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Bu Birleşimde üç oturum yapan Genel Ku 
rulda : 

1967 yılı Bütçe kanunu tasarısının tümü üze
rindeki görüşmeler bitirildi ve maddelere geçi
lerek birinci madde okundu. 

Cumhuriyet Senatosu; 
Millet Meclisi; 
Cumhurbaşkanlığı; 
Sayıştay; 
Anayasa Mahkemesi ile 

1. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

Dışişleri Bakanlığı bütçeleri kabul olundu. 
2 Şubat 1967 Perşembe günü saat 10,00 da 

toplanılmak üzere Birleşime 2 Şubat 1967 günü 
saat 01,00 de son verildi. 

Başkan 
Başkanvekili 

Mehmet Ünal di 
Hatay 

Enver Bahadırlı 

Kâtip 
Kırşehir 

Ali Rıza Ulusman 

B İ R İ N C İ O T U R U M 
Açılma saati : 10,00 

BAŞKAN — Başkanvekili Fikret Turhangil 

KÂTİPLER : Nizamettin özgül (Gaziantep), Selahattin özgür (Tabiî Üye) 

BAŞKAN 27 nci Birleşimi acıvorum. 

2. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Yoklama yapılacaktır. 
(Yoklama yapıldı.) 

BAŞKAN 
me geçiyoruz. 

Çoğunluğumuz vardır. Günde-

3. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

1. — 1967 yılı Bütçe kanunu tasarısı ve Kar
ma Bütçe Komisyonu raporu (Millet Meclisi 
1/277, Cumhuriyet Senatosu 1/719) (S. Sayısı : 
853) (1) 

F. — Başbakanlık Bütçesi 
a) Devlet Plânlama Teşkilâtı 
b) Danıştay 
e) Devlet İstatistik Enstitüsü 
ç) Diyanet İşleri Bakanlığı 
e) Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü 

(1) 853 S. Sayılı basmayazı tutanağın 
n undadır. 

so-

BAŞKAN — Başbakanlık Bütçesi üzerinde 
söz almış bulunan sayın üyeleri arz ediyorum. 

Sayın Hazer, C. H. P. Grupu adına. 
Sayın Yıldız, Millî Birlik Grupu adına. 
Sayın Termen, A. P. Grupu adına. 
Sayın Tunçkanat, Sayın Eyidoğan, Sayın 

Koçaş şahısları adına söz almışlardır. Başbakan
lık Bütçesi üzerinde ilk söz C. H. P. Grupu adına 
Sayın Mehmet Hazer'indir. Buyurun efendim. 

C. H. P. GRUPU ADINA MEHMET HA
ZER (Kars) — Sayın Başkan, değerli arkadaş
larım, 1967 yılı Bütçesinin tümünün müzakeresi 
sırasında.. Hükümet politikası malî, sosyal ve 
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ekonomik yönleriyle incelenmiş, eleştirilmiş ve 
partimizin görüşleri yeter açıklıkla belirtilmiş ol
duğu için, Başbakanlık Bütçesi üzerindeki müta
lâalarımızı özetliyerek arz edeceğiz. 

Yüksek Heyetinizce de malûm bulunduğu 
üzere, Anayasamızın yürütme organını yasama 
ve kaza organlarından ayrı mütalâa etmiş ve bun
ların birbirleriyle olan ilişkilerini açık hükümlere 
bağlamıştır. Yürütme, alışılmış deyimi ile icra, 
iki başlı bir organ halindedir. Yürütmenin asıl 
başı Cumhurbaşkanıdır. Anayasamızın kabul et
tiği sisteme göre Hükümet politikasını sorumlu 
olan Başbakan ve Bakanlar Kurulu yürütür. Bu 
itibarla Kabine Başkanı olan Başbakanın görev, 
yetki ve sorumluluğu özellik arz eder. Anayasa
mız (Başbakan, Bakanlar Kurulunun Başkanı 
olarak, bakanlar arasında işbirliğini sağlar ve 
Hükümetin genel siyasetini yürütür.) Hükmünü 
vaz'etmiştir. Anayasanın 105 nci maddesinin bu 
açık hükmünün ışığı altında evvelâ kabinenin ni
teliği, bünyesi sonra da bâzı tasarrufları üzerin
de durmakla yetineceğiz. 

Sayın arkadaşlarım; 
Hatırlanacağı üzere son yıllarda «kuvvetli 

Hükümet» iddia ve istekleri siyasi hayatımızda 
tartışma konularından biri halindeydi. A. P. 
«Kuvvetli Hükümeti» geniş bir oy zeminine da
yalı olarak mütalâa ve propaganda ederek işba
şına gelmiştir. Koalisyon Hükümetlerinin mu
vazeneli, müsamahalı icraatı koalisyon bünyesin
den gelen bir zaıf şeklinde yorumlanmıştı. Tek 
partiye istinabeden bir iktidarın kuvvetli Hükü
metler kuracağına, huzur ve istikrarın ancak bu 
yolla sağlanacağına vatandaşlar inandırılmıştı. 
1965 seçimlerinden sonra geniş bir oy temeli üze
rinde kurulmasına ve tek partiye dayanmasına 
rağmen itiraf etmek mecburiyetindeyiz ki, Demi
rci Hükümeti kuvvetli bir Hükümet olarak görül
memiş ve maalesef bu Hükümet başarılı da ola
mamıştır. Bu Hükümet kuruluşundan itibaren 
değişmeye, hiç olmazsa tashihe muhtaç bir kadro 
halinde mütalâa olunmuştur. Bizzat A. P. Gru-
pu da bu kanaati paylaşmıştır. Zaman zaman ba
sında yer alan değişme ve değiştirme haberleri 
bu ihtiyacın hâlâ devam etmekte olduğunu gös
termektedir. Hükümet kadrosunda yer alanların 
kişiliği üzerinde durmayı ve bu konuda bir tar
tışma açmayı siyasi nezaket kaidelerine aykırı say
maktayız. Fakat, Devlet işlerinin verimli ve 

olumlu yürütülmesini istemeyi de denetleme gö
revleri içinde görmekteyiz. Şikâyetlerin bir kıs
mının şahsi tutumlardan ve davranışlardan ileri 
gelmekte olduğunu da bu vesile ile belirtmek mec
buriyetindeyiz. 

İş başında bulunan Hükümet, programı ile 
vadettiği huzuru sağlayamadığı gibi, Anayasanın 
öngördüğü temel meselelere de el atmamıştır. Par
tizanlık, israf ve gösterişli temel atmalar bu Hü
kümetin belirli niteliği haline gelmiştir. Bu 
Hükümet, prensibe dayanan uzun vadeli tedbir
ler yerine, günlük politika çıkarlarını öne almış 
görülmektedir. Programı, fikrî hazırlığına, dav
ranışları Anayasanın temel esprisine uymıyan 
Hükümetleri sadece dayandığı oy çoğunluğunun 
kuvvetli kılamıyacağı bir kere daha meydana çık
mış bulunmaktadır. Bu demokratik bir idarede 
oy çokluğuna olan inancı sarsmaz, tersine bu oy
lara lâyık bir davranışın zaruretini ispat eder. 

Sayın Hükümet Başkanı zaman zaman huzur 
bozucu tebliğler yapmak ve sansasyon yaratan 
beyanlar vermekle yetinmiş, sosyal, ekonomik ve 
idari tedbirlere iltifat etmemiştir. Bu yüzden de, 
sağdan soldan gelen zararlı telkin ve propagan
dalar Atatürk' çü rejimi etkiliyecek bir hale gel
miştir. 

Muhterem arkadaşlarım, 
Bilindiği gibi yurdumuz bir müddetten beri 

kaynakları ayrı, fakat zararları aynı olan iki akı
mın bunalım noktasında bulunmaktadır: Sağdan 
gelen, hurafeye dayanan hilafetçi, İslâm Dininin 
ilerici esaslarına tamamiyle aykırı olan din sömü
rücülüğüdür. Bir Arap fanatizmi altında yayı
lan belirli siyasal ve sosyal akım bu çevrelerin 
telkini ile genişletilmektedir. Esefle kaydetmeye 
mecburuz ki, Hükümet bu akımı kâh ihmaliyle 
kâh davranışiyle teşvik etmiştir. 

Soldan gelen akım daha kurnaz, daha bulanık 
bir hava içinde genişleme istidadı göstermektedir. 
Halkı sevmedikleri, halkı tanımadıkları ve bilme
dikleri halde «halktan yana» görünen beyaz 
manşetli sosyalist taklitçileri vatandaşları birbi
rinin ekmeğine ve emeğine düşman hale getirmek
te, milletin çalışıp kazanma şevkini kırmakta, sı
nıf mücadelesini açık ve kapalı körüklemektedir
ler. Çeşitli teşekküllere yerleştilderi halde bir 
hedefte birleşen bu sol akım, rejimi Atatürk'çü 
yörüngesinden uzaklaştrımak ve millî temelden 
kaydırmak için süresiz çalışmaktadır, 
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Bilmek lâzımdır ki, bir bulanık sosyalist rejim 
kurulduktan sonra, onun en uca kadar kayıp git
mesini hiçbir kuvvet önliyemez. Türkiye'nin je
opolitik durumunu, da düşünerek Hükümetin 
sosyal, kültürel ve ekonomik tedbirler alması lü
zumuna inanıyoruz. Hak ve hürriyetler siperin
den Devletin temeline yöneltilmiş kasıtların, 
Devletin kilit mevkilerine kadar pervasızca uzan
dığını hep beraber görmekteyiz. Millî müessese
leri, bu arada Silâhlı Kuvvetleri günlük politika 
alanına çekmek istiyen bu gayretleri dikkatte iz
lemeye mecburuz. 

Sayın arkadaşlarım, 
Bunlara bir ordu harekâtı olan 27 Mayıs Dev

rimi aleyhindeki acık ve gizli saldırıları da ekle
meyi samimiyet ve objektivite icap]arına uygun 
saymaktayız. Yassı ada hâtıraları , durmıyan kin 
ve intikam tahrikleri de orduyu siyaset alanına 
çekmek gayretleri arasındadır. Bunlarla basın 
hürriyeti içinde mücadele etmek mümkündür. Fa
kat bu hareketlerin Hükümetten, siyasi partiler
den teşvik ve müsamaha görmemesi lâzımdır. 
Başbakanın son beyanatı bu aşırılıklardan sadece 
birine müteveccih bulunmuştur. Halbuki aşırı
lıkların hepsini ay m hedef içinde mütalâa etmek 
lâzımdır. Bu yapılmadığı içindir ki, bu tebliğler 
ve beyanlar etkili olamamıştır. Yurdun selâmeti, 
Anayasa rejiminin korunması gibi müştereklerde 
biz Atatürkçü C. H. P. liier olarak Hükümeti 
desteklemeye hazırız. 

Değerli arkadaşlarım, yukarıda temas ettiği
miz hususlar kadar önemli olan bir iki noktaya 
daha dokunacağız. 

Türk gençliğini birbirinden uzaklaştıran ihti
lâflara, siyaset adamlarının parmağı karışmakta
dır. Halbuki gençler kendi meselelerini kendi 
aralarında halledecek bir çağda ve olgunlukta
dırlar. Devlet imkânlariyle Türk gençliğini bö
lenler millete karşı suç işlediklerini artık anlama
lıdırlar. Öğretmenleri bölme gayretleri de esef 
verici bir mecraya girmiştir, öğretmenlere yapı
lan baskılar, keyfî nakiller Hükümeti tüm halinde 
sorumlu kılacak bir dereceye varmıştır. 

Sayın senatörler, 
Danıştay kararlarına karşı direnme Anayasa 

ihlâlidir. Hükümet ve Başbakan bu sorumluluk
lardan Devlet kasasından tazminat ödemekle kur
tulamazlar. Hükümeti mahkeme kararlarına hür
metkar olmava davet etmevi vazife savmaktavız. 

Personel Kanununun uğradığı âkibet ise, Hü
kümet otoritesini sarsan, prensipler yerine gün
lük politika çıkarlarım ikâme eden bir anlayıştır. 
Hükümet Başkanının bu konuda kamu oyundan 
iyi not almadığını ifade etmek mecburiyetinde
yiz. 

Gizli vesikaların basma intikali, Millî Birlik 
Grupu tarafından kamu oyuna duyurulan rapor 
meselesi de henüz bir aydınlığa kavuşmamıştır. 
Bunlar da. Hükümet Başkanının zimmetinde gö
rülmektedir. 

İkili Anlaşmaların biran evvel ele alınması bir 
millî istek haline geldiği halde bu hususta da Hü
kümetçe kamu oyu yeterince aydınlatılmamıştır. 

Sözlerimizi bitirmeden evvel, Başbakanlığa 
bağlı fakat ayrı bütçesi olmıyan (Devlet Perso
nel Dairesi, Atom Enerjisi Komisyonu Genel 
Sekreterliği, Türkiye Bilimsel ve Teknik Araş
tırma Kurumu, Türkiye ve Orta - Doğu Âmme 
İdaresi Enstitüsü...) gibi kuruluşların teknik ve 
bilimsel alanda başarıya ulaşan mesailerini tak
dirle takibetmekte olduğumuzu belirtmeyi zevkli 
bir görev saymaktayız. Bu kuruluşların ihtiyaç
larının bütçe imkânları içinde fakat, cari masraf
lara takdimen karşılanması lüzumuna da işaret 
etmek isteriz. Hükümetçe bu alanda alınacak 
her tedbiri desteklemeye hazır olduğumuzu da be
lirtmek isteriz. 

Muhterem arkadaşlar, 
C. H. P. Grupu adına, Başbakanlık Bütçesi 

üzerindeki görüşmelerimizi bu özet içinde takdim 
etmiş bulunuyoruz. 

Sözlerimizi bitirirken bir noktaya Yüksek 
Heyetin dikkatini çekmeyi vazife saymakta
yız. 

