keskin 
Sait Sına Yücesoy 

KÜTAHYA 
Ahmet Oan Bilgin 
Mesut Erez 
1. Hakkı Yıldırım 

MALATYA 
Hamit Fendoğlu 

MANİSA 
Neriman Ağaoğlu 
Süleyman Çağlar 
Muammer Dirik 
Mithat Dülge 
önol Sakar 
Nahit Yenişehirlioğlu 

MARAŞ 
Veysi Kadıoğlu 
Hacı Ahmet özsoy 

MARDİN 
Esat Kemal Aybar 

MUĞLA 
Adnan Akarca 
İlhan Tekinalp 

MUŞ 
Kemal Aytaç 

BURSA 
Sadrettin Çanga 

ÇANAKKALE 
Cihad Baban 
Şefik İnan 

ÇANKIRI 
Dursun Akçaoğlu 
Mehmet Ali Arsan 

ÇORUM 
Hasan Lâtif Sarıyüee 
Nejdet Yücer 

DENİZLİ 
Muzaffer Karan 

EDİRNE 
Ahmet Bilgin 

Kâmil Özsarıyıldız 
NİĞDE 

Oğuzdemir Tüzün 
Haydar Özalp 

ORDU 
Ata Bodur 
Feridun Cemal Erklin 
Ferda Giiley 
Sadi Pehlivanoğlu 
Kemal Şensoy 

RİZE 
Erol Yılmaz Akçal 
İsmail Sarıgöz 
Cevat Yalçın 

SAKARYA 
Nuri Bayar 

SAMSUN 
Ali Fuat Alişan 
Kâmran Evliyaoğlu 
Melâhat Gedi'k 
Süreyya Uluçay 
Şevki Yücel 

SİİRT 
Hüseyin Hüsnü Oran 

SİNOP 
Cemil Karahan 

SİVAS 
Gıyasettin Duman 
Seyfi Kurtbek 
Cevad Odyakmaz 

ELÂZIĞ 
Kemal Saıtır 

ERZURUM 
Adnan Şenıyurt 

ESKİŞEHİR 
Şevket Asbuzoğlu 
Hayri Başar 

GÎRESUN 
Ali Cüceoğlu 
M. Kemal Çilesiz 

HATAY 
Hüısnü Özkan 

İÇEL 
İsmail Çatal.oğlu 

TOKAT 
Osman Hacıbaloğlu 
Bedrettin Karaerkek 
Osman Saraç 

TRABZON 
Ekrem Dikmen 
Ömer Usta 

TUNCELİ 
Kenan Aral 

URFA 
Necmettin Cevheri 
Cemal Güven 
Ramazan Tekeli 

UŞAK 
Orhan Dengiz 
M. Fahri Uğrasısoğlu 

VAN 
Muhlis Görentaş 
Kkıyas Kartal 

YOZGAT 
Turgut Nizamoğlu 
Celâl Sungur 
Neşat Tanrıdağ 

ZONGULDAK 
Talât Asal 
Fevzi Fırat 
Cahit Karakaş 
S. Tekin Müftüoğlu 
Kemal Doğan Sungun 

İSTANBUL 
Çetin Altan 
Hüseyin Ataman 
Suphi Baykam 
Orhaın Birgit 
Orhan Erkanh 
Orhan Eyüboğlu 
Selim Sarper 
Fuad Sirmen 

İZMİR 
Şevket Adalan 
Cemal Hakkı Selek 
Lebit Yurdoğlu 

KARS 
Turgut Göla 

[Reddedenler] 
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Muzaffer Şamiloğlu 
Osman Yeltekin 

KASTAMONU 
Adil Aydın 
I. Hakkı Yılanlıoğlu 

KAYSERİ 
Fehmi Cumalıoğlu 
Cengiz Nayman 

KOCASLÎ 
Nihat Erim 

KONYA 
Seyit Faruk Önder 

KÜTAHYA 
Himmet Erdoğmuş 

ADANA 
Mahmut Bozdoğan 
Ali Karcı 
Kemal Sanibrahimoğlu 
İbraııim Tekin (B.) 
Ahmet Topaloğlu (B.) 
Bekir Tünay 

ADIYAMAN 
M. Arif Atalay 
AFYON KARAHlSAR 
Muzaffer özdağ 

AĞRI 
Abdülbâri Akdoğan 
Kasım Küfrevi 

AMASYA 
Ahmet Demiray 
Kâzım Ulusoy 

ANKARA 
Orhan Alp (>B.) 
Hüseyin Balan 
Osman Bölükbaşı (I.) 
Musa Kâzım Coşkun 
Recai Ergüder 
Rıza Kuas 
Emin Paksüt 
Zühtü Pehlivanlı 

MALATYA 
Mehmet Del ikaya 
Lûtfi Evliyaoğlu 

MANİSA 
Şevket Raşit Hatipoğlu 

MARAŞ 
Vefik Pirinççioğlu 
Hüseyin Yaycıoğlu 

MUĞLA 
Seyfi Sadi Pencap 

MUŞ 
Nermin Neftçi 

NEVŞEHİR 
S. Hakkı Esatoğlu 

SAKARYA 
Ekrem Alioan 
Hayrettin Uysal 

SİNOP 
Hilmi işgüzar 
Niyazi özgüç 

StVAS 
Orhan Kabibay 
Kâzım Kangal 

TEKİRDAĞ 
Kemal Nebioğlu 

TOKAT 
Fethi Alacalı 

TRABZON 
Haindi Orhon. 