Bütçelerin Parlâmentoda, görüşülmesi sıra
sında, Hükümetin hiçolmazsa Başbakanın büt
çenin ilk takdiminde hazır bulunması lâzımdır. 
Ve bizim Parlâmentoda teamül icabıdır. Buna 
rağmen maalesef Başbakanımız Yüksek Senato
da bütçe müzakeresinin başladığı günden beri 
bir defa uğramış, fakat müzakereleri takibet-
menıiştir. Halbuki parlâmentolara önem ver
mek, Parlâmentonun üstünlüğünü müdafaa et
mek gibi vazifeler aynı zamanda Hükümeti 
de etkiler. Ve Hükümetin de bu hususta has
sas olmasını ieabettirir. Buna rağmen Başba
kanın bu ilgisizliğini bir eksiklik olarak kay
detmeyi vazife sayarım. C. H. P. Grupu adına 
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Yüce Heyetinizi saygiyle selâmlar bütçenin 
hayırlı olmasını dilerim. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Millî Birlik Grııpu adına Sayın 
Ahmet Yıldız buyurun. 

MİİLÎ BİRLİK GEUPU ADINA AHMET 
YILDIZ (Tabiî Üye) — Sayın Başkan, sayın 
arkadaşlarım, Sayın Başbakanın burada bulun
masını çok arzu ederdik. Bizim konuşmaları
mızın ağırlık noktası Sayın Başbakanla ilgi
lidir. 

Bütün göstergeler ümit verici olmasına, 
Cumhuriyetin anakurumlarının toplumsal ha
yatımızdaki olumlu katkılarına ve demokrasi
nin dinamizmini temsil eden baskı gruplarının 
uygar davranışlarına karşın, özlenen ve hak
kımız olan bir toplumsal huzura kavıışamayı-
şımızın belirtileri günlük basının sayfalarını 
doldurmaktadır. Dış görünüşü yönünden, illi
yet ilkesiyle tam bir çelişme yaratan bu gi
dişe çare bulmak için, duruma ve toplumsal 
olaylara, gerçekçi bir tanılama koyma zorun
dayız. 

Belirttiğimiz çelişmeye anaçizgileriyle de
ğinirsek, bir yanda: 

İhtilâl sonrası yıllarındaki toplumsal kay
naşmalar ve taşkınlıklar tam bir durulmada, 

Askerî cunta rahatsızlıklarından görünür
de hiçbir tepki göstermiyen ve hattâ «beni tar
tışmalarınıza katmayın» der gibi bir hali gör
mekteyiz, Silâhlı Kuvvetlerde, 

Hiçbir ahlâk sınırı tanımıyan bâzı yazarlar 
ve dinmez bir kin ve tutku ile içi dolu bâzı po
litikacılar dışında, A. P. saflarında bile, bir iyi
ye yönelme belirgin haldedir. Hattâ bâzı A. P. li 
parlömanterlerle yaptığımız konuşmalarda 
«onların bu akılcı ve gerçekleri benimsiyen 
tutumlarının neden tümü ile partiyi etkilemi
yor?» diye bir yaknıma duymaktayız. 

Demokrasi döneminin en uysal davranan bir 
muhalefeti ile karşılaşmak gibi, iktidar için 
en büyük rahatlık veren bir politik yarışma 
devresini, yaşamaktayız. 

Dünya genel durumu, bizim için en iyi ya
rarlanma fırsatlarını vermektedir. Sosyal ya da 
siyasal mesebi ne olursa olsun, bizimle iyi iliş
kiler kurmada, her ülkedeki ümit verici be
lirtiler gittikçe yoğunlaşmaktadır. Dünya po
litikasındaki genel gelişme ve son yıllarda baş-
lıyan akılcı dış politika ki, şansımızı büyük öl
çüde artırmaktadır. 

Yeni Anayasamızın siyasal ve hukuk konu
larında, yıpratıcı tartışmaları ve çekişmeleri 
gerektirmiyecek şekilde, ileri çözümler getir
miş bıılunm aktadır. 

Ekonomik sorunlarımız gün ışığına çıkmış 
ve çözüm yolları açıklığa ulaşmıştı. Sosyal ör
gütlenme geniş ölçüde sağlanmıştır. Toplum
sal sorunlarımıza da bilimsel ve akılcı çözüm
ler getirecek kuruluşlar ve organlar kurul
muş ve çalışmaktadır. 

19G6 yılında da, bol ürün elde etme suretiy
le, bu gelişmelere en tekin bir katkıda bulu
nan tarımsal verimden hepimiz engin bir mut
luluk duymaktayız. 

Bu olumlu etkenlere karşın, diğer yanda 
da, toplumun tümünü kapsıyan bir huzursuz
luk ve tedirginlikten yakınıp duruyoruz. 

Toplumumuzun bütün anakurum ver örgüt
lerinde, iç çekişmeler artmış, dışardan bunla
ra yönelen saldırılar büyük hız kazanmış ve 
her tarafta bir hizipçilik ve bölücülük hasta
lığına yakalanmış görünmektedir. Hizipçiler 
ayrılma ve hizip içinde hizip şeklinde bölün
me alabildiğine yaygınlık kazanmakta ve hi-
ziplerarası tartışmalarda son derece sertleşmek
tedir. 

Demirci iktidarının bugüne kadar geçen süresi 
siyasal tarihimize bir «hizipleşme ve hiziplerara-
sı çatışma» dönemi olarak geçecek nitelikte 
görülmektedir. Siyasal partilerde görmeye alı
şageldiğimiz bu hizipleşme ve hizipler arası 
çatışma bugün, hiçbir eski dönemde görülme
diği ölçüde şiddet ve yaygınlık kazanmıştır. 

Öğretmenler birbirine düşmanlık ilân eden 
bölünmeye sürüklenmiş, öğrenci örgütleri ala
bildiğine bölünme ve çatışma yolunda, işçi ör
gütleri aynı şekilde bölünmektedir. Bölünme
nin uğramadığı yer kalmadı. Hattâ, şimdiye deyin 
görülmedik şekilde Masonlar bile birbirine düş
müş görünüyorlar. Bu bölünmelerin Hükümet 
çevreleriyle ilgilerine ilişkin belirtiler de var
dır. Yeni yeni kuruluşlar doğuyor. Bölünme
leri bir kuruluşlar destekliyor. Bir yerde seçi
mi yitiren - kazanamıyan - yeni bir kuruluş ko
ruyor. Mantar gibi yeni kuruluşlar doğa doğa 
bölünme artıyor. 

Bütün bunların vebalini Sayın Başbakana 
yüklemeye gönlümüz razı olmadığından, buna 
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«Sayın Demirci'm talihsizliği» demekle yetine
ceğiz. 

Bu hizipleşmenin ve kurumlara saldırma
nın en sakıncalı bir tutkusu da, Silâhlı Kuv
vetlerin yakasını bırakmamada direnişidir. 
Bu alanda öyle yeni yeni taktiklere tanık ol
maktayız ki, yönleri ve amaçlarını bile kesti
remiyoruz. 

Talât Aydemir'in anılarının yayınlanması 
ve Dünya gazetesindeki 27 Mayısla ilgili ya
zıların amaçlarını ve arka fonlarmdaki hayal
leri tanımakta güçlük çekmedik. Bir Yassıada 
hükümlüsünün yaymmdaki amaç da belli. Yeni 
yayın yapmaya başlıyan, yönü belli gazetenin 
tutumunu da biliyoruz ölü artıklariyle besle
nen bu mezar ısırganı başka türlü hareket ede
mezdi. Fakat devrimci ve 27 Mayısçı tanınan 
bir gazetede bir Kurucu Meclis üyesinin yazı
larının, bu saydıklarımıza bile rahmet okuttu
racak nitelikte olması, bu kampanyanın ne ka
dar güçlü bir destek gördüğünü göstermekte
dir. 

D. P. sempatizanlarının ilgisini sömürme, 
27 Mayısı gölgeleme ve halen orduda bulu
nan yüksek komuta kademesini küçük düşür
mede birleşen bu kampanya plâncılarına alet 
olanların, gerçekleri bu ölçüde ters gösterme
leri ve hiç umulmıyanlarmm bile Yassıada hü
kümlüsü yazarın kullanmayı kendisine yakış
tırmadığı anlaşılan ifadeleri kullanmaları çok 
düşündürücüdür. Hiç birinin de ihmal etmedi
ği silâhlı kuvvetleri yerme eğlimine, onun ba
şının da gerekçe1 veren' yazıları üzüntümüzü 
büsbütün artırmaktadır. Büyük bir saygı bes
lediğimiz yüce bir makamda bulunan komu
tanın amacını hâlâ anlamadığımız eski bir mek
tubundan sonra şimdi de son derece yadırga
dığımız yeni bir emirne tanık olmaktayız. Her 
ikisi de, yayından önce, Hükümet tarafından 
görülmüş ve Sayın Demirci'm ifadelerine «as
kerî elbise» giydirilmiş kıyafette görülmekte
dir. Hele son emir, hepemizin dikkatli davran
mamız gereken bâzı konuları ele aldıktan son
ra bunların gölgesinde, Adana ve Kızılay olay-
lariyle öğrenci hareketlerini bile, kapsamına 
alarak yanlış bilgi ve maksatlı telkinlerin et
kisi altında iktidar çevrelerinin dilini kullan
maktadır . Sayın Demirel de, bu emri yayın
lanmadan önce gördüğünü söylüyor ve onu 

övüyor. Yani, henüz bir yargı kararı yokken, 
bir kısım hareketlere Genelkurmay Başkanı 
emri ile «Komünist» damgası vurulmasını uy
gun buluyor Sayın Başbakan, daha belli mi? 

Ordunun büyük çoğunluğunun üzüntü ile 
karşıladığını öğrenmiş bulunduğumuz böyle 
bir emri Sayın Genelkurmay Başkanına yayın
latmanın dayandığı hesapların yanlış çıkaca
ğını ifade etmek isteriz. İhtilâlden önce çok 
iyi tanıdığımız, ihtilâl dönemindeki görevini 
herkesin bildiği, yayınlanan bir kitapta ihti
lâl için kullandığı övücü sözlerini okuduğumuz 
Sayın Tural'ıfn, son mektubundaki ihtilâlle il
gili sözlerini çok yadırgadığımızı üzüntü ile be
lirtmek isteriz. 

Sayın Tural'm bu ifadeleri bile asla ihti
mal vermiyoruz. Doğru bilgi alsaydı ve hiçbir 
telkinin etkisinde kalmasaydı, çok yadırgadı
ğımız bu ifadelerin yadırgadığımız kısmını Sa
yın Tural tarafından kullanılmıyacağına inanıyo
ruz. Silâhlı Kuvvetlerin üst komutanı yoliy-
le, iç çekişmelere itmede bulunmaz bir fır
sat halinde sömürülen bu davranış büyük bir 
talihsizlik olmuştur. Silâhlı Kuvvetleri tepe
sinden politikaya itip, günlük tartışmaya bu 
ölçüde sokan hareketi çok sakıncalı görmek
teyiz. «Dışişlerini tenkid ettiniz» diyorlar ora
da arkadaş sohbetlerinde bile bunların konu
şulmamasını yasak eden mantığı tenkid ettik, 
yoksa emirle bütün Türkiye'ye yazılan yazı
yı değil. Konuştuğumuz her silâhlı kuvvet men
subunu üzdüğüne tanık olduğumuz bu emirden 
ötürü, kendisinin de içine düşürüldüğü taktik 
hakkında Sayın Tural'm şimdi yeterli bir ka
nıya varmış olacağını umarız. Bizim bu ko
nuya değinmemizin amacı da, böyle bir kanı
ya ulaşmasına hizmet etmektir. Üzüntü ile be
lirtmek isteriz ki, Elmalı'nın kişiliğinde tanık 
olduğumuz örneğinin Sayın Tural'm kişiliğin
de de tekrar ettirilmek istenişini her bakım
dan sakıncalı görmekteyiz. 

Yasama organları olarak, belirttiğimiz olum
lulukları olumsuz hale getiren duruma bir ça
re bulmak zorundayız. Buna seyirci kalmak 
büyük vebal olur. Durumu biz çok ciddî gör
düğümüzü söylemek istiyoruz. Akılcı bir çö
züm aramada görüş, düşünce, tenkid ve öğre-
nilerimizi sunmamız için en elverişli uygun 
fırsatın Başbakanlık bütçesinin görüşüldüğü 
şu anda olduğuna inanıyoruz. 
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Bu inançla, grupum konuya enine boyuna 
eleştirerek, nedenlerini ve düşündüğü çarele
ri yüksek takdrilerinize sunmak istemektedir. 

S ay m a rka daşlar; 
Bizce, ayrıntılı nedenlerini ve doğrulayı

cı örneklerini biraz sonra açıklıyacağımız üze
re, bu durumun ananedeni, Anayasamızın ön
gördüğü tutuma Hükümetin ve özellikle Sa
yın Başbakanuı bir türlü yönelememesidir. 
Bu tutum karşılıklı sertleşmelere yol açıyor. 
Yeni yeni hevesler uyandırıyor. Sonuç olarak 
yersiz bir rejini buhranı yaratıyor kanısında
yız. 

Kişisel tutku, özel arzu ve etki yerine, çağ
daş uygar ilke ve Devlet felsefesine dayanan 
kurumsal yönetimin henüz gerçekleşemediği 
yurdumuzda, Hükümet adamlarının bu, özellik
le başbakanların, tutumu çok önemlidir. Bir 
sayın arkadaşımız geçen defa Bütçe Komisyo
nunda söylediği gibi «Türkiye'nin yönetiminde 
başbakanların damgası belirgindir.» 

Bu durumu göz önünde bulunduran ve kişi
sel tutku, arzu ve heveslerden Devlet yöneti
mini kurtarmak istiy enlerin düşündüğü çarele
ri bizim Anayasamız da öngörmektedir. 

Gerçek bir değerlendirme yapan herkes, 
19G0 öncesi yönetim ve zihniyetine göre, Dev
leti yönelmeye kalkışmak, Anayasa ile tam bir 
çelişme ve siyasal reaksiyon, irtica olacağım 
kaimi eder. 

İktidarı sınırsız denecek şekilde, yetkili 
kılan 1924 Anayasası yerine, bugünkü Anaya
sa, güçler arasında tam bir denge, oranların 
bağımsızlığı, Devlet kurumlarının özerkliği, 
hakların güvene ulaştırılması ve toplumsal kal
kınmada da, başı boşluk, politik ve kişisel ter
cihler yerine hesaba kitaba dayanan plânlı bir 
gidişi öngörmektedir. 

Bütün bunlara karşı, Hükümetimize gö
re, Devletin otonom ve özerk kurumları dâhil, 
bütün yönetim, hükümetçi görüşü esas alan bir 
anlayış ve davranış göstermelidir. Bundan baş
ka anarşi, ya da en azından Hükümeti engel
leme olur. Açık beyanlar bunu ifade ediyor. 

Bu mantığa göre, bütün yönetim ve yürüt
me mekanizması, Hükümet görüşünü uygula
makla yükümlüdür. Anayasanın özerkliğini 
güven altına aldığı kurumlar ve serbest dü
şün mihraklarında, Hükümet anlayışı ve iste

ği ile tam bir ahenk içinde, davranışlarını dü
zenlemelidir. 

Bu mantık ve istekledir ki, Sayın Başbakan 
«Devlet kurumlarını birbirleriyle bağlantıları 
olmıyan çarklar halinde işlediklerinden, Hü
kümetin bunları etkileme ve koordine gücün
den yoksun» olduğundan yakındığını açıkça 
ifade etmiştir. Daha da ileri giderek, bu ya
kınmanın amacı, bir Anayasa değişikliği oldu
ğunu da açıkça beyan ettiler. Yani: Hüküme
te, bağlı örgütler değil, Devlet örgütleri, ku
rumları işlerini Hükümete uydurmak zorun
da imişler. Bu istekle hukuk Devleti kavramı 

nasıl bağdaşabiliri Hükümet ile Devleti birbi
rine karıştıran, Devlet kurumları yeni Anaya
sa Danıştay Hükümete göre karar verecek. 
Yargı organları ona göre çalışacak. Devlet ku
rumları Hükümet görüşünde, etkisi ve koor-
dinesine girmez hukuk Devleti, Devlet kurum
ları deyimi ile. 

Anayasamızın gerçekleştirdiği amaç, edin
diği çok yönlü bir özgürlük anlayışı ve çok 
yönlü toplumsal eylemler görünüşüne karşıt 
olan l)iı anlayış, rejim buhranı yaratacak öl
çüde, sakıncalarla doludur. Hukuk Devletinin 
temelini sarsar. Bu görüşe saplanan Hüküme
tin yönetiminde, memur, her şeyden önce hiz
metin teknik gerekleriyle çıkarılan yasala
rın emrine bağlı kalması ve bu gereklere uy-
mıyan Hükümet müdahalelerinden korunma
sı sağlanamaz. Anayasamızın yönetime ve me
mura, tekniğin ve kanuniliğin gerekliliğini 
yapan hareket yeterliği ve objektiflik yetene
ğini kazandırmayı öngören felsefesine, karşıt 
bir tutum karşısındayız. Bu tutumun görünür
deki amacı, memuru, Hükümet üyelerinin emir 
kulluğu ötesinde bir kişiliği olmıyan hale dü
şürmektedir. 

İste, hukuk devletiyle Hükümetimizin çok 
yadırgadığımız bu görüşü, burada tam bir ça
tışma halindedir. Bu tutumu düzeltmeye asla 
niyetli görülmiyen Hükümet, Anayasanın ön
gördüğü şekilde, yönetim ve memurun, Hükü
metin müdahalesi ötesinde bir varlık olduğu
nu, tekniğin ve kanuniliğin içinde bir bağım
sızlığı bulunduğunu, tartışmaya bile taham
mül edemiyor. Bu görüş, Devlet yönetiminde 
esas oldu mu, kamu görevlerini, türlü baskı 
grupları, parti örgütleri ve hattâ çıkar grup
larının kişisel tutkuları ile keyfiliğin ahlâk 
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bozucu, bezdirici ve hattâ isyan ettirici etki- j 
sine teslim etmek önlenmez hale gelir. I 

Hukuk Devleti anlayışını tam anlamiyle I 
reddeden bu olumsuz tutumu haklı göstermek 
amaciyle dıştan örnekler gösterilmeye çalı- I 
şılır. Siyasal ve hukuk düzeni bizimkine ben- [ 
zer hiçbir ülkede, örneğine raslanamıyan bu tu
tumun haklılığı için, Amerika'daki uygulama
dan söz etmek çok kuvvetli bir tez gibi görün
mektedir, birçok çevrelerde. Gerçekten, Ameri
ka'da bellidir ki, başkan değişince üst kademe 
memurlarında büyük ölçüde değişiklik olur. 
Bu örneği, benimsiyenler «Hükümetin beraber 
çalışacağı insanları seçmede yetkisi tanınma
lıdır.» derler. Amerika Başkanının kimleri de
ğiştirebildiğini ve Devletin oradaki görevleri- | 
nin kapsamını bilenler, bu kıyaslamanın yer
sizliğini kabul ederler elbette. Evet arkadaşla
rını, Amerika'da Hükümet kimi değiştirebilir? 
Bütün idare kadrosu seçimle gelir: Vali, kay
makam ve görevlileri. Yargı seçimle gelir. 
Kimi değiştirir, Teknik hizmetlileri. Evvelâ de
ğiştirmek sınırı belli. Amerika'da Devletin gö
revi, Türkiye'de Devletin görevi; hepimiz bili
yoruz. Amerika'da Devletin görevi, kişisel iş
leri pek ilgilendiren halde değildir. Vergi po
litikası, dış politika, asayiş, millî savunma öte
sinde, öyle bizdeki gibi, cami yaptıran, okul 
yaptıran iş bulan, ödenek veren, tahsis veren 
bir Hükümet yoktur. O halde, bizde yatak oda
sından bütün ömrü boyunca, bütün hayatı Hü
kümetin elinde görünen vatandaşlar Hüküme
tin ilgisiyle, Amerika'da hangi partiden olur
sa olsun kararları pek fazla Hükümeti etki-
lemiyen tutumu birbirine benzetenleyiz. Biz
de vatandaşın bütün hayatı Hükümetin elin
de olduğuna göre, partizan bir Hükümet fe- I 
lâkettir. Amerika'da partizan bir Hükümetin I 
sakıncaları olmaz çünkü, vatandaşla ilgili işle- I 
ri tüm yapar, tek tek hiçbir iş yapmaz. Bunu 
bildikten sonra, bizim Hükümette Ahıerika'daki 
değişikliği örnek göstermek tamamiyle yanlış 
bir sistemden kıyaslama almak olur. I 

Bütün uyarmalara ve toplumsal tepkilere I 
«yıkıcılık ve Hükümeti engelleme» damgasını I 
vurmanın ve «canları ne isterse yazar ve söy- I 
lerler ben de, istediğimi yaparım» şeklindeki bir I 
tutumla karşılık vermenin çıkar yol olduğu- I 
nu sanan, en azından sanır görülen Sayın Baş- I 

bakanı bütün hareketlerinin doğruluğu içinde 
partisinin aldığı oyları öne sürmektedir. 

Yani, «Bana millet peşin bir zimet beraatı 
verdi. Altlarını imzaladığı ve istediğim gibi 
kullanabileceğim sayısız sayfaları olan bir de 
fetfa defterini millet elime teslim etti, istedi
ğim gibi bunları doldurur, dağıtırım. Bu hak
kıma siz hangi yetkiyle karışıyorsunuz?» di
yen bir Başbakan görüşü türlü belirtileriyle 
karşımızdadır. 

Sayın arkadaşlarım, ünlü düşünür A. de 
Tocqueville «İstipdatlarm en korkuncu çoğun
luğun istipdadıdır» diyor Ünlü Anayasa yaza
rı Will Oughbey «hiçbir dönemde kralın istip-
dadı çoğunluğun tahakkümünden daha daya
nılmaz olmamıştır.» diyor ve daha benimsenir 
inanciyle Jefferson'un dediğini de hatırlatmak 
isteriz. «137 müstebit 1 tek müstebit kadar ta
hakküm edebilir.» Bu uyarma üzerinde, Sayın 
Başbakan biraz olsun düşünse, rejimimizin çok 
şeyler kazanabileceği kanısındayız. Çünkü be
liren tutkudan böyle bir iç hesaplaşma ile ku
rulabilmesi bütün diğer yöntemler içinde, reji
mimiz için en hayırlı olanıdır. Böyle bir hesap
laşma yapsa, şimdi belki kendisinin de beğen
mediği ve A. P. nin sağ duyusuna inandığımız 
sayın üyelerinin asla benimsemediği bâzı be
yanlarını ve onları doğruluyor hareketlerini 
düzeltirdi sanıyoruz. 

Sayın arkadaşlar; 
Belirttiğimiz kaygılara kaynak olan ve eğer 

düşünerek plânlanan bir politikayı tanımlıyor
sa, birbirini tamamlaması halinde, bu politika 
«Türkiye'nin nereye sürüklenmekte olduğunu 
haber, verecek» nitelikteki Hükümet beyan ve 
hareketlerinden bâzılarımıza, belki bâzılarını
zın okumadığı hususları, hafızalarınıza yardım 
etmek bakımından dikkatinize sunmak isteriz. 
Bu arada, Sayın Demirel'in istediği gibi, be
yanların yeter derecede açıklanmadığını ve 
burada birkaç defa da konuşulmadığını ve 
son konuşmasını da dinlemeden söylediğimiz 
için özür dileriz fakat tek tek yorum yapma
dan evvelâ dikkatinize sunmak istiyoruz. 

Söz ve hareketleri olduğu gibi takdirleri
nize sunacağız. Bakın lâfları alıyorum. «Dev
let kurumları, demin de söylemiştim, birbirle
riyle bağlantıları olmıyan çarklar gibi işledi
ğinden, Hükümetin bunları koorcline etmek» 
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Devlet kurumları, lâf böyle olduğu için tekrar 
ediyorum, Hükümet organları değil, «Devlet 
kurumları birbirlerine bağlantıları olmıyan 
çarklar gibi işlediğinden Hükümetin bunları 
koordine etme ve etkileme olanağından yok
sun olduğundan» yakmıyor Sayın Demirci. 
Biz de diyoruz, «İşte temel hastalık burada baş
lıyor.» 

Hem hukuk Devleti diyeceğiz hem de Hü
kümet Devlet kurumlarını koordine edecek 
ve etkiliyecek. Bunun anlamı şudur: Siyasal 
gelişmelerimizin ulaştığı bugünkü aşamayı ve 
Anayasamızdaki kuvvetler arası ilişki ve den
geyle ilgili temel felsefeyi, tümüyle, reddedip 
yürütme organının Hükümetin her şeye hâ
kim olmasını sağlaimak ve ona karşı kurulan 
temel güvenlik kurumlarını etkisiz hale getir
mektir. 

Bu anlayış ve özleme kendisim kaptıran Sa
yın Başbakanın şu sözlerini beraberce okuya
lım : 

a) Bir basın toplantısında: «Genel yöne
timde görev alanların makam teminatı yok
tur» diyor. Makam sahiplerini her türlü gü
ven duygusundan yoksun kılarak, iktidarın 
emir kulu haline getirecek böyle bir zihniye
tin açıktan savunması, değil demokraside, 
başka bir rejimde bile düşünülemez. Hiçbir 
teminatınız yoktur ma kanı sahipleri.. Dün ak
şam burada Sayın Çağlayangil de bunu doğ
ruladı, «Elbette, özel konuşmaları ben kabul 
ederim. Elçilerle, yabancılarla konuşamaz, be-
yenat veremez memur. Özel sohbetlerinde bile 
konuşamaz» demek suretiyle, görülüyor ki, ma
kam sahiplerinin hiçbir teminatı kabul edil
miyor. Gerçekten, böyle bir güvenliği bulun
ması çok güç olan tek partili totaliter sis
temlerde dahi hiçbir Başbakanın böyle konuş
tuğunu hatırlamıyoruz. Böyle bir mantık Hü
kümet politikasına esas olunca, elbetteki Ana
yasanın 114 ve 132 nci maddeleriyle, Danış
tay Kanununun 94 ve 95 nci maddelerinin ke
sin hükümlerine karşın, yargı organlarının ka
rarları hiçe sayılacaktır, tabiî sonucudur bu. 
Çünkü, onlar bu teminatın müeyyidelerini koy
muşlar. «Yoktur böyle bir makam teminatı» 
deyince o hükümler dışarda kalıyor. Adalet 
Bakanı, «İster yaparım, ister yapmanı» sözle
riyle buna dayanarak başında bulunduğu ku

rumun temel felsefesini açıktan reddedecek
tir. Bir Sayın Devlet Bakanı bu kürsüden, bi
zim sorularımıza karşı, «yürütmeyi durdurmak 
gibi bir işlemin bu kararlara uygulanamıyaca-
ğını, çünkü yürütme olmuştur, durdurulamaz» 
gibi her paıiömanteri acı acı güldürecek bir 
beyanda bulunacak, mantık bu olunca. Yani, 
memurlar tâyin olmuştur, kararnamesi çık
mıştır, durdurulamaz». E, peki Danıştaya mü
racaat için o halde, daha önceden haber mi ve
receksiniz? «Ey arkadaşlar, sizi tâyin edeceğiz, 
haberiniz olsun, müracaat edin.» o ancak ka
rarname çıktıktan sonra emri duyacaktır. O 
zaman da yürütme olmuştur, diyorsunuz. 

b) Tutumuna yönelen uyarmalara karşı 
«Önüne gelenin canı istediği gibi atıp tutacağı 
bir başıboşluk rejimi değildir demokrasi.» di
yor Sayın Başbakan. 

İşte, Sayın Başbakanın düşündüğü demok
raside, düşün özgürlüğü ve baskı gruplarının 
anlamı budur. Fakat diğer taraftan da nedeni 
bilinnıiyen bir beyanla «Onlar istediğini söyle
sin ben de istediğimi yaparım» demekte gecik
miyor. Yani hiçbir etki, hiçbir uydurma bana 
etki yapamaz. Ben sınırsız bir serbesti içinde
yim» diyor ve ne de ikincisini söyliyecek dere
cede Anayasa felsefesine karşıt bir beyanı 
«uymaz» diyor. 

c) İzmir il kongresinde «Ekonomik olarak 
özgür olan zümrelerin Hükümetle işbirliğine 
güvendiğini, böyle zümreler olmayınca, örgüt
lenmiş bir eşkiya çetesinin bile Devleti ele ge
çirebileceğini» beyanla, esasen hukuk devleti
nin dayanağı olan kurum, örgüt ve meşru güç
lere karşı güvensizlik yorumlarına fırsat vere
cek beyanda bulunuyor. Bu güvensizlik duy
gusuyla olacak ki, «Halkın seçtiklerini koruma
sından ve Fransa'daki bir örneği ters kıyasla
maya kadar gidiyor. Bu en tehlikeli kıyaslama 
ve yersiz örneğin sakıncalarına bir kez daha 
değinerek, Sayın Başbakanın kendi kendine 
yapacağı bir vicdan hesaplaşmasiyle hayalinde 
yaşattığı zannını uyandırdığı bâzı düşünceler
den kurtulmasına yardım etmek istedik. 