[Çekin serler] 

AFYON KARAHlSAR 
Mustafa Akalın 

BALIKESİR 
Fennî tslimyeli 

[Oya kaUlmıy anlar] 

Ilyas Seçkin 
Hasan Tez (I.) 
Alparslan Türkeş 
Ahmet Üstün 

ANTALYA 
Rafet Eker 

ARTVİN 
Turgut Altunkaya 

AYDIN 
Sinan Bosna 
Mustafa Şükrü Koç 
Reşat özarda 

BALIKESİR 
ibrahim Aytaç, 
Ahmet ihsan Kırımlı 
Süreyya Koç 
Cihat Turgut 
Mehmet Zeki Yücetürk 

BİNGÖL 
Cemal Yavuz 

BOLU 
Ahmet Çakmak 
Hami Tezkan 

BURDUR 
•Fethi Çelikbaa. 
Faik Kırbaşlı 

BURSA 
İbrahim Öktem 
Bahri Yazir 

ÇANKIRI 
Tahir Akman 

ÇORUM 
Abdurrahman Güler 
Hilmi incesulu 
Arslan Topçubaşı 

DENİZLİ 
Fuat Avcı 
Ilüdai Ora! 
Atıf Şohoğln' (Bşk. V 

DİYARBAKIR 
Yusuf Azizoğlu 
Mjfttin Cizreli 
Hasan Değer 
Tarık Ziya Ekinci 
Recai Iskenderoğlu 
Feyzi Kalfagil 

EDİRNE 
İlhama Ertem '(B..)'""'"' 
Türkân Seçkin 

ELÂZIĞ 
Numttin Ârdıçoğlü 

Ahmet Senet 
TUNCELİ 

Hasan Ünlü 
URFA 

Behico Hatko (Boran) 
UŞAK 

Ali Rıza Akbıyıkoğlu 
VAN 

M. Salih Yıldız 
YOZGAT 

Nuri Kodamanoğ'u 
ZONGULDAK 

Bülent Ecevit 
Kenan Esengin 
Kâmil Kırıkoğlu 

ERZİNCAN 
Nafiz Giray 

ERZURUM 
Gıyasettin Karaca 
Ahmet Mustafaoğlu 
Cevat önder 

ESKİŞEHİR 
Ertuğrul Gazi Sakarya 
Aziz Zeytinoğlu 

GAZİANTEP 
Ali ihsan Göğüs 
Kâmil Ocak (>B.) 

GİRESUN 
Kudret Bosuter 
t. Etem Kılıçoğlu 
Alî Köymen 

GÜMÜŞANE 
Necati Akagün 
Sabahattin Savacı 

HATAY 
Yahya Kanbolat 
Reşat Mursaloğlu 

İSPARTA 
irfan Aksu 
Tahsin Arguh 
Âlı İhsan Balım 
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Süleyman Demirel 
(Başbakan) 

İÇEL 
Mazhar Arıkan 
Celâl Kılıç 
C. Sadık Kullay 

İSTANBUL 
Sadun Aren 
Mehmet Ali Aybar 
Sadettin 'Bil«iç (B.) 
Ferruh Bozbeyli 
(Başkan) 
Tekin Erer 
A. Coşkun Kırca 
Abdurralımaın Şeref Lâç 
ilhamı Sancar 
Ahmet Taht akıl iç 
Reşit Ülker 

IZMlR 
Mehmet Ali Aytaç 
Şeref Bakjşık 
Arif Ertunga 
Settar İksel 
Şinasi Osma 

KARS 
Lâtif Aküzüm 
Celâl Nuri Koç 
Âdil Kurtel 

KASTAMONU 
Âdil TokÖEİü 

KAYSERİ 
Turhan Feyzioğlu 
Mehmet Yüceler 

KIRKLARELİ 
Hasan Tahsin Uzun 

KIRŞEHİR 
Memduh Erdemir 
Süleyman Onan ' 

KOCAELİ 
İsmail Arar (Bşk. V. 
Süreyya Solu oğlu 

KONYA 
Lütfi Akdoğan 
Hasan Diııçor (B.) 
ihsan Kabadayı 
ismet Kapısız 
Yunus Koçak 
Nazif Kurucu 
Fakih özfakih 
Faruk Hliikan (B.) 
Vefa Tanır 

KÜTAHYA 
Mehmet Ersoy 
Kemal Kaçar 

MALATYA 
Hüseyin Doğan 
Şaban Erik 
ismet inönü 

MANİSA 
Ertuğrul Akça 
Sami Binicioğlu 
Muammer Erten 
Mustafa Ok 

MARAŞ 
Keımalî Bayazıt 
Enver Kaplan 

MARDİN 
İbrahim Aysoy 
Rıfat Baykal 

Seyfi Güneştan 
Nazmı Oğuz 
Fuat Uluç 

MUĞLA 
İzzet Oktay (İ. Ü.) 
Turan Şahin 

NEVŞEHİR 
ibrahim Boz 
Ali Baran Numanoğlu 

NIĞDB 
Mehmet Altınsoy 
Yaşar Arıbaş 
Ruhi Soyer 

ORDU 
Raif Aybar 
Hamdi Mağden 
Arif Hikmet Onat 

RİZE 
Mazhar Basa 

SAKARYA 
Kadri Eroğan 
Muslihiddin Gürer 
Şerafeddin Paker 

SAMSUN 
Yaşar Akal 
llyas Kılıç 
Salâhattin Kılıç 
Osman Şahinoğlu 
Namık Kemal Tülezoğlu 
Bahattin Uzunoğlu 

SİİRT 
Abdülhalim Araş 
Misbah Ongan 
Âdil Yasa 

SİNOP 
Mustafa Kaptan 

SİVAS 
Nasuh Nazif Arslan 
Nihat Doğan 
Tevfik Koraltan 
M. Kemal Palaoğlu 
Gültekin Sakarya 
Tahsin Türkay 

TEKİRDAĞ 
Halil Başol 
llyas Demir 
Orhan Öztrak 

TOKAT 
Cevdet Aykan 
M. Şükrü Çavdaroğlu 
irfan Solmazer 

TRABZON 
A. ihsan Birincioğlu 
Ahmet Cebi 
Selâhattin Güven 
Osman Turan 
Ali Rıza Uzuner 

URFA 
Halil Balkıs 
Mahmut Çetin 

VAN 
Mehmet Emin Erdinç 

YOZGAT 
ismail Hakkı Akdoğan 
Yusuf Ziya Bahadınlı 

ZONGULDAK 
S. Ekmel Çetiner 

[Açık üyelikler] 

Adana 1 
Çorum 1 
Diyarbakır 1 
İstanbul .1 
Urfa 1 

" Yekûn / 5 
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Vakıflar Genel Müdürlüğü 1968 yılı Bütçe kanunu tasarısına verilen oyların sonucu 

(Kabul edildi.) 