Her şeyden önce, Devlet gücünü elinde bu
lunduranların esas güven kaynağı, kendileriyle 
birlikte tüm ulusu da korumakla görevli olan, 
Devletin örgütlü meşru kuvvetleridir. Bundan 
şüphe çok tehlikelidir. Sayın Bakan buna ce-
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vabolarak, «Ya onlar yetmezse» diyor. . Müthiş 
bir şey. Devletin meşru örgütlü kuvvetleri yet
mezse şüphesi, Hükümetten gelemez. Söyliye-
mez bunu. Zaten bu mantık idi ki, 1959 Anlaş
masında, dolaylı saldırılara karşı yabancı des
teği istiyor. (Gürültüler) Dolaylı saldırılara 
karşı Türk Ordusu var, polisi var, jandarması 
var. Yabancının dolaylı şeyle're karşı müdahale 
hakkı yoktur. Ne de'mektir dolaylı, içeriden 
her hangi bir hareket. Bir yerde bir olay olmuş, 
budur dolaylı. Yoksa bir cephede elbette müt
tefikler yardım eder. Ama, dolaylı harekete 
Türk Ordusu vardır, Türkiye'nin meşru kuvvet
leri vardır. Cevabını almışım, cevap o değildir. 
Gizli bir eşkiya çetesi Devleti ele geçirmeye ça
lışırsa, onu tepeliyecek kuvvetler vardır. Yok
sa, bunu örgütsüz halk kütleleri yapamaz. 
Meşru bir Hükümete karşı yönelen, değil bir 
eşkiya çetesi birçok kuvvetleri de kandırarak, 
harekete geçen 22 Şubat ve 21 Mayıs sergüzeşt
çilerinin başına gelenleri hep biliyoruz. Bunları 
27 Mayısla kıyaslıyan her sağ duyu sahibi çok 
dersler edinebilir. 

Kıyaslamanın 2 nei ve çok ilginç yönüne de 
değinmek isteriz : 

Fransa'daki örneğinde de görüldüğü gibi, 
insanlar toplumları böyle bir harekete, ya bir 
ideolojinin ülkücülüğü, ya bir dinsel fanatizm 
ya da bir yağma tutkusu ile kalkışırlar. Hep de 
böyle olagelmiştir. Tarihimizdeki örnekleri bol
dur. Böyle silâhlı halk hareketlerinin en tipik 
örneğini komünistler verir. Gerçi izlediği sos
yal ve ekonomik politika ile, komünistlerin ek
meğine yağ sürülüyor. Ortam onların istediği 
şekilde gelişme eğilimindedir. Ama sayın De
mirci'm bir komünist ihtilâlini öngördüğünü 
söyliyemeyiz. Bu tip halk hareketi sözleri son 
10 yılı aşkın sürede bâzı politikacıların kafala
rını işgal eder durur, tekrar edilir bunlar. Bâzı 
ülkelerdeki komünist ihtilâlinin dayanağı olan 
vatan cephelerini bizde de kuranlar, milis ör
gütünü öngördüğünü toplantılarda söyliyenler 
ve askere giden erlere yemin ettirdiklerim bize 
karşı burada, içerdeki odadan ifade edenler ay
nı hastalığın tedavi bulmaz nöbetlerini yaşıyan 
kimselerdir. Çok yanlış bir mantıktır. Sayın 
A. P. lilerin sağduyularından bu hastalığın te
davi etmelerini rica eder, bu konuda uyarma
mızın etkisi olacağına inanırız. 

Milletin direnme hakkından da söz eder. 
Bunda da çok yanlış bir sanının etkisinden Sa
yın Demire! de, bâzı eski politikacılar gibi, ken
disini kurtaramıyor. Millet kime karşı direnir"? 
Haksızlığı yapan, güçsüzü ezen ve Devlet gü
cünü kötüye kullananlara karşı direnme hakkı
nı kullanır. Anayasamızda böyle yazıyor. Yok
sa bu gibilere karşı hakkı, adaleti ve insan hay
siyetini savunanlara karşı direnme hakkını kul
lanan bir millet yoktur tarihte. Bu tip bir di
renme ya da ihtilâller de olmuştur, dışardan 
ajanların serbestçe oyunlar çevirdiği ülkelerde 
oluyor. Tarihe hainlikler olarak ge'çen ve bâzı 
kişi ve çevrelerin geçici çıkarlarına hizmetten 
öte de hiçbir etkisi olmıyan bu tip hareketler de 
kısa ömürlüdür. Türkiye'ye bunu kimsenin ya
kıştıracağını sanmayız. 

Sayın Başbakan bütün uyarıcılara karşı da 
en sert bir dil kullanıyor. Bu gibilere ayırım 
yapmadan «Milletin huzuruna musallat olanlar, 
beş parmağında beş kara, anarşistler, yaygara
cılar, fitneciler, iftiracılar» gibi lâfları aynen 
alıyorum. Bir şey katmaya hakkım yok. (Gürül
tüler) Biz komisyoncuları değiliz bunların. (Gü
rültüler) Acıyorum size ama bunları uyarma 
yapacağım. (Gülüşmeler) Nitelikler yakıştı
rarak etkilerini önlemek istiyor. Baz an da bun
lardan yetki soruyor. «Ne hakla bu uyarmayı 
yapıyorsunuz ?» 

Siz kim oluyorsunuz da benden hesap soru
yorsunuz, demeye getiriyor, kendisine hesap 
sorulamazlığm ve her yaptığının doğruluğu ile 
kendi yanılmazlığının icazeti olarak da halktan 
alman oyları gösteriyor. Sayın Başkanımızın 
bu mantığının geçerli olduğu bir demokrasi
nin örneğini hatırlamıyoruz. Gerçekten, aldığı 
oyları eski hataları için bir berat ve ilerde 
yapacakları için de bir önizin ya da icazat sa
yan Sayın Demirel'in demokrasi ve millî irade 
konularında, kendine özgü yepyeni bir anla
yışı ve ekolü temsil etmektedir. Bu anlayış 
ve yorumu da isteğine ve işine geldiği gibi kul
lanıyor. Çünkü, kendisi için halkın oylarının 
ifade ettiği anlamı başkaları için kabul etmi
yor. Bundan ötürüdür ki, biz uyarma yaptı
ğımız zaman bize yetkisini aşan korkutmalar
da bulunduğu gibi, nereden yetkiyi aldığımı
zı da soruyor. 
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Tabiî senatörlerin sadece bir ilin değil, tüm 
ulusun % 62 sinin oylariyle seçildiğini hatırla
tarak yetkimizin kaynağını belirtmek zorunlu-
ğunu... (Gürültüler) 

Ne bağırıyorsunuz? Bu söylenen lâfları biz 
söylüyoruz, tekrar ediyoruz. (Gürültüler) 

BAŞKAN — Çok rica edeceğim, (Şiddetli 
gürültüler) 

MİLLİ BİRLİK GRUPU ADINA AHMET 
YILDIZ (Devamla) — Denge kuruyorsanız olur. 
(Gürültüler, «Başkan siz müdahale edin, biz de 
müdahale etmek mecburiyetinde kalmayalım» 
sesleri) 

BAŞKAN — Sayın Ural, çok rica ederim. 
MİLLÎ BİRLİK GRUPU ADINA AHMET 

YILDIZ (Devamla) — Yeni Anayasamızla... 
(Çok bağırmadan konuş, sesleri) Biz size söy
lerken neye güceniyorsunuz?1 O halde düzeltin. 

3. Yeni Anayasamızla bütün başlıca sos
yal ve hukuk konularına bir çözüm getirilirken 
artık eski, verimsiz tartışmalara ve politik çe
kişmelere yer kalmayacağı inancında iken Sa
yın Demir al Hükümeti inanılmaz bir becerik
lilikle bu eski devri düzeltti, yeniden diriltti. 
Yine o verimsiz tartışmalara toplum sürüklen^-
di. Bu talihsiz gelişmenin başetkeni kendisi ol
duğu halde, kusuru başkalarına yüklemeye de 
çalışmaktan asla geri durmuyor. 

4. Sayın Başbakanın rejimi ve Devlet ku
rumlarını savunma şekli de çok ilginçtir. Re
jimi ve Devlet kurumlarını savunma gerekliliği
ni belirttiği gençlik kongresinde «Devlete yö
nelecek tehlike karşısında Devlet kurumları 
kolkala, yanyaııa olacağını ve bunu kimsenin 
değiştiremiyeceğini» söylediği zaman umutlan
dık. Doğru bir beyandır, eledik. Artık Sayın 
Başbakanda, büyük bir değişiklik oluyor sanı
sına vardık, fakat Sayın Başbakan hemen son
ra, «Devrimlerin koruyucusu Türk Devletidir.^ 
Bu da doğru. «Onu da A. P. temsil ediyor. 
Türk Devletini» diyerek devrimlerin koruyu
cusu olarak A. P. yi ^gösteriyor. Haydi bunu 
şaka sayalım, fakat A. P. irin Devleti temsil 
ettiği tezi, bu tez Türk Anayasa hukukunda 
patenti Sayın Demirel'in olan eşsiz bir buluş
tur. Bir parti Devleti temsil ediyormuş, beyan 
açıktır. 

Devletin kurucusuna söven, ona ihanet eden
lere hadlerini bildiren' hakarete diş biliyen de 

bu partinin içinde kümeleşir, Devletin, dev
rimlerin koruyucusu da olur. Anlaşılmaz bir 
bilmecedir. Bizim de bunu söylemeye hakkımız 
var. 

Sayın Demiral, rejimi savunurken, tek ta
raflı konuşuyor. Bizim de tamamen karşısında 
bulunduğumuz komünistlerin yıkıcılığına karşı 
Hükümetçe uyanık bulunulmasını takdir ederiz. 
Fakat, sola karşı bütün silâhlarını yaylım ateşi 
halinde kullanan S ayni Başbakan, 27 Mayısı 
kundaklıyanlara ve «Türk subayı yerine Mosko-
fa teslimi daha iyi gördüğünü» söyliyenlere 
karşı, bir kere olsun, bir tepkisini göremiyoruz. 
3 gün önceki sert demecinde, son günlerdeki 
yayınlarda ordu ve 27 Mayısa ıgölge düşürmek 
için yarış halinde bulunan gazete sütunların
da oturanlara en ufacık bir tarizde dahi bulun
muyor. Bu yayınlar sanki Sayın Demirel'den 
vaze mi almışlar gibi geliyor. Kim olursa olsun 
ona da söyledim. 

Biraz da Hükümetin Anayasa anlayışı ve son 
zamanlarda rahatsızlığınız artmasın, söylemek 
zorundayız, yeni bir biçim alan 27 Mayısa karşı 
olan tutumuna değinmek isteriz. Evet, şimdi 
noktaya geldik. Başta Sayın Demirel olmak 
üzere Hükümet üyeleri ve bâzı seçkin, tanın
mış A. P. li Parlömanterlerdon, yeni bir hu
yun geliştiğine tanık olmaktayız. Örneklerini 
vereceğiz. Bizde hiç söylenmemiş lâfı tekrar 
etmek yok. 27 Mayısa karşı açıktan yapama
dıkları aleyhtarlığı örtülü yermelerle ve bu
günkü bütün güçlükleri ihtilâle yüklemek su
retiyle sürdürülen bu kampanyadan bâzı ör
nekler vermek isteriz. 

Evvelâ Sayın Başbakandan : 
Gaziantep'teki konuşmasında, «ipoketkli, 

ambargolu» konular bulunduğundan yakmıyor. 
Nedir bu konular? Nedir tartışılamıyan ve ye
ril eıniy en? 27 Mayısa açıktan sövmekten başka 
«ipotekli ve ambargolu» denecek konu hatırla
mıyoruz. Tabancasını çıkarıp tankları, topları 
varsa, «tabancam var» diye konuşabilen Parlâ
mento üyeleri var. Ambargo nerede? Tek ku
suru 27 Mayısın başı olmak olan rahmetli Gür
selin cenaze töreninde bile sövmelerine ara-
vermiyenler, daha neler söylemek istiyorlar ki 
ambargo altında. 

İhtilâlin bıraktığı tortulardan; ihtilâl döne
minde yapılan ihbarlardan ve soruşturmalardan 
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dert yanıyor, Sayın Başbakan. Asla beğenmedi
ğini kendi ağzından da çok işittiğimiz D. P. dö
nemini de dolaylı şekilde övmeyi kazançlı bir iş 
sayıyor. 

Hiçbir yeri olmadığı halde Bütçe Komisyo
nunda kullandığı şu ifadeye bakın: Biz bir ihbar 
furyası yaratmadık, açtırmadık. İhtilâl dönemin
de 5 125 kişiye karşı soruşturma açıldığı halde 
hemen hepsi de beraat etti. Bunların hepsi doğ
ru, yalan lâf söylemiyoruz, dediği de doğru. Fa
kat herkes ürktüğü için bunun etkileri bugün de 
sürüp gidiyor. Bundan sonra söyliyeceklerim de 
doğru, bunlar da doğru, onlar da doğru. 

Sayın İçişleri Bakanı da: Yönetim ve polisin 
etkisizliğini ihtilâlde yaratılan polis aleyhtarlığı
na dayamak istiyen beyanda bulunuyor. Polis 
bunun için sinmiş. 

Bir sayın senatör, Bütçe Komisyonunda : 
«Şu kadar yıl memlekete hizmet eden bir kimse 
vatan haini olur mu?» Sözlerine dayalı konuşma 
yapıyor. 

Bir sayın milletvekili kendi bölgemde Sürme
ne'de «27 Mayıs diye bir bayram tanımıyorum.» 
dedikten başka, bayramda konuşan ve kendisinin 
de oy verdiği Kanunun gereğini yapan öğretme
ne ve ortaokul müdürüne hadlerini bildireceğin: 
kahvede söylüyor, halkın içinde. 

Yasama organlarından çok önemli bir maka
mı işgal eden bir arkadaşınız da Doğu'da. bulu
nurken «Bayrama niye katılmıyorsunuz?» denin
ce «Ben oraya katılmam.» diyor. 

Sayın arkadaşlar, örnekleri uzatmadan bu tip 
beyanların amaçlarına ve hakettikieri karşılığa 
ilişkin sözlerimizi sunuyoruz şimdi. 

Önce, şu «ipotekli ambargolu» deyimine tek
rar değiniyoruz. 

Gerçekten, 1961 - 1962 yıllarında sınır tanı
maz taşkınlıklar ve saldırılardan sonra bâzı kor
kulu haberler alınca da xinkara'yı bile terk etme
lere bile tanık olduk. İşte bu esnada bu durum
da sayın iktidarda bulunan Hükümet, Halk Par
tisi, A. P. Hükümeti bir Kanun çıkardı. 

Meşruluğunu yitirdiği ve yasa dışı hale gel
diği Anayasamızca hükme bağlanan bir iktidarın 
kötülüklerini saymayı yasakladı. Düşkünlere kar
şı bir merhamet, ya da bir ruh yüceliğini temsil 
edeceği inancı ile, kabul edilebilecek bu hükme 
karşılık, o kara dönemi sona erdiren hareketin de 
övülmesini yasaklıyan bu yasa. henüz yürürlükte

dir. 38 sayılı Kanun. Yani cezasını çeken suç
lunun kusurunu yüzüne vurmayı önliyen, fakat 
onu yakalıyan polisin ve cezasını veren yargıcın 
da hareketini takdir etmek yasaklanmıştır. Hak
sızdır bu yasa, o zaman da haksızlığım belirttik, 
ama bir kanundur, saygı duyarız. Haksız olan bu 
kanun bu haliyle de uygulanmıyor bugün. Tersi
ne, 27 Mayıstan söz eden öğretmen kovuşturul
ma ya uğruyor. Bu Anayasayı getiren hareket 
ve kişilere saldırıdan başka, eserlerini koruyucu 
nitelikteki konuşmaları bile yetkisizlikle yeriliyor. 
Sayın Demirel, «Tabiî Senatörler için kim adına 
konuşuyorlar?» diyecek kadar halk oyuna daya
nan statülerimizi ve Anayasadan gelen hakları
mızı çok görebiliyorlar. (Zavallı, sesleri.) 

Diğer yandan zavallı, demiyorum, bir Baş
bakandır, reddederim bu sözü. insan onuruna 
saygılı A. P. lileri bile tiksindiren A. P. markalı 
bâzı gazetelerin sayfalarına bakıyoruz. Türk ba
sınının bu yüz karası organları, sanki 1960 önce
si yaşanıyormuş gibi fotoğraf ve başlıklarla A. 
P. nin Cumhuriyet Hükümetini meşruluk teme
lini bile inkâr eden bir tutum içindedirler. Evet, 
sanki 1960 tan önceki dönem yeniden yaşıyor. On
lar yaşıyorsa A. Partisine ne iş var, bu Hükü
metin yeri nerede? Buna karşı ses yok. Yalan, 
iftira ve edep dışı olmayı huy edinen bu gazete 
ve bâzı diğer Demirel'ei dergilere örtülü ödenek
ten para verildiği iddiasını, 11 .8 . 1966 günkü 
Yeni İstanbul ortaya attı, iddia benim değil ve 
Hükümet de bunu şimdiye değin yalanlamadığı
na göre, ahlâksızlığa prim veren bir tutum olur 
bu. «İhtilâlin bıraktığı tortular, ihbar furyası, 
5 125 kişinin sorgırya çekilmesi» ne dayalı Sayın 
Demire! markalı 27 Mayıs yermelerini cevaplan
dırırken bu konunun A. P. nin bir politikası ha
line getirilmemesini temenni ederiz. Bu tip suçla
malara karşı sabrımızın tükenmesinden ötürü kar
şılık verme zorunda kalıştan Yüce Senatodan özür 
dileriz. Ama artık sabrımız bitti bunlara karşı. 

Yakın bir ülkede en son yapılan bir ihtilâlde, 
bir haftada 11 bini aşan insanın öldürüldüğüne 
ilişkin haberleri hâlâ unutmıyanlar - yayınlandı 
bunlar - ve bütün dünya ihtilâllerinde canına kı
yılan insan sayısı hakkında ufak bir bilgisi olan
lar, dünyanın «Kadife eldivenli, kansız, centil
men» gibi deyimlerle niteliğini belirtmek istediği 
bir ihtilâle, kendi ülkesindekilerin daha insaflı ve 
daha anlayışlı konuşmasını beklese gerek. Hele 

- 4 0 0 -



C. Senatosu B : 27 2 . 2 . 1967 O : 1 

o İhtilâlin getirdiği düzeni devralan ve onun ha
zırladığı koltuklara oturanlar ise İhtilâlcilerden 
daha çok ona sahip çıkmaları bir siyasal borç ha
line gelir. İhtilâle saldıranlar bir de bugünkü 
kendi tutumlarının bir vicdan hesaplaşmasını 
yapsalar çok iyi ederlerdi sanırız. Bu suretle, 
hem bu sağ duyu dışı kampanyayı boşlarlar, 
hem de bizi bugün konuşturmaya zorlamazlardı. 
Karanlık ve yasa dışı olduğunu korumaya ye
min ettiğimiz Anayasanın belirttiği bir dönem yı
kılırken onunla işbirliğinde bulunan, o ölçüde 
yaygın bir huzursuzluk rejimini yürütmede ikti
darla iş birliği yapan insanların soruşturmaya 
hedef olmalarını yererken hiçbir kusurunu söy-
liyemedi'kleri insanları görevlerinden atmadaki 
haksızlıklarını hiç düşünmezler mi? İhtilâl sonun
da görevlerinden ayrılanları savunan bugünkü 
Hükümet, bir günde savcıları, diğer bir günde 
vali ve kaymakamları, başka bir günde Tarım 
Bakanlığını alabora edip, Millî Eğitim Bakanlı
ğında ela Nazilikten ya da burjuvazilikten temiz
leme metotlarını uygulayanlar bu Devlet örgü
tünü tümü ile alt - üst eden tutumlarına hangi ge
rekçeyi bulabiliyorlar ki, bu yermeye geliyorlar! 
Yoksa bilmiyoruz, belki A. P. de bir ihtilâlden 
sonra iktidara gelmiş, belki gayrimeşru bir Hü
kümeti devirmiş. Ondan daha büyük bir deği
şiklik yapıyor çünkü. 

Türkiye'yi dama tahtasına ve memuru da da
ma taşma çeviren, 25 - 30 yılı aşkın başarılı ve 
şerefli Devlet hizmetleri gören valilerden hiçbir 
dönemde öngörülmemiş ölçüde ve çok sayıda haysi
yet sahibi insana, öyle depoya tıkar gibi yapılan 
işkenceyi düzenliyenlerin yürekleri yalnız kara 
damgalılar için mi çarpar? Memleketin aydına bu 
kadar ihtiyacı olduğu bir devrede, valilik maka
mına çıkmış 70 insanı depoya sokan, bira?; konu
şunken daha insaflı düşünmelidir. 

En ağır suçu işi iyenin babasını - buraya da 
dikkat ediniz, örnek alırsınız - Diyanet İşleri Baş
kanı yapan, diğer bir ağır suçlunun kardeşine 
de dış görevde çalışma için özel teminat gönde
ren, ki ben gönderelim, Sayın Koçaş da burada
dır, iyi mi çalışıyor, iyi, teminat verip arkadaşı 
gönderdim, kardeşi hapiste olabilir, benden temi
nat kendisine, vazifesine devanı etsin, dedim. 

Ye daha nice D. P. yakınlarının kılma bile 
dokunmayan bir ihtilâl dönemini yerenler, başa
rılı Genel Müdür yerine, partililerini; namusu 

ile çalışan memurun yerine Yassıada ve Kayseri 
turistlerini; yabancı petrol şirketlerine savaş 
açanların yerine, onlarda çalışanları ve Anayasa 
Mahkemesi ile Yüksek Hâkimler Kuruluna da es
ki kanun dışı rejimden kalanları getirirken, bü
tün restorasyonlara rahmet okutacak bir hareket 
içinde olduklarını anlamıyor muyuz? Ye bunu 
söylemeye hakkımız yok mudur? 

İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Yok, 
yok. Senin hakkın yok. 

BAŞKAN — Sayın Ege... 
MİLLÎ BİRLİK GRUPü ADINA AHMET 

YILDIZ (Devamla) — Ben bu kelleyi ortaya ko
yarak geldim. Senin gibi havadan gelmedim. 
(Gürültüler) 

BAŞKAN — Sayın Ege... (Gürültüler) Efen
dim, Sayın Yılehz'm her konuşmasında böyle ta
rizler ve karşılıklı görüşmeler olur da onun için 
müsamaha ediyorum. 

MİLLÎ BİRLİK GRUPU ADINA AHMET 
YILDIZ (Devamla) — Teşekkür ederim Sayın 
Başkan. İhtilâl döneminde soruşturmaya uğra
yanlardan suçluluğu kesinleşmemişleri beraat et
tirmede tereddüdetmiyenleri yerenler, evet, mah
kemeye gitmiş, beraat edince kalmış. Balmum
cuya veya Yassıada'ya gitmiş, bir suçu olmayın
ca bugün Bakan olmuş, Senatör olmuş, bir şey 
demedik bunlara. En yakın, her memleketten de 
çok övdüğümüz Batılı memleketlerde dahi bir ih
tilâl yapıldığı zaman yaptığı tasfiyeyi biliyorsu
nuz. Bütün bunları yapmadık. En ağır suçlula
rın en yakınlarına kapılar açtık. Ama bütün 
bunları yerenler bugün bir hesaplaşma yapma
dan, en yüce yargı organlarının bugün verdikleri 
kararları uygulamaktan ve hattâ «İster uygula
rım, ister uygulamam.» elemekten hiçbir mah
cupluk duymuyorsa, bizim de söyliyeeek sözümüz 
kalmaz. 

Eşkiyalara karşı yürekliliği öğüt veren Sa
yın Bakanın, asayişsizlik için bulduğu özür ise eş
siz niteliktedir. İhtilâlde polise karşı olan dav
ranış onu sindirmişmiş. Niçin hafızasını bu ka
dar yanlış •kullanıyor? Bu anlaşılmaz. İhtilâlden 
sonra değil, daha önce, polis coplarına körpe 
kafaları hedef yapan, İstanbul Hürriyet Meyda
nı ııı savaş meydanına çeviren ve çocuklarımızın 
üzerine polisleri atlarla yürüten, Siyasal Bilgi
ler Fakültesinin duvarlarını delik deşik ederek, 
bir bilim yuvasını savunma mazgalı haline geti
ren tutum polise karşı nefret uyandırdı. 
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Bn nefret karşı tepkileri doğurdu. Bu ci
nayet tablosunda rol alan bir polisin Yassıada'-
dalki 'konuşmalarını hepinizin okumasını tav
siye ederim. İhtilâl ise, hu acı ve kara anıları 
unutturmak için günler tertibetti, polis günleri, 
hattâ polisin elbisesini değiştiirdi. Gerçekleri 
bu ölçüde ters gösterme huyundan vazgeçilme 
zamanının geç'ikmomesini temenni ederiz. 

Bir Anayasa hükmü olduğu halde, onu ko
rumaya yemin eden bir sayın senatörün, aynı 
etki altında -Hükümet burada iken bütün 
bunları bilmeli şu kadar yıl hizmet eden kim
senin vatan haini olamıyacağım - söylemesi çok 
ilginçtir. Çünkü, Yassında Yüksek Adalet Di
vanının kararlarında bu deyim. var. Arkadaş
lar, vatan hainleri dışardan ithal edilmezler. 
Dışarıdan Devlete saldıranlara düşman derler. 
Yatan hainleri memleketin içinden çıkar, onlar 
olur hain. Bunlar hizmet edebilir, memlekete 
çalışınken, yaptığı kötülüklerin adına vatan 
haini denebilir. Bunun tesbiti de yetkili orga
nın hakkıdır. Yoksa, ucuz politika yapmak için, 
senatörlerin, mili et vekillerin hakkı değildir. 
Bir defa bunu anlayalım. Tekrar ediyorum, va
tan haini ithal edilmez, memleket içinden çı
kar. 

Evet, bütün bu olumsuzlukların baş rolün
de bulunan Sayın DenıirePiıı bu ölçüde 27 Ma
yısa karşı şaşı bakmasının nedenini anlıyamı-
yoruz. Başkası şaşı bakabilir. fakat niye Sa
yın Demirel böyle bakıyor? Yassıada ya da 
Balmumcu konuklarının duyusal tepkilerini an
larız, hissî durumlarını anlarız. Fakat, Sayın 
DemirePe 27 Mayısın bir kötülüğü de olmamış
tır. Biraz fazla gecikmiş olan şerefli vatan hiz
metini artık zamanı geldiği ve onun şerefinden 
sayın arkadaşımızın da gecikmeden yararlan
masını hatırlatmaktan ibaret bir görevi vardır. 
Bunu da en iyi şekilde Sayın DemirePe yapıldı. 
Ankara'da Plânlamada bugünkü durumuna en 
iyi hazırlık içinde yaparken, bize şükran bor
cu olması gerekirken, neden bu derecede sert 
davranıyor, bunu anlıya'madık. Evet. Hazreti 
İsa 9 körün gözünü iyi ediyor. Birisi de t eş ek
lidir etmiyor. Bir tanesi de yalnız «Allah'a ıs
marladık» diyor. Bunu bilenler bir teşekkür 
beklemez. Ama, bunlardan hiçbir tanesi Haz
reti İsa'ya saldırmamıştır. Anayasayı ve özel
likle başlangıç kısmını... 