Üye sayısı : 450 
Oy verenler : ,266 

Kabul edenler : 203 
Reddedenler : 60 

Çekinserler : 3 
Oya katılmıyanlar : 179 

Açık üyelikler : 5 

[Kabul ûcUnltrJ 

ADANA 
Hasan Aksay 
Alı Bozdoğanoğhı 
Turhan Dilligil 
Kasım GKilek 
Tahir Yücekök 

ADIYAMAN 
Nazım Bayıllıoğlu 
Ali Turanlı 
AFYON KARAMSAR 
Mustafa Akalın 
Mehmet Göbekli 
Şevki Güler 
AM İhsan Ulubahşıi 

AĞRI 
Nevzat Güngör 

AMASYA 
Nevzat Şener 
Ali Celâlettin Topala 
Kâzım Ulusoy 

ANKARA 
Kemal Bağcıoğlu 
Ali Rıza Çetiner 
Ahmet Dallı 
Orhan Eren 
H. Turgut Toker 
Hasan Türkay 
Mustafa Kemal Yılmaz 

ANTALYA 
Hasan Akçalnoğlu 
İhsan Ataöv 
Hasan Fehmi Boztepe 
Ahmet Torgay 

ARTVİN 
Sabit Osman Avcı 
Mustafa Rona 

AYDIN 
Yüksel Menderes 
Nahit Menteşe 
Kemal Ziya öztürk 

BALIKESİR 
Adnan Akın 
İbrahim Aytaç 
Cihat Bilgehan 
Enver Güreli 
Mevlüt Yılmaz 

BİLECİK 
Sadi Binay 

BİNGÖL 
M. Emin Gtindoğdu 

BİTLİS 
Cevdet Geboloğlu 
Zarife Koçak 

BOLU 
Ş. Nihat Bayramoğlu 
Halil İbrahim Cop 
Ahmet Çakmak 

BURDUR 
î. Hakkı Boyacıoğlu 

BURSA 
Nilüfer Gürsoy 
Cemal Külâhlı 
Barlas Küntay 
Kasım önadım 
ö. Doğan öztürkmen 
Mustafa Tayyar 
Mehmet Turgut 
Ahmet Türkel 

ÇANAKKALE 
Ahmet Nihat Akay 
Muammer Baykan 
Refet Sezgin 

ÇANKIRI 
Mehmet Ali Arsan 
Nurettin Ok 

ÇORUM 
Ahmet Uysal 

DENİZLİ 
Zafer Nihat özel 
Remzi Şenel 

DİYARBAKIR 
Hasan Değer 

EDİRNE 
Ahmet Bilgin 
Nazmi özoğul 

ELÂZIĞ 
Samet Güldoğan 
Kevni Nedimoğlu 

ERZİNCAN 
Sadık Perinçek 

ERZURUM 
Turhan Bilgin 
Necati Güven 
Ahmet Mustafaoğlu 
Nihat Pasinli 
İsmail Hakkı Yıldırım 

ESKİŞEHİR 
Mehmet İsmet Angı 
Seyfi öztürk 

GAZİANTEP 
Hüseyin Incioğlu ' 
Naşit Sarıca 
Mahmut Uygur 
Süleyman Üınlü 
Hüseyin Yıllmaz 

GİRESUN 
Nizamettin Erkmen 
İbrahim Etem Kıkçoğlu| 

GÜMÜŞANH 
Ali İhsan Çelikkan 
Sabri Özcan San 
Sabahattin Savacı 

HATAY 
Şemsettin Mursaloğlu 

İSPARTA 
İrfan Aksu 

İÇEL 
Burhan Bozdoğan 
Kadir Çetin 

İSTANBUL 
Çetin Altan 
Hüseyin Ataman 
Ali Esat Birol 
Nurettin Bulak 
Tekin Erer 
Nuri Eroğan 
Mustafa Ertuğrul 
Muhiddin Güven 
Abdurrahman Şeref Lâç 
Orhan Seyfi Orhon 
Osman özer 
Kaya özdemir 
1. Hakkı Tekinel 
Osman Nuri Ulusay 
Aydın Yalçın 
Mehmet Yardımcı 

İZMİR 
Şükrü Akkan 
Muzaffer Döşemeci 
Osman Zeki Efeoğlu 
Ali Naili Erdem 
Hüsamettin Gümüşpala 
İhsan Güraaın 
Nihal Kürşad 
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Şinasi Osma 
Enver Turgut 
Mustafa Uyar 

KARS 
Abbaı Ali Çetin 
Sevinç Düşünsel 
Cengiz Ekinci 

KASTAMONU 
A. Muzaffer Akdoğanlıj 
Adil Aydın 
Ahmet Şevket Bohça 
Sabri Keskin 
Osman Zeki Oktay 

KAYSERİ 
Mehmet Ateşoğlu 
Fehmi Cumalıoğlu 
A. Atıf Hacıpagaoğlu 
Feyyaz Koksal 
Vedat Âli Özkan 

KIRKLARELİ 
Mehmet Atagün 
Arif Hikmet Güner 
Mehmet Orhan Türkkanl 

KIRŞEHİR 
Mehmet Güver 

KOCAELİ 
Sedat Akay 
Süreyya Sofuoğlu 
Şevket Ustaoğlu 

KONYA 
Selçuk Aytan 
Bahri Dağdaş 

ADIYAMAN 
Süleyman Arif Emre 
AFYON KARAHİSAR 
Murat Öner 

ANKARA 
1. Sıtkı Hatipoğlnı 

ANTALYA 
Hüseyin Avni Akın 
^Yüzbaşı) 
Osman Zekî Yüksel 

BALIKESİR 
Mesut Ozansü 

BİLECİK 
İsmail Selçuk Çakıroğluj 

Hasan Dinçer 
M. Ziyaeddin İzerdem 
Mehmet Necati Kalaycı 
Mekki Keskin 
Seyit Faruk önder 
Sait Sına Yücesoy 