HÜSEYİN KALPAKLIOĞLU (Kayseri) — 
Peygamberliğini ilân etsen daha iyi olmaz mı? 
(Gülüşmeler) 

MİLLÎ BİRLİK GRUPU ADINA AHMET 
YILDIZ (Devamla) — Sana göre peygamber
lik estağfurullah ama öyle bir şey olabilir. 
(Gülüşmeler) 

HÜSEYİN KALPAKLIOĞLU (Kayseri) — 
Sen hep böyle tahripkâr mı konuşacaksın Allah 
aşkına? (Gürültüler) 

BAŞKAN — Sayın Kalpaiklıoğlu.. 
MİLLÎ BİRLİK GRUPU ADINA AHMET 

YILDIZ (Devamla) — Anayasayı ve özellikle 
«Başlangıç» kısmını da çok daha iyi okumayı 
tavsiye ederiz. Bunun 2 nci fıkrası nedense 
dalgınımış gibi atlanıyor, son cüımlesli beğenili
yor. Ama son cümlesinin içindeki lâflara uy
gun hareket gerekir. Fazla krzmayasm diye 
bunun üzerinde çok dunmıyacağı'm. Bunun üze
rinde birkaç saat konuşulabilir ama geçiyorum 
senin hatırın idin. (Gülüştm'eler) 

Sözlerimi bitiriyorum. Sayın Başbakanı an
laşmakta gerçekten çok güçlük çekiyoruz. «Bü
yük Türk Milleti; büyük - güçlü mamur Tür
kiye; Mürefeh Türkiye, Nurlu ufuklar; Özel te
şebbüs; Büyük Atatürk; Milletin isteği ile A. 
P. nin isteğinin aynılığı» nı ifade ederken bun
ların hemen yanında «eşkiya çeteleri; milletin 
huzuruna musallat olanlar, yaygara, yalan, if
tira, beş parmağında beş kara, anarşistler, mil
letin direnmesi, silâhlı ayaklanma, milletin ik
tidarı korumaisı»1 deyimlerinden kurulu Sayın 
Demirel marfealı demeç ve söylevleri insan 
okurken, bir psikolojik sarsıntı geçirir gibi olu
yor. Ben bunları okurken böyle sarsılıyorum. 
Nedir bunlar? Bu sözlerin kaç yıl ara ile ve han
gi değişik koşullar altında, hangi ayrı ayrı mem
leketlerde söylediğini araştırırken, aynı anda 
aynı yerde söylendiğini görecek olan gelecek 
kuşakların çok şaşıracakları kanusmldayız. Bu 
beyanları okuyunca insan, söylendiği ziaman 
«Türkiye sanki bir sapıklar, çeteler, yıkıcılar 
ve türlü ruh hastalarının bulunduğu bir has
taneye dönmüş» sanısını düşüneceği fcaygısiyle, 
gelecek kuşakları da uyarıcı böyle bir yanlış 
kanıdan onları da koruyucu açıklamalar yap
mak zorunluluğunu duyduk. 

Arkadaşlarım, böyle bir tablo tehlikeyi ça
ğırmaktır. Böyle bir tablo çizmek buhran ya-
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ratmalktır. Böyle bir talblo, her rejim aleyhta-
rma gerekçe veren bir tablodur, işit e bunun 
için, bu bü'yüik tehlike için bu tabloyu çiziyo
ruz. Eğer Tüıfkiye böyle ise, kimse yerinde 
oturamaz, demektir bu. Onun için bu tabloyu 
çizmeye kimsenin hakkı yoktur. Türkiye 'yi bu 
halde göstermeye -bunları gösteren Hükümet 
Başlkanı - öyle gösteriyor, o lâflar onun, ben 
ckleme'dim hiçbir şey. 

Evet, bizi yanlış yorumlayan arkadaşlara 
sunu söylemek istedim ki, bu iktidar değil, han
gi iktidar olursa olsun, ihtilâlden sonra, ona 
en yakın olması gereken, Tabiî senatörlerdir. 
Bu iktidar, Sayın İnönü olur. Sayın Ürgüplü 
olur, Sayın Demirel olur. Kurulan düzenin so
rumluluğu, siyasi sorumluluğu bize aidolduğu-
na göre, başarısını da biz isteriz. Bunun başa
rısı da iktidarın başarısıdır. Ama, neden böy
le çatışıyoruz? Bunu düşünmek gerekir. Her
halde bu sistemin kötü numara almasından en 
çoik rahatsız olması gereken biziz. Bizi yere
cek herkes. Neden böyle çatışmaya geliyoruz? 
Burada iyi düşünmek gerekir. Her halde çok 
kuvvetli bir neden vardır, arz ediyoruz neden
lerimi. Böyle b'ir ta'blo elbette bizi böyle ko
nuşturacak. 

Sözlerimizi bitirirken, çok kez yaptığı gibi 
hiç olmazsa bu defa Sayın Demirci'den, söyle
mediğimizi söylemek istediğine dayanarak ya
pıp, cevap veıimemesinl rica ediyoruz. Yalnız 
söylediklerimizi alsın. Rejimimizin başarısına 
hizmeti görev bilen Tabiî senatörler olarak bu 
uyanmamızın bir görevin gereği olduğunu ha
tırlatır, bu görevin gereğinin kavranacağı 
umudu ile Cumhuriyet Senatosunun bütün üye
lerini saygı ve sevgi ile selâmlarını. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Söz sırası A. P. Grupu adına 
Saym Ziya Termen'de. Buyurun Sayın Termen. 

A. P. GRUPU ADINA ZİYA TEPMEN (Ça
nakkale) — Muhterem Başkan, kıymetli sena
tör arkadaşlarımı.: 

1967 malî yılı Başbakanlık bütçesi üzerinde
ki tenkifd ve görüşle'mizi takdime başlarken, 
Yüksek Heyetinizi, Adalet Partisi Senato Gru
pu adına, içten saygılarla selâmlarım. 

Başhafcanlık bütçelerinin, her s"ayın senatör 
aıkadaşum tarafından, önemi derhal teslim olu
nan bir ayrı hususiyete malik bulunduğu aşi
kârdır. Sosyal, ekonomik, malî ve politik hiz-

ımdtlerle ilgili tüm yetkilerin mihraklaştığı bu 
m'alkam, bizzat icraya taallûk eden idare çalış
malarının da inzimamı ile, murakalbe ve kürsi 
tenkidlerinin, öteden beri değişmez hedefi ve 
nihai mercii yapıla gelmiştir. 

Üç gün önce, 1967 malî yılı bütçesinin tümü 
üzerinde Yüce Heyetinizden ilk anlam'da iti-
maSdmı istihsal eyliyen Sayın Başbakan, bugün 
kendi Bakanlığı bütçesi münasebetiyle tekra-
ren huzurlarınızdadır. Bu tekrarların ve bütçe 
•müzakereleri dışında sair tenkid ve murakabe 
müesseselerinin, memleketimiz hayrına tem'iıı 
dtt'iği sayısız faydalar cümlemizce malûm re
jim garantileri hükmündedir. Devlet hayaîtiye-
tinin yüksek ve en mutena mevkiini işgal ve 
temsil eyliyen Başbakanın, Senato ve Parlâmen
to karşısında, rejimin özünden gelen sebeplerle, 
daima sual ve hesaba müheyya bulunması, el
bet esas olacaktır. Bu esasa tamamen riayet
kar b'ir siyasi topluluk olarak, bu bütçe müna
sebetiyle, çeşitli yönlerde Hükümet Başkanımı
za yarklımcı fikirler tavsiye buyuran düğer par
tiler sözcüleri arkadaşlarıma, teşekkürlerimi
zi arz etmek isterim. 

Kıymetli arkadaşlarım; 
Takdime çalıştığımız bu samimî hisler ya

nında, hatırlatmayı münasip gördüğümüz bâzı 
hususlar da yok değildir. İki yıl önceki sözcülü
ğümüzde de belirtmeye çalıştığımız şekilde, 
senato kürsileri, günlük ve arızi heyecanların 
şimşekleştiği parlâmento kürsilerinden farklı 
olarak, bir form, bir meşveret meydanıdır. Se
nato çalışmalarımızdaki tenkidlerimiz, tahrip ve 
tezyifi değil, tezyin ve tarsini tercih etmelidir. 
Süzülmüş ve mütekâmil insanlığın gereği budur. 

Ahmet Yıldız Beyin Yüksek Senatoyu daha 
yüksek bir kültüre ulaştırma gayretleri müstes
na, kimsenin kimseden yeniden bir şey öğrene
ceği bahse konu edilmemelidir. Bu salonlarda 
yer alan saym üyeler zevk ve kültürde mazide 
yetki ve haysiyet anlayışında, terbiyede, tama
men eşit şartların sahibi ve mümessilleridirler. 
Hakikati hâl bu ve hakikati hâl asgari böyle ol
mak icabederken bâzı cenahların ve teferrüt 
kaydetmeyi hüner zanneden üye hâzı zevatın 
sönmek bilmez bir kin, şirretliği usul edinen bir 
üslûp ve millî iradeyi umursamaz, haris bir man
tık esaretinde, partimizi, Hükümet Başkanımız 
ve cümle değerlerimizi şahıslarımızı sere serpe 
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seviyesiz kürsi beyanları yolu ile tahribi hedef 
alındığına da, zaman zaman maalesef şahidolu-
yoruz. 

Bu tutum, millet adına ve Senato tarihi he
sabına, mahsus köşesinde, şimdilik hıfza terk-
olunmaktadır. Zamanı geldiğinde istimal edile
ceğinden de kimsenin şüphesi bulunmamalıdır. 
Parlâmento kürsülerini asgari bir şeref anlayı
şı seviyesine, elbirliği ile hedef yapamadığımız 
müddetçe, yakın tarihimizin getireceklerinden 
korkmalıyız. 

Başbakanlık Bütçesinin Adalet Partisi Gru-
pu olarak, tenkide seza mes'eleri üzerinde, neler 
söylenebileceği hususu haklı merakınızı muei-
bolabilir. Bu sual, hakikaten, iktidar grupları 
tarafından yıllardan beri şekil kazanan klâsik 
numuneler muvacehesinde, iktidarının ikinci 
'bütçesini idrak eden Adalet Partisi namı hesabı
na, sorulmasında fayda ümidettiğimiz bir sual 
değeri taşımaktadır. Arz etmek isterim. 

Adalet Partisi - kim ne söylerse söylesin, na
sıl müfsit iddialar ortaya sürülürse sürülsün -
(Halk için, halkla beraber) prensibinden doğan 
sebeple, siyasi başarı elde eden bu prensibin ru
huna ihanet etmediğini kısa mücadele mazisinde 
millete ispat eyliyen, bir siyasi partidir ve mu
rakabe görevi anlayışında, bihakkin samimî üye
lerden terekkübetmiştir. 

Bugün, kendi Hükümetimizin Başkanı, kendi 
Cumhurbaşkanımızla ilgili, ehemmİ3retli bir büt
çe kontrolü içindeyiz. Biz Adalet Partililer, ge
rek grup hayatımızda, gerek genel resmî top
lantılarımızda, grupumuz kararma iktiran etmi-
yen meselelerde, müdahalesiz bir vicdan mura
kabesinin, hakikaten sahipleri mevkiindeyiz. 
Bugün, bu bütçenin sözcülüğüne seçilen kişi ola
rak, neler söyiiyeceğimdeıı, tenkidlerimi hangi 
fikir ve edâ çerçevesinde takdim eyliyeceğindeıı, 
Yüksek Heyetinizi temin ederini ki, bir arkada
şımdan rica ettiğim dinleyici ihtiyacım müstes
na, partimin bir gûna malûmatı yoktur ve olma
mıştır. 

Bu hal. Adalet Partisi yönetimindeki, rejimin 
esaslarına uygun öz telâkkinin delili olmak de
lili sayılmak icabeder. Partimizin, içe ve dışa 
müteveccih politika hayatında, piramidal bir 
sistem hâkimiyetinin değil, bir saf nizamı düze
ninde yol aldığı, binnetiee şu anda takdim et
mekte bulunduğum kritiklerin, partimi ilzam 

eden mânada, tamamen hür bir Türk senatörü 
takdiri vasfında bulunduğu bedihîdir. 

Değerli arkadaşlarım; 
Başbakanlık Bütçesinin maddesi ile ilgili zati 

bünyesine temas etmiyeceğim. Memleketimiz si
yasi aktüalitesini teşkil eden mühim konuları, 
bu konuların hallinden mesul Başbakanımıza, 
tahlil tedbir ve tavsiyeler halinde, takdim ve teb
liğe çalışacağım. Bu konuların tamamını ihata 
eden iç politika meselelerimiz konuşmamın esa
sını teşkil edecektir. 

6 tam yıldan beri, 780 yıllık Devlet hayatı
mızın hiçbir çağında şahidi olmadığımız, çal
kantılı günler yaşıyoruz. 6 tam yıl, bizdeki nor
mal beşer ömrünün, onda birine tekabül eder. 
Bugün 60 yaşını idrak eden her Türk, bu ömrün 
ilk kırk yılım, çeşitli büyük harblerin yokluk 
mücadeleleriyle, yahut gençlik yıllarını, tek par
tili hayatın sükût emreyliyen sustaları gölgesin
de geçirmiştir. 

Son 20 yılın saadetinden, keza bahsolunamaz. 
Son 20 yıl Nisan yağmur ve güneşi halinde, ik
tidar ve muhalefet topluluklarının, kanla sonuç
lanan hazin hikâyeleri yıllarıdır. 

Görülüyor ki, büyük bir ömür, iç buhranla
rın yarattığı zulmetler uğruna harcanmıştır. 
Türkün kaderi bu mu olmak lâzımdır? 

Türkün kaderinin, meşru nizam yolu ile çi
zilmesi, meşru müesseselerce tâyin görmesi, asıl
dır. Yan kuvvet ve müesseselerin, bir kader zor
laması işine tevessül ettiklerine şa'hidolur isek, 
bu anarşinin ifadesi, • gayrimeşruun gösterişi 
olacaktır ki, Devlet yani kanun ve icabederse 
halk mütecasiri susturmayı bilecektir. 