KÜTAHYA 
Ahmet Can Bilgin 
Mesut Erez 
İsmail Hakkı Yıldırım 

MALATYA 
Hamit Fendoğlu 

MANİSA 
Neriman Ağaoğlu 
Süleyman Çağlar 
Muammer Dirik 
Mithat Dülge 
önodı Sakar 
Nahit Yenişehirlioğlu 

MARAŞ 
Veysi Kadıoğlu 
Hacı Ahmet özsoy 
Hüseyin Yaycıoğlu 

MARDİN 
Esat Kemal Aybar 

MUĞLA 
Adnan Akarca 
İlhan Tekinalp 

MUŞ 
Kemal Aytaç 
Kâmil Özsarıyıldız 

NEVŞEHİR 
İbrahim Boz 

NİĞDE 
Yaşar Arıbaş 

ORDU 
Ata Bodur 
Feridun Cemal Erkin 
Ferda Güley 
Sadi Pehlivanoğlu 
Kemal Şensoy 

RİZE 
Erol Yılmaz Akçal 
İsmail Sarıgöz 
Cevat Yalçın 

SAKARYA 
Ekrem Alacan 
Nuri Bayar 

SAMSUN 
Ali Fuat Alişan 
Melâhat Gedik 
Osman Şahinoğlu 
Süreyya Uluçay 
Şevki Yücel 

SİİRT 
Abdülhalim Araş 
Hüseyin Hüsnü Oran 
Adil Yasa 

SİNOP 
Cemil Karahan 

SİVAS 
Gıyasettin Duman 

[Reddedenler] 

BOLU 
Kemal Demir 

BURSA 
Sadrettim Çanga 

ÇANAKKALE 
Cihad Baban 
Şefik İnan 

ÇORUM 
Hasan Lâtif Sarıyüce 
Nejdet Yücer 

DENİZLİ 
Muzaffer Karan 

DİYARBAKIR 
Feyzi Kalfagil 

EDİRNE 
Türkân Seçkin 

ELÂZIĞ 
Kemal Satır 

ERZİNCAN 
Âdil Sağıroğlu 

ERZURUM 
Adnan Şenyurt 

ESKİŞEHİR 
Şevket Asbuzoğlu 
Hayrı Başar 

GİRESUN 
Ali Cüceoğlu 
M. Kemal Çilesiz 

Seyfi Kurtbek 
Cevad Odyakmaz 

TEKİRDAĞ 
llyas Demir 

TOKAT 
Osman Hacıbaloğlu 
Bedrettin Karaerkek 
Osman Saraç 

TRABZON 
Ekrem Dikmen 
Ömer Usta 

TUNCELİ 
Kenan Aral 

URFA 
Necmettin Cevheri 
Mahmut Çetin 
Cemal Güven 

UŞAK 
Orhan Dengiz 
M. Fahri Uğrasızoğlu 

VAN 
Muslih Görentaş 

YOZGAT 
Turgut Nizamoğlu 
Celâl Sungur 
Neşet Tanrıdağ 

ZONGULDAK 
Talât Asal 
Fevzi Fırat 
S. Tekin Müftüoğlu 
Kemal Doğan Sungun 

HATAY 
Hüsnü Özkan 

İSTANBUL 
Suphi Baykam 
Orhan Birgit 
Orhan Eyüboğlu 
Selim Sarper 
Fuad Sirmen 

İZMİR 
Şeviket Adalan 
Cemal Hakkı Selek 
Lebit Yurdoğlu 

KARS 
Turgut Göle 
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Muzaffer Şr„miloğlu 
Osman Yeltekin 

KASTAMONU 
î. Hakkı Yılanlıoğlu 

KAYSERİ 
Cengiz Nayman 

KOCAELİ 
Nihat Erim 

KÜTAHYA 
Himmet Erdoğmuş 

MALATYA 
Lûtfi Evliyaoğlu 

MANİSA 
Şevket Raşit Hatipoğlı: 

MARAŞ 
Vefik Pirinçcioğru 

MARDİN 
Nazmı Oğuz 

MUĞLA 
Seyfi Sadi Pencap 

MUŞ 
Nermin Neftçi ' 

NEVŞEHİR 
S. Hakkı Esatoğ«lu 

SAMSUN •• 
Yaşar Akal 
Kâmran Evliyaoğlu 

SİNOP 
Niyazi Özgüç 

SİVAS 
Orhan Kabibay 
Kâzım Kangal 

TEKİRDAĞ 
Kemal Nebioğlu 

TRABZON 
Hamdi Orhon 

Ahmet Şener 
TUNCELİ 

Hasan Ünlü 

. VAN 
M. Salih Yıldız ' 

YOZGAT 
Nuri Kodamanoğlu 

ZONGULDAK 
Bülent Ece vit 
Kenan Esengin 
Kâmil Kırıkoğlu 

BALIKESİR 
Fennî İsliımyeli 

[Çehinserler] 

SİNOP 
Hilmi işgüzar 

[Oya katılmıy anlar] 

Ali 
UŞAK 

Rıza Akbıyıkoğlu 

ADANA 
Maıhmui Bozdoğan 
Ali Karcı 
Kemal Sarıibrahımoğlu 
İbrahim Tekin (B.) 
Ahmet Topaloğlu (IB.) 
Bekir Tünay 

ADIYAMAN 
M. Arif Atalay 
AFYON KARAHISAR 
Osman Attila 
Muzaffer özdağ 

AĞRI 
Abdülbâri Akdoğan 
Kasım Küfrevi 

AMASYA 
Ahmet Demiray 

ANKARA 
ismail Rüştü Aksal 
Orhan Alp (B.) 
Hüseyin Balan 
Osman Bölükbaşı . (1.) 
Musa Kâzım Coşkun • 
Reeai Ergüder 
Rıza Kuas 
Emin Paksüt 
Zühtü Pehlivanlı 
İlyas Seçkin 
Hasan Tez ,,. . 
Alparslan Türkeş 

Ahmet üstün 
ANTALYA 

Rafet Eker 
ARTVİN 

Turgut Altunkaya 
AYDIN 

Sinan Bosna 
Mustafa Şükrü Koç 
Reşat Özarda 
ismet Sezgin 
M. Kemal Yılmaz 

BALIKESİR 
Ahmet ihsan Kırımlı 
Süreyya Koç. 
Cihat Turgut 
Mehmet Zeki Yücctürk 

BİNGÖL 
Cemal Yavuz 

BOLU 
Hasan Özcan 
Hami Tezkan 

BURDUR 
Fethi Çelikbaş 

: Faik Ivırbaşlı 
BURSA 

;İb rahim öktem,, 
: Bahri Yazır 

ÇANKIRI 
Dursun Akçaoğlu 
Tahir Akman 

ÇORUM 
Abdurrahman Güler 
Hilmi incesulu 

1 Arslan Topçubaşı 
DENİZLİ 

Fuat Avcı 
Mehmet Salih Baydil 
Hüdai OraJ 
Atıf Şohoğlu (Bşk. V.) 

DİYARBAKIR 
Yusuf Azizoğlu 
Metin Cizreli 
Tarık Ziya Ekinci 
Recai İskenderoğlu 

EDİRNE 
İl hami Ertem (B.) 

ELÂZIĞ 
Nurettin Ardıçoğlu 
Ömer Eken 

ERZİNCAN 
Hüsamettin Atabeyli 
(B.) 
Nafiz Giray 

ERZURUM 
Nihat Diler 
Gıyasettin Karaca 
Cevat Önder . 

ESKİŞEHİR ' 
Ertuğrul Gazi Sakarya 
Aziz Zeytinoğlu 

GAZİANTEP 
Ali Ihaan Göğüs 
Kâmil Ocak (B. ) 

GİRESUN 
Kudret Bosuter 
Ali Köymen 

GÜMÜŞANE 
Necati Akagüıı 

HAKKÂRİ 
Ali Karahan 

HATAY 
Sabahattin Adalı 
Abdullah .Çilli 
Yahya Kanbolat 
Talât Köseoğlu 
Reşat Mursaloğlu 

İSPARTA 
Tahsin Argun " 
Ali İhsan Balım 
SüLeyman Demirci 
(Başbakan) 

İÇEL 
Mazhar Arıkajı 
Kemal Ataman 
İsmail Çataloğlu 
Celâl Kılıç • ' 

C Sadık Kutlay 
İSTANBUL 

. Sadun. Aren ; 
Mehmet 'Âli ;Âybar 

— .392:— 
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Sadettin Bilgiç (B.) 
Ferruh Bozbeyli 
(Başkan) 
Orhan Erkanlı 
A. Coşkun Kırca 
İlhamı Sancar 
Ahmet Tahtakılıç 
Reşit Ülker 

İZMlR X £-J XT-1_ İ l l i 

Mehmet Ali Aytaş 
Şeref Bakşık 
Arif Ertunga 
Settar İksel 

KARS 
Lâtif Aküzüm 
Celâl Nuri Koç 
Âdil Kurtel 

KASTAMONU 
Âdil Toközlü 

KAYSERİ 
Turhan Feyzioğlu 
Mehmet Yüceler 

KIRKLARELİ 
Hasan Tahsin Uzun 

KIRŞEHİR 
Memduh Erde mir 
Süleyman Onan 

KOCAELİ 
ismail Arar (IBşk. V.) 

KONYA 
Lütfi Akdoğan 

İhsan Kabadayı 
ismet Kapısız 
Yunus Koçak 
Nazif Kurucu 
Fakih Özfakih 
Faruk Sükan (B.) 
Vefa Tanır 

KÜTAHYA 
Mehmet Ersoy 
Kemal Kaçar 

MALATYA 
Mehmet Delikaya 
Hüseyin Doğan 
Şaban Erik 
ismet inönü 

MANİSA 
Ertuğrul Akça 
Sami Binicioğlu 
Muammer Erten 
Mustafa Ok 

MARAŞ 
Keımalî Bayazıt 
Enver Kaplan 

MARDİN 
ibrahim Aysoy 
Rifat Baykal 
Seyfi Güneştan 
Fuat Uluç 

MUĞLA 
İzzet Oktay (t. Ü.) 
Turan Şahin 

[Açık ii 

Adana 
Çorum 
Diyarbakıj 
istanbul 
Urfa 

NEVŞEHİR 
Ali Baran Numanoğlu 

NİĞDE 
Mehmet Altmsoy 
Ruhi Soyer 
Oğuzdemir Tüzün 
Haydar Özalp 

ORDU 
Raif Aybar 
Hamdi Mağden 
Arif Hikmet Onat 

RİZE 
Mazhar Basa 

SAKARYA 
Kadri Eroğan 
Muslihiddin Gürer 
Şerafettin Paker 
Hayrettin Uysal 

SAMSUN 
Ilyas Kılıç 
Salâhattin Kılıç 
Namık Kemal Tül'ezoglu 
Bahattin Uzunoğlu 

SİİRT 
Misbah Ongan 

SİNOP 
Mustafa Kaptan 

SİVAS 
Nasuh Nazif Arslan 
Nihat Doğan 
Tevfik Koraltan 

ıj elikler] 

1 
1 

r 1 
1 
1 

M. Kemal Pallaoğlu 
Gültekin Sakarya 
Tahsin Türkay 

TEKİRDAĞ 
Halil Başol 
Orhan Öztrak 

TOKAT 
Fethi Alacalı 
Cevdet Aykan 
M. Şükrü Çavdaroğlu 
irfan Solmazer 

TRABZON 
A. İhsan Birincioğlu 
Ahmet Çcbi 
Sclâhattin Güven 
Osman Turan 
Ali Rıza Uzuııer 