Bugünkü Türkiyemizi siyasi yelpaze uçların
dan zorlamaya başlıyan, iki tehlike ile yüzyüze 
olduğumuzdan bahsedebiliriz. Bunlardan birin
cisi (sağ) ve diğeri (geri sol) dur. Geri sağ ile 
geri sol farklarının izahını yapmaya lüzum his
setmiyorum. Sol tehlikesi, geri kalmışlığın ve 
ekonomik elverişsizliklerin destek vereceği sebep
lerle, anarşiden başlıyarak anarşiden tuttura
rak inandırılmış kütlelerin ayaklanmalarına 
kadar götürülebilecek mânada, hakiki bir vatan 
tehlikesi ifade eder. 

Solu tehlike olarak yâdetmek, demokratik 
sistem içinde yaşıyan memleketlerde âlem ol
muştur. Yeryüzü milletlerini iktisadi görüş ve 
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sistem ayrılığı halinde kutuplaştıran bu iki eko
nomi ve idare tatbikatı, yekdiğerini tehlike ola
rak takdimde, öteden beri, menfaat ümidetmek-
tedirler. 

Türk sosyalistlerinin, Türkiye şartlarını in
celemeden giriştikleri nizam mücadelesi; kana
atimizce, erken atılmış hayal adımdan ibaret
tir. Günlük gazetelerimizden birkaçının köşe
sine yerleşen Türk sosyalistleri, sosyalizmin ana-
kurallarmı gereklerini el tersiyle kenara ite
rek onlara temas etıniyerek kapitalizmin vah
şetinden bizar olan bir büyük Türk çoğunluğu 
sanki varmışcasına, hayal ettikleri hürriyet ni
zamını bu memlekete getirmenin çabası içinde 
haykırıyorlar. Tarih huzurunda, bir siyasi gru-
prnı resmî sözcüsü sıfatımla, şu anda kendile
rinden iki sual sormak isterim : 

1. Türk demokrasisi, cemiyet kuclurmuşcası-
na istismar eden hakiki bir kapitalizm terörü
ne şahit midir? 

2. İstihsal maddesi, istihsal vasıtası ve is
tihlâk eşitliğinin cemiyete aidiveti prensibine 
davanan sosyalizm nizamı, Türkiye'de tatbikata 
sevk olunsa 260 büyük toprak ağasının elin
den alınacak arazi, 640 orta dereceli büvük 
toprak sahibi ve 4 milvon küçük toprak sahibi 
çiftçi ailesinin, sosvalist envantere hediye ede
ceği bunlar değil midir? Bu sualimin cevabını. 
yüksek izninizle, yine bizzat iş istatistik ar
şivlerinden alınan neticeler halinde, bendeniz 
vermekle devam edeyim : 

— 54 000 traktör, (yarısı, makina ömrünü 
tüketmiştir) 

— 800 000 çift öküzü, 
— 400 000 manda, 
— 650 000 at ve katır ve : 
— 670 000 merkep, 

Buna, istihsalin hammaddesi ve gücü kabul 
edilen insan da eklenerek, Türkiye sosyalizme 
götürü! ecel:. 

Sosyalizmin, bünyede ve maddede çelişmiş 
memleketleri daha ileriye götürebileceği doktrin
de bir dereceye kadar, münakaşa mevzuudur. 
Fakat az gelişmiş ve gelişmemiş memleketler, 
sosyalizmin ilânı ile beraber, yeni rejime dev-
rohınacak bu avnî kuvvetler gölgesinde, yeni 
rejimi, insan gücünü zorlamava sevk edecek
tir ki. bunun adı, son edebiyatta, komünizm

dir. Yani komünizm, Devlet saadeti uğruna 
insanı istihkar eden, maddeci anlayış. 

Altın başak yüklü tarlalar, demokrasilerde 
de idrak olunur. Elverir ki, idrakin şartı bilin
sin. Mutlu azınlığın sömürdüğü mutsuz ço
ğunluk demokrasilerde de kanunlar himayesine 
alınabilir. Tüketim eşitliği, çoğaltılan istihsal 
ve dağıtımdaki muvazene plâniyle, demokrasi
lerde de ayarlanabilir. Bu suretle geride han
gi ideoloji kalmıştır? 

Şark sosyalistleri, kurtuluş için sosyalizmi 
özliyen, .sosyalizme vâsıl olunca da, imkânsız
lıklar zoru karşısında bizzarur komünizme ya
kutta diktaya yönelen, Ütopya Erkânı vasfın
da di rlar. 

Bugünkü Türk 'Devlet nizamının, bir Tür
kiye sosyalizmini hakikatte asla aratııııyacak 
nitelikte bulunduğundan da kimsenin haberi 
yoktur. Başta yerli sosyalistlerimiz lolınak üze
re, pek çok kariyer müntesibi ve münevverleri
miz dahi, habersizdirler.. 

Dört keçili çobanın dahi artık duyduğu, 
Türkiye'deki faıbrikaların Devlet imalı bulun
duklarından, Devletin gemi, tren, çiftlik işlet
mekte olduğundan bahis açacak değilim. De
mokratik düzen içinde yaşadığımızı, sadece, hür 
nizam tatbikatıUdaıı ve Anayasa ahkâmından 
anlamaktayız. Hakikatte bugünkü düzenimiz, 
mutlu azınlığı, işinden, servetinden, faaliyetin
den her şeyinden rahatça soğutan, hakiki bir 
Devlet müdahaleciliği düzeni içindedir. Yılda 
100 000 lira net kâr hâsılası ekle eden kişi, bu 
hâsılanın kendinde kalalbilmesini temin uğrun
da, inanılmalıdır ki, Devletine, % 60 gelir ver
gisi, [% 20 sosyal sigortalar gider primleri, 
% 8 Maliye, % 3 özel idare, % 3 Belediye, % 15 
Personel, % 30 İşçi. % 8 Yakıt ve amortisman 
v.s. ve daha buna benzer ibir çok yüzdeler hesa
bı ile, 800 000 liralık ıgayrisâfi hâsıladan, an
cak 1/8 kâr elde edebilmektedir ki bu da 
•% 12,5 a 'tekaibül eder. Bu kanuni şekil örgü
tünün, Devletçe kartal misali takip görüp yürü
tüldüğü bir memlekette, sosyalistlerimiz, hangi 
mutlu azınlık istismarını öne sürebilmektedir
ler, şaşmak lâzımdır. Bu suretle, geride tek 
şey kalıyor: Cazip birtakım fikir atraksiyon
ları gölgesine bir ağ kurarak mazinin o devir 
için 'başarılı fikirlerini âlem yaparak tatmin 
hırsına erişmek. Geri kalmış insan cemiyetleri-
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ııiu madde ıstıraplarını basamak yaparak, ikti
dar elde etmek. Bu kolayca kucak açılacak sev
da değildir, beyefendiler... 

Sosyalizmin, 'tıpkı demokrasiler gibi ve de
mokrasiler .kadar insan -cemiyetlerini saadete 
(götürebileceğine inanıyoruz. Ama, tahakkuk -et
memiş şartlar, cılız envanter, kemâl bulmamış 
kültür noksanlıklarımız sebebi ile, 'bu rejim 
denemesinin Türkiye'yi, derhal sert taitbikatlı 
konıüncülüğe götüreceğine de emin bulunuyo
ruz. 

Kıymetli arkadaşlarım: İç politika meselele
rimizin akbüaliteyi işgal eden cm önemli konu
sunu (böyle uzun 'bir takdime hedef yaptığım 
için af fimi rica öderim. İç politika .meseleleri
miz arasında, .genç 'demokrasimizi rahnedar 
eden başka 'konular da yok değildir. Bu konu
lar, hasın hürriyeti 'turnikesinden ve Anayasa 
vizesinden rahatça geçmiyen ve esasen Devlet 
takibine hedef yapılan sair konular «olmak iti-
ibariyle, açık tahlillere lüzum bırakmıyan hü
viyette ve mahsur durumdadırlar. Bu itibarla, 
iç politika meselelerimizin, 'biraz da, Hükümet 
tatbikatı ile ilgili hizmetlere müteveccih prob
lemlerine eğilmekliğiın gerekmektedir. 

Adalet Bakanlığı ile ilgili Başbakanlık ııez-
dindeki temennilerimizi : 

Adalet istihsal etmenin en pahalı vatanı, 
Türkiye'dir, 1945 yılında istimlake tabi tutulan 
tapulu orman (bedellerinden pe'k çoğu, eiyevm, 
kuvvetli Devletçe ödenmemiştir. Kanunu Mede
ni, İsviçre'den alınışından -bu tarafa, eski va
tanında 12 defa revizyon .gördüğü hakle, bizde, 
ilk geldiği hüviyette, eiyevm meriyettedir. 
Usul kanunları bozuk, Ceza kanunları yeni 
prensiplerden mahrum ve savcılık, -hâkimlik. 
temyiz müesseselerimiz, tashihe .muhtaç, elve
rişsizlikler içindedir. Yapılmakta olan özel ça
lışmalara daha da hız verilerek, Hükümetimizin 
ortaya yeni eserleri koymasını samimî şekilde 
temenni ediyoruz. 

Millî Eğitim problemlerimiz : 
İlköğretim müesseseleri." alfabeden başiıya-

rak, Ibiraz hesap, biraz coğrafya, biraz tabiat 
bilgisi öğreten, müesseseler olmaktan derhal 
kurtarılmalı; yaışları elliye vâsıl olan idealsiz 
son nesil yerine, sağlam ve bir ideale bağlı, yeni 
bir nesil yaratılmalıdır. Ortaöğretim müessese
lerimiz programları, fazlalık ve noksanlıklarla 
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doludur, öğretmenler arasına muzır siyasi ina
nışlar sokmak ist iyen merkezlerin suni gayret
leri, yok edilmeli yahut samimî itibara alınma
malıdır. Meslek vasıflarından uzaklaşanların 
derhal kadro dışında bırakılmaları ve başarı 
gösteren öğretmenlerin en yüksek imkânlara 
kavuşturulmaları, bugünkü müsbet tatbikatı
mız 'Oİarak, grupumuzca desteklenmektedir. 

İşiçleri ve Emniyet konularımız: 
Büyüyen ve meseleleri çoğalan Devlet nite

liğimizden hareketle, Bakanlığın iç emniyet ko
nularına âzami itina sarı etmesini takdirle kar
şılıyoruz. Âsi ile mücadele tekniğine vâkıf ve 
eşkiya ile çarpışma imkânlarına malik polis 
ve jandarmamıza, yeni imkân ve vasıtaların 
hediye 'olunması ve kanun dışına çıkan tertip
lerin, derhal ezilmesine matuf tedbirlerin alın
ması, rejime bağlı her gönül gibi, bizi de mem
nun etmektedir. Mal, can ve ırz emniyeti üze
rinde gösterilecek büyük titizlik, memleketi 
hakikaten mesrur eyiiyeeelktir. 

Millî Savunma konularımız : 
Millî Savunma görevlilerimiz yani tüm or

dumuz, bu memleketin öz teminat! diri ar. Poli
tikacı ile boğuşacaktır. Çirkin ve menfaatçi 
emellerle lordu saflarına sızmak istiyenîer tel
kinde ıbulunmaîk istiyenîer erden en yüksek ge
neraline kadar, sağlam bir tarih ve rejim şuuru 
içinde, bu -ocaktan ret cevap bulmalıdırlar. Ma
sum bir bekleyişle iş 'konularımızın hallini tâ-
kibeyliyen milletimiz, ordusundan kanun .görevi 
sadece kanun görevi beklemektedir. 

Üniversitelerimiz üzerindeki görüşlerimiz : 
Üniversitelerimizin ilim takip ve tedris ve 

tedris etme .görevi, asıldır, öğretim kadroları. 
çoğalan kürsü ihtiyacı dolayısiyle, gittikçe 
zayıflamakta, yerim, her yıl, daha elverişsiz 
-grafiklere yol almaktadır. 

Üniversite öğrencilerimiz, maksatlı olarak 
talebe teşekküllerini ellerinden bırakmıyan ida
recilerini daima incelemelidirler. Kanunların 
hak 'olarak tanıdığı yan meselelerden önce, ta
lebelik hayatından cemiyet hayatına 'süratle in
tikal, çocuklarımızın anahedefi olmalıdır. Üni
versite düzenimiz üzerinde, net ve hayırhah 
yeni 'tedbirler getirilmesi grupumuzca derhal 
tasvip görecektir. 

İç siyasetimizin, kalkınma ve ekonomi prop-
lemlerimizle ilgili seyri üzerinde de. kısa mâ-
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ruzatım olaealktır. Ecdat yadigarı, ihtiyar ve 
kurak Anadolumuz, ekonomik uyanma şuuruna 
henüz yarını asırlık bir zaman 'berisinde gir
miş, henüz 15 yılı ancak dolduran bir iktisadi 
silkiniş 'devresinde de, yaşama şartlarımıza an
cak istikamet kazandıraibiimiş bir milletiz. 

Artan nüfusumuz, tedbirleri şimdiden alın
mazsa, asır sonunda bir aç Türkiye tablosu 
getirme tehdidindedir, Mevcut yaşama imkân
larımızı derhal müspet bir istihsal sis t e mine 
raptetmezsek, politika hayatının «onu gelmez 
^girdaplarında oyalanmayı bırakarak derhal el 
ele veremezsek, inanmalıyız ki, bir tarih te
reddisi izafe olunabilecek 'bugünkü gidişatımız 
sonunda, hattâ Hıristiyan medeniyetine baziee 
olmak Türkiye için. işten olnııyaeakhr. 

Türkiye'miz, Cumhuriyetin ilk yıllarından 
itibaren ciddî etütlere dayanan 3 000 den 
fazla rapor hükümlerinden de anlaşılmakta
dır ki, sulu ve gübreli ziraate değer veri
lir, kocabaş hayvan ihracı hedef alınır ve 
son yılların teşhisi olarak da, .turizm ve yer
altı servetlerimizin ihyası yoluna girilirse, 
millî gelirde kendini birden gösterecek teza-
yüt, bu topraklarda bu 4 unsur halinde 50 
milyon Türk'ün rahatça yaşıyabileceği haki
katini ortaya koyar, denilmektedir. 