URFA 
Halil Balkıs 
Bchice Hatko (Boran) 
Ramazan Tekeli 

VAN 
Mehmet Emin Erdinç 
Kinyas Kartal 

YOZGAT 
ismail Hakkı Akdoğan 
Yusuf Ziya Bahadınlı 

ZONGULDAK 
S. Ekmel Çetiner 
Cahit Karakaş 

Yekûn 

»-©-« 
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Millet Meclisi 
GÜNDEMİ 

45 NCİ BİRLEŞİM 

19 . 2 . 1968 Pazartesi 

Saat : 10,00 

I 
A - BAŞKANLIK DİVANININ GENEL 

KURULA SUNUŞLARI 
B - İKİNCİ DEFA OYA KONULACAK 

İŞLER 
X I . — [Bedeni Tenbiiyesi (G-eneL Müdürlüğü 

1968 yılı IBütçe kanunu tasarısı ive Bütçe Kar
ma Komisyonu raporuna dair Cumhuriyet Sena
tosu ve Bütçe Karma Komisyon Başkanlıkları 
tezkereleri (Millet Meclisi 1/429; Cumhuriyet 
Senatosu 1/841) (Millet Meclisi S. Sayısı : 
636; Cumhuriyet Senatosu S. Sayısı : 1048) 
[Dağıtma tarihi: 13.2 .1968] 

II 
SORULAR VE GENEL GÖRÜŞME 

UI 
ÖNCELİKLEGÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞTI

RILAN İŞLER 
IV 

A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI 
VERİLEN İŞLER 

B - TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA 
GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

X I . — 1968 yıh Bütçe Kanunu tasarısı ve 
Bütçe Karma Komisyonu raporu ile 1968 yılı Büt
çe Kanunu tasarısında yapılan değişikliğe dair 
Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı tezkeresi ve 
Bütçe Karma Komisyonu raporu. (Millet Mec
lisi 1/427; Cumhuriyet Senatosu 1/874) (Mil
let Meclisi S. Sayısı : 635; Cumhuriyet Senatosu 
S. Sayısı : 1045) [Dağıtma tarihi : 13 . 2 .1968] 

X 2. — Vakıflar Genel (Müdürlüğü 1968 (yılı 
Bütçe Kanunu ftasansı ire 1968 yılı Bütçe Ka
nunu tasarısında yapılan değişikliğe dair Cum
huriyet Senatosu Başkanlığı tezkeresi ve Bütçe 
Karma Komisyonu raporu. (Millet Meclisi 1/441; 
Cumhuriyet Senatosu 1/842) (Millet Meclisi S. 
Sayısı : 637; Cumhuriyet Senatosu S. Sayısı : 
1059) [Dağıtma tarihi : 13 . 2 .1968] 

X3. -^Ankara üniversitesi 1968 yılı Bütçe 
kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu ra
poruna dair Cumhuriyet Senatosu ve Bütçe Kar
ma Komisyon Başkanlıkları tezkereleri (Millet 
Meclisi 1/428; Cumhuriyet Senatosu 1/852) 
(Millet Meclisi S. Sayısı : 638; Cumhuhiyet Se

natosu S. Sayısı 1046) [Dağıtma tarihi : 
13 . 2 .1968] 

X 4. — Ege Üniversitesi 1968 »yılı Bütçe ka
nunu tasarısı ve Bütçe Karma (Komisyonu rapo
runa dair Cumhuriyet Senatosu ve Bütçe Kar
ma Komisyon Başkanlıkları tezkereleri (Millet 
Meclisi 1/433; Cumhuriyet Senatosu 1/848) 
(Millet Meclisi S. Sayısı : 639; Cumhuriyet 
Senatosu S. Sayısı : 1052) [Dağıtma tarihi : 
13 . 2 .1968] 

X '5. — Hacattepe üniversitesi 1968 yılı Büt
çe kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu 
raporuna dair Cumhuriyet Senatosu ve Bütçe 
Karma Komisyon Başkanlıkları tezkereleri. (Mil
let Meclisi 1/434; Cumhuriyet Senatosu 1/846) 
(Millet Meclisi S. Sayısı : 640; Cumhuriyet 
Senatosu S. Sayısı : 1047) [Dağıtma tarihi : 
13 . 2 .1968] 

X 6. — istanbul Üniversitesi 1968 yılı Bütçe 
kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu ra
poruna dair Cumhuriyet Senatosu ve Bütçe Kar
ma Komisyon Başkanlıkları tezkereleri. (Millet 
Meclisi 1/436; Cumhuriyet Senatosu 1/855) 
(Millet Meclisi S. Sayısı : 641; Cumhuriyet 
Senatosu S. Sayısı : 1054) [Dağıtma tarihi : 
13 .2 .1968] 

X 7. — İstanbul Teknik üniversitesi 1968 
yılı Bütçe Kanunu tasarısı ve 1968 yılı Bütçe 
Kanunu tasarısında yapılan değişikliğe dair 
Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı tezkeresi ve 
Bütçe Karma Komisyonu raporu. (Millet Mec
lisi 1/437; Cumhuriyet Senatosu 1/847) 
(Millet Meclisi S. Sayısı : 642; Cumhu-



riyet Senatosu S. Sayısı : 1055) [Dağıtma ta
rihi : 13 . 2 .1968] 

X 8. — Devlet (Su işleri 'Genel Müdürlüğü 
1968 yılı Bütçe Kanunu tasarısı ve Bütçe Kar
ma komisyonu raporuna dair Cumhuriyet Se
natosu ve Bütçe Karma Komisyon başkanlık
ları tezkereleri. (Millet Meclisi 1/431; Cumhu
riyet Senatosu 1/863) (Millet Meclisi S. 
Sayısı : 643); (Cumhuriyet Senatosu S. 
Sayısı : 1050) [Dağıtma tarihi : 13 . 2 . 1968] 

X 9. — Karayolları Genel Müdürlüğü 1968 
yılı Bütçe Kanunu tasarısı ve Bütçe Karma 
Komisyonu raporuna dair Cumhuriyet Senato
su ve Bütçe Karma Komisyon başkanlıkları 
tezkereleri. (Millet Meclisi 1/438 Cumhuriyet 
Senatosu 1/849) (Millet Meclisi S. Sayısı : 644; 
Cumhuriyet Senatosu S. Sayısı : 1056) [Dağıtma 
tarihi : 13 . 2 .1968] 

X 10. — Hudut ve (Sahiller iSağlık Genel Mü
dürlüğü 1968 yılı Bütçe Kanunu tasarısı ve Büt
çe Karma Komisyonu raporuna dair Cumhuri
yet Senatosu ve Bütçe Karma Komisyon baş
kanlıkları tezkereleri (Millet Meclisi 1/435; 
Cumhuriyet Senatosu 1/850) (Millet Meclisi 
S. Sayısı : 645; Cumhuriyet Senatosu S. Sayı
sı : 1053) [Dağıtma tarihi : 13 . 2 . 1968] 

X 11. — Tekel Genel Müdürlüğü 1968 yılı 
Bütçe Kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Komisyo
nu raporuna dair Cumhuriyet Senatosu ve Bütçe 
Karma Komisyon başkanlıkları tezkereleri 
(Millet Meclisi 1/440; Cumhuriyet Senatosu 
1/860) (Millet Meclisi S. Sayısı : 646) Cumhu
riyet Senatosu S. Sayısı : 1058) [Dağıtma ta
rihi : 13 . 2 .1968] 

X 12. — Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Mü
dürlüğü 1968 yılı Bütçe Kanunu tasarısı ve 
Bütçe Karma Komisyonu raporuna dair Cum

huriyet Senatosu ve Bütçe Karma Komisyon 
başkanlıkları tezkereleri (Millet Meclisi 1/432; 
Cumhuriyet Senatosu 1/857) (Millet Meclisi S. 
Sayısı : 647; Cumhuriyet Senatosu S. Sayısı : 
1051) [Dağıtma tarihi : 13 . 2 . 1968] 

X 13. — Orman Genel Müdürlüğü 1968 yılı 
Bütçe Kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Komis
yonu raporuna dair Cumhuriyet Senatosu ve 
Bütçe Karma Komisyon başkanlıkları tezkere
leri (Millet Meclisi : 1/439; Cumhuriyet Sena
tosu : 1/858) (Millet Meclisi S. Sayısı : 648; 
Cumhuriyet Senatosu S. Sayısı : 1057) [Dağıt
ma tarihi : 13 .2 ,1968] 

X 14. — Devlet Hava Meydanları İşletmesi 
Genel Müdürlüğü 1968 yılı Bütçe Kanunu tasa
rısı ve Bütçe Karma Komisyonu raporuna da
ir Cumhuriyet Senatosu ve Bütçe Karma Ko
misyon başkanlıkları tezkereleri. (Millet Mec
lisi : 1/430; Cumhuriyet Senatosu : 1/859) 
(Millet Meclisi S. Sayısı G19; Cumhuriyet 
Senatosu S. Sayısı : 1049) [Dağıtma tari
hi : 13 . 2 .1968] 

X 15. — Petrol Dairesi 'Başkanlığı 1968 yılı 
Bütçe Kanunu tasarısı ve »Bütçe Karma Komis
yonu raporuna Idair Cumhuriyet Senatosu ve 
Bütçe Karma Komisyon 'başkanlıkları tezkere 
leri (Millet 'Meclisi : 1/442; iCumhuriyet Sena
tosu : 1/864) (Millet Meclisi S. iSayısı : 650; 
Cumhuriyet Senatosu IS. Sayısı : 1060) [Dağıt
ma tarihi : 13 .2 .1968] 

V 
İKİ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

A - İKİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

B - BİRİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 



Dönem : 2 C 0 
Toplantı: 3 M l L L E T M E C L İ S İ S. Sayısı: O ü 

Vakıflar Genel Müdürlüğü 1968 yılı Bütçe kanunu tasarısı ve 
yılı Bütçe kanunu tasarısında yapılan değişikliğe dair Cumhu 
Senatosu Başkanlığı tezkeresi ve Bütçe Karma Komisyonu r 

(Millet Meclisi 1/441; Cumhuriyet Senatosu 1/842) 

(Not : Cumhuriyet Senatosu S. Sayısı : 1059) 

Cumhuriyet Senatosu 
Genel Sekreterliği 5.2. 1968 

Kanunlar Müdürlüğü 
Sayı : 8821 

BÜTÇE KARMA KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA 

İlgi : 4 . 1 . 1968 gün ve 1/441-87 sayılı yazınıza karşılıktır. 
Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunun 4 . 2 . 1968 tarihli 27 nci Birleşiminde değiş 

kabul olunan Vakıflar Genel Müdürlüğü 1968 yılı bütçesi ilişik olarak sunulmuştur. 
Gereğini rica ederim. 

İbrahim Şevki Atasağu 
Cmohviryy&b SemaıbosTi Baş 

Not 

Açık oy nestfi)c.esi (110) 

Kabul 
Ret 
Çekimser 

107 
1 
2 
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Bütçe Karma Komisyonu raporu 

T. B. M. M. 
Bütçe Karma Komisyonu 

Esas No. : 1/441, C. S. 1/842 
Karar No. : 115 

MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunun 4 . 2 . 1968 tarihli 27 nci Birleşimi 
kabul edilen Vakıflar Genel Müdürlüğü 1968 yılı Bütçe kanunu tasarısı üzerind 
natosunca yapılan değişiklikler Komisyonumuzda tekrar incelendi ve görüşüldü 

Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunca Vakıflar Genel Müdürlüğü 1968 yılı Bü 
maddesinden 180 000 lira tenzil edilerek, 23.622 nci maddesine eklenmesi ve 180 00 
işaretli cetvele ilişik cetvelde gösterilen (1) kamyon, (1) kaptıkaçtı ahnması ka 

Yapılan bu değişiklik Koimsyonumuzca da yerinde görülerek aynen benimsen 
Genel Kurulun tasvibine arz olunmak üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Başkan 
Aydın 

î. Sezgin 
Ankara 

1. S. Hatip oğlu 
Cumhurbaşkanınca S.Ü. 

R. tiner. 
Eskişehir 
1. Angt 

İstanbul 
M. Güven 

Rize 
E. T. Akçdl 

Başkan V. 
Aydın 

/ . Cenap Ege 
Ankara 

If. K. Yılmaz 
Çanakkale 
Ş. înan 

Gümüşane 
S. Savacı 

îzmir 
î. Gürsan 
Samsun 
Y. Akal 
Trabzon 

A. B. Uzuner 

Sözcü 
Sakarya 

İV. Bayar 
Avdın 

M. Ş. Koç 
Elâzığ 

K. Nedimoğlu 
İstanbul 

Muhalifim 
S. Aren 
Kayseri 

A. Hacıpaşaoğlu 
Samsun 
S. Kılıç 

Uşak 
M. F. Atayurt 

1. 

A 

Millet Meclisi (S. Sayısı : 637) 
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No. Bölüm Madde ödeneğin çeşidi 
Bütçe Karma Komisyonunun 

kabul ettiği 

39 

VAKIFLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

Vakıflar Genel Müdürlüğünün 
cari harcamaları için (A/ l ) 
işaretli cetvelde gösterildiği üze
re 28 697 178 lira, yatırım har
camaları için- (A/2) işaretli 
cetvelde gösterildiği üzere 
26 525 000 lira, sermaye teşkili 
ve transfer harcamaları için de 
(A/3) işaretli cetvelde göste
rildiği üzere 8 541 705 lira ki, 
toplam olarak 63 763 883 lira 
ödenek verümiştir. 

47 
48 

48 
48 

48 
49 

50 

50 
50 

50 

16.000 

16.000 

23.000 

23.000 

16.811 

23.622 

Çeşitli giderler 
Bakım ve küçük onarım giderleri 

Kesim toplamı 
Bina onarımı 
Çeşitli giderler 

Bölümü toplamı 
Cari harcamalar toplamı 
Makina, teçhizat ve taşıt alımları ve 
onarımları 
Hizmetler sektörü 

Kesim toplamı 
Taşıt alımları 
ÎMalkiııa, teçhizat ve taşıt aiımttıaırı ve 
onarımları 

Bölümü toplamı 
Yatırım harcamaları toplamı 

850 001 

850 001 
650 000 

850 001 
28 697 178 

250 000 

250 000 . 
100 000 

250 000 
26 525 000 

Millet Meclisi (S. Sayısı : 637) 

Cuımhuriyet Se 
değiştirerek k 

Vakıflar Genel 
cari harcamala 
işaretli cetvelde 
re 28 517 178 lir 
camaları için 
cetvelde göste 
26 705 000 lira, 
ve transfer harc 
(A/3) işaretli c 
rildiği üzere 8 5 
toplam olarak 6 
ödenek verilmişt 

67 

67 
47 

67 
28 51 

43 

43 
28 

43 
26 70 



(R) CETVELİ 

Bütçe Karma 
S. No. Komisyonunun, kabul ettiği 

Cumhuriyet Senatosunda değiştirilerek 
kabul ettiği 

62 Taşıt alımları : Taşıt alımları: 
237 sayılı Kanun gereğince satmalmacak 237 sayılı Kanun gereğince satmalmacak ta-
taşıtlar şıtlar 

Taşıtın 
Aded cinsi 

Nerede 
kullanılacağı Aded 

1 Cenaze ara- Vakıf Gureba Haş
haşı 4X2 tanesi hizmetle

rinde 

Taşıtın cinsi Nerede kull 

Cenaze arabası 4X2 Vakıf Gureba H 
lerinde 

Kamyon tam yüklü ağırlığı en az 7 500 
Kg. lık şasi kabin (Benzinli veya Di- Eski eser ve bin 
zel) 4X2 metlerinde 
Kaptıkaçtı (Şehir dışı hizmetleri 
için) 4X2 Eski eser ve bin 

metlerinde 

....>.. »&<{ 

Millet Meclisi (S. Sayısı : 637) 



Dönem : 2 A / A 
Toplantı : 3 M İ L L E T M E C L İ S İ S. Sayısı : ü 4 t J 

Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü 1968 yılı Bütçe 
kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu raporuna dair Cumhuri
yet Senatosu ve Bütçe Karma Komisyon başkanlıkları tezkereleri 

(Millet Meclisi 1/430; Cumhuriyet Senatosu 1/859) 

(Not : Cumhuriyet Senatosu S. Sayısı : 1049) 

Cumhuriyet Senatosu 
Genel Sekreterliği 9 . S . 1968 

Kanunlar Müdürlüğü 
Sayı : 8875 

BÜTÇE KAKMA KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA 

îlgi : 19 . 1 . 1938 gön ve 1/430-104 sayılı yazınıza karşılıktır : 
Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunun 8 . 2 . 1963 tarihli 31 nci Birleşiminde aynen kabul 

olunan Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü 1963 yılı Bütçesi ilişik olarak sunul
muştur. 

Gereğini rica ederim. 
İbrahim Şevki Atasağun 

Cumhuriyet Senatosu Başkanı 
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Ret ı S 

Bütçe Karma Komisyonu 
T. B. M. M. 

Bütçe Karma Komisyonu t • 9.2. 1968 
Esas No. : 1/430 C. S. 1/859 
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MÎLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunun 8 . 2 . 19G8 tarih"1! 31 nci Birle^iminds aynen kabul 
olunan «Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü 1968 yılı Bütçe kanunu taıarnı» ve 
Bütçe Karma Komisyonu raporu, Genel Kurulun tasvibine arz olunmak üzere Yüksek Başkanlığa 
sunulur. 

Bütçe Karma Komisyonu Başkanı 
Aydın Milletvekili 

İsmet Sezgin 