Turizmin, modern, ekonomideki görünmi-
yen ihracat vasfı sahihtir. Ağır endüstri 
yoliyle istihsal edilen dış dövizin. , duman 
tütmeyen, turistik müesseseler kanalı ile ve 
hattâ çok daha geniş kadrolara intikal eden 
menfaatlerle, milletlere servet akıtan endüstri 
bulunuşu, Lübnan, Yunanistan, İsviçre ve bil
hassa Profesör Baade Plânı ile realize olunan 
İspanya gibi devletlerin durumu fiilen gö
rülmüş, yaşanmıştır. Türkiye'mizin yaratıcı in
san kadroları marifetiyle, hu sahadan yüksek 
faydalar istihsal etmemesine, hiçbir sebep 
yoktur ve gösterilemez. 

Yeraltı servetlerimizin, ayrı bir zenginlik 
taşıdığı da belli olmuştur. 1960 yılma ka
dar 6 000 civarında bulunan maden müracaat
ları, 1967 yılı iptidasında. 37 000 e vâsıl ol
muştur. Bu durum, iki büyük hakikat or
taya koymaktadır. Birincisi özel teşebbüs, ma
denciliğe teveccüh göstermektedir. İkinci ve 
mühim husus ise, Türkiye, maden yönünden, 
hakikaten zengin ülkedir. 
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Jeolojik yapının (ben buradayım) diye 
haykırdığı, 36 000 dosyanın, inanarak ruhsat 
talebettiği bu memlekette, partimiz iktidarı
nın, bu sektöre teveccüh göstermesi dileğimiz
dir. 36 000 müracaat sahasından sadece 500 
kıymetli madenin büyük işletmeye geçmesi 
hali bu memlekette, her yıl bütçesi değerin
de döviz gelmesini sağlıyacak ve belki de 
daha vüsatti rakamlara vâsıl olacak gelir 
vadedecektir. 

Devletin bu çok geniş ve 100 milyonlara 
muhatap sahaya sermaye tefrik eylemesi, 
elbette imkânsızdır. Özel sektör marifetiyle 
bu azîm işletme sermayesinin terakkümüne 
de maddi imkân düşünülemez. Bu mevzu, al-
danılmıyan Batı ölçüleri içinde, derhal, ya
bancı sermayeye hedef yapılmalıdır. Yabancı 
sermaye husumetinin demode bir ekonomi 
görüşü bulunduğu, tıpkı sanatta olduğu gibi, 
sermaye intikallerinde de sermaye milliyeti 
aranmadığı hususu, atık bilinmelidir. 

Muhterem arkadaşlarım : 
Amerikan ATD Teşkilâtının pekçok Av

rupa ve Asya memleketinde faaliyet gös
terdiği ve Türkiye'ye kazandırmak istediği 
zâti gücün tahassulundan sonra, takriben 1972 
yılında, cümle misyonlarını çekerek, Türki
ye'den ayrılacağı yüksek malûmunuzdur. 

AID, 16 yıllık Güney - Kore kalkınma yar
dımlarına ve 25 senelik, komşumuz Yunan 
kalkınma plânlarına, istediği millî hız artık 
doğmuş bulunduğundan son vermiş ve bu 
memleketlere vâki cümle kadrolarını ve ser
vetini çekmiş gitmiştir. 

Özel teşebbüse yardımı esas alan AID ma-
ren sektörü plânı, sermayesinin 33 milyon 
lirası kendi yardımı halinde bulunan bir ma
den bankasının kurulmasını talebettiği halde, 
memleketimizde bu banka, henüz vücut 
bulamamıştır. (A fon perdu) bir anlayışla biz
zat bizimle beraber bu yardımı alan Yuna
nistan, ikinci 3.5 milyon dolarlık yardımını 
da bitirmiş, üçüncünün zoraki talebi eşiğin
de bulunduğu halde biz henüz birincisini 
halkımıza ipotekler karşısında dağıtabilmiş 
deliliz. Bu konuda Odalar Birliği Plânının 
Hükümetiniz tarafından ele alınarak, millî 
bankaların iştirakinden uzak, özel teşebbüs ve 
mevcut fon birleşimi ile bir banka kurul
ması hususunu beklemekteyiz. 
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Otuz dakikayı bulan bu uzun mâruzâtımla 
aziz arkadaşlarını politika ve ekonomi bayatı
mızın mühim nirengi meselelerine, mümkün 
mertebe değinebileeeğime kaaniim. Takdir bu
yurudur ki, meseleleri şahlanmış, yükselme 
dinamizmi nisbeten hız kazanmış bir mem
leket ekonomisi üzerinde, sadece önemli bir
kaç meseleye temas etmekle, konu, ciddî in
celeme hudutları içine sokulmuş kabul oluna-
mıyacaktır. Biz bu konuşmamızla, kısa za
man ölçüsüne sığdırılması gerekli, ancak muay
yen problemlerimizin esasen bilinen özellik
leri üzerinde Hükümetimize görüş ve sunuş gö
revimizi ifaya çalışmış bulunuyoruz. 

Başbakanlık bütçesiyle ilgili, üzerlerinde 
kısa temaslarla durulmasına kıyamadığımız, 
hayli mühim konularımız vardır. Bu ko
nular, bütçe müzakerelerinin Şubat ayı so
nuna kadar devam edecek müzakere bac
ınında, değerli diğer arkadaşlarım tarafından. 
elbet inceleme ve takdimlere hedef yapıla
caktır. Bendeniz, Muhterem Hükümet Başka
nımızın memleket meselelerine bilerek el atan 
mümtaz hüviyetlerinde, yapılması ve vara-
tılması gerekli cümle resmî hizmetlerin, is
tikâmet ve seviye kaydedeceğine, samimiyetle 
inanan bir grup adına şu anda konuşmakta 
•bulunuyorum.... 

Çağ, başka memleketler cağı değildir.. Bu çağ 
zannımca Anadolu'nun yükselmesi çağı olmak 
kabul edilmek icabeden çağdır. Münevver her 
Tünkten bu çağ, hizmet bekliyor. Çeyrek yüz
yıldır, sen-ben 'mücadelesi, yahut da, esasları 150 
seneden beri yapılagelen mücadelelerle tahkim 
görmüş, Devlet idaresi ve Anayasa meseleleri ve 
münakaşaları içindeyiz. Boş dibekte bulgur dö
ven gidişatı, faydacı, hakikatei, Batı üslubuna 
irca etmediğimiz takdirde, yurdumuz, daha ka
ranlık şartların esaretine yürüyecek, tarih nes
limizi asla affetmiyecektir. 

Basınımızın genel gidişata hizmeti, mem
leketin manen kurtarılmasındaki rolü mutlak
tır. Bugünkü basınımız, iğtişaş yaratmak isti-
yen, memleketi bir hayal âlemine sürüklemeyi 
özliyen tutumlarla ciddî mücadeleye girişmek 
mevkiindedir. Hür basın, Devlet sultasından 
uzak görev veren basın, adaletli bir tutum için
de, memleketi kurtarmanın, yükseltmenin, sü
ratli çabasını, bir şeref borcu manisiyle ele al

dığı takdirde, Türkiye'mizin ruh karartan, ıstı
rap kaynağı olan bütün bütün meseleleri, yok 
edilmiş olacaktır. 

Başbakan Sayın DeınirePe, inanç içinde baş
ladığı görevine cesaretle yürümesini, milletin, 
millî ekseriyet halinde ve Anayasa teminatı göl
gesinde yanında ve dimdik yer almış bulundu
ğumuzu hatırlatır, beni dbdemek nezaketinize 
teşekkürelrimi arz eder, cümlenize hürmetlerimi 

takdim ederim arkadaşlarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Gruplar adına görüşmeler bit
miştir. Şimdi şahısları adına görüşecek sayın 
üyeleri kürsüye davet edeceğim. 

İlk söz Sayın Eyidoğan'm, buyurun efendim. 
AKİF EYİDOĞAN (Zonguldak) — Muhte

rem Başkan, aziz arkadaşlarım; Başvekâlet büt
çesinde söz almamın ilk sebebi geçen vılıki görüş
melerimle ilgilidir. Muhterem Başbakandan ri
ca etmiştim. İkinci Beş Yıllık Plânın hazırlan
masına gidilirken, bâzı dileklerimizin acaba 
plânda yer almasına imkân bulunur mu? Bu di
leklerimizden biri, hem memleketin hem seçim 
çevrem olan Zonguldak ilinin dolayısiyle fayda
lanacağı bir demiryolu hattını rica etmiştim. Ir
mak civarında bir noktadan Sivas'a, Yozgat üze
rinden bağlanacak bir demiryolu bütün doğu 
vilâyetlerimizi 105 kilometre daha kısaltılmış bir 
yoldan Ankara'ya bağlıyacak ve senelik ancak ya
rım milyon tona kadar nakliyat kapasitesi olan, 
demıir nakliyat kapasitesi olan, ş'mdi şebekemizin 
!bu imkânın bir milyona çıkacak. Devlet De-
miyollarınin sıon yayınladığı bir risalede bu 
battın işaretlendiğini gördüm. İlâve olarak 
Zonguldak'ı Kozlu'ya bağlıyan demiryolunun 
arada bir kesintisi vardır. Onun da Armutcu'-
va 'bağhvacak ve Ereğli'den Adapazarı na seksen 
yıldan beri en rantabl hat diye tasvir ve tasavvur 
edilen bir istikamette bir demiryolunun bağ-
•lanağmı görüyorum. Eğer Beış Yıllı/k Plânda 
bunun dikkate alındığı eıssaih ise tasrih ettikle
ri takdirde teşekkürlerimizi arz ederim. 

Pilin uygu!almalarının radyo ile ueişrinıin din-
1 iyeni ere inşirah vereceğini arz etmiştim. Bu 
da bir yıldan beri olmaktadır. Buna da. te
şekkür ederim. 

Şimdi muhterem Başbakana «Hazine Birinci 
Lordu» sıfatiyle bütçemizin umumi durumu 
üzerinde de birkaç kelime arz etmeme müsaade-
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1 eriniz i rica ederim. Öyledir. Devlet Hazinesinin 
birinci derecede mesulü Başbakandır. 1966 yılı 
uygulamaları tabiat şartları, tarım alanında fe
yiz, bereket, özel sektörün gayreti, geçmiş yıl
lara kıyasla üstün bir başarı ile nüfus başına 
gayıisâfi millî hasılada - vakıa senenin ortala
rında tahmin edilmiştir - yüzde 8 in üzerinde 
bir artış kaydı bunlar ümitverici, inşirah verici 
güzel neticelerdir. Güzel ama, neticeler böyle 
oluyor da neden bütçe tatbikatında giderlerin 
günügününe ödenmesinde neden sıkıntı çekiyo
ruz? Kısa vadeli avanslar neden kabarıyor? Mü-
taahhitler neden alacaklarını alamıyorlar? Bâzı 
sektör ve bölgelerde ek görevler, ek ödenekler 
neden verilemiyor? Fiyatlar neden yükseliyor? 
Neden tedavüldeki para hacmi artıyor? Ne
den istihlâk maddelerine yeniden yeni 
zamlar gerekiyor? Bu sorumlar ve sorun
lar çorap söküğü gibi ilerler? Çünkü biz
de gelirler vardır, giderler vardır, tafsi
lâtlı kadrolar vardır. Akıllar almaz mev
zuat, takyidat ve bürokrasi vardır, vasıtalı va
sıtasız vergiler vardır. Zarar eden, kâr eden, 
kâr etmiyen İktisadi Devlet Teşekkülleri var
dır. Daireler ve masraf değirmenleri vardır. 
Tekli, çiftli, ekli. eksiz bazan üç dört katlı ek 
görevler, ödenekler vardır. Beş Yıllık Plânımız 
da vardır. Yıllık programımız da vardır. Hattâ 
bir de bütçemiz vardır. Ama bir bütçe siyaseti
miz yoktur diyemem, ama olgunlaşmış, bütün
leşmiş ve entegre hale gelmiş değildir, derim. 
Rahmetli Cavit Beyin zamanında Mönsieur 
Lauren'i getirdiler. Osmanlı Maliyesi ilk defa 
Usulü Muhasebei Umumiye Kanununu idrak 
etti yani bütçe siyaseti bakımından. Bütün 
Cumhuriyet yıllarında, 45 yılda denk bütçe ve 
düzerdi ödeme politikası takibettik, zannolünur 
ise de edilmemiştir arkadaşlar. Yahut mümkün 
olmamıştır. Denk denilen bütçeler daima açıkla 
kapatılmıştır. Adalet Partisinin 1965 seçim be
yannamesinde de sağlam bir bütçe politikası ta-
kibedileeeği va'dolunmuştur. Sağlam bütçe po
litikası nasıl takibedilecek? Yalnız irat ile mas
raf denkliği yetmiyor arkadaşlar. İradın çeşit
lerinin de vasıtalı vergilerin, vasıtasız vergile
rin de birbirine denk gelmesi, ayarlı olması lâ
zım geliyor. Bu da yetmiyor, masraf tertiplerin
de hizmete müteveccih doğrudan doğruya kad
roların, yani millî eğitim kadrosu ise çocuğunu 
okutan hocanın kadrosu, direk kadrolarla işte 

o hocanın maaşını ödiyen, harcırahını, ücretini, 
masrafını veren, Kitap kadroları, yardımcı kad
rolar ile endirekt kadrolar arasında denge ol
ması lâzımgeliyor. Doğrudan doğruya hizme
tin ifasına müteveccih masraflar ile endirekt 
masraflar arasında denge olması lâzımgeli
yor. Nihayet bütün bütçenin uygulanmasında 
da zaman itibariyle denge olması lâzımgeliyor. 
Bu zaman itibariyle dengeyi meselâ bir zaman 
Fransız maliyesinden örnek aldık. Üç aylık pro
vizyonlar yapmaya gittik. Birinci koalisyon 
devrinde de aylık provizyon usulüne gittik, za
man itibariyle denkleştirmek için. Şimdi bu 
noktada 1962 bütçesinin hikâyesini arz edece
ğim. İbret verici bir hikâyedir. Kasımın 25 rai
de Birinci Karma Hükümet teşekkül ıötti ve işe 
başladı. Aralık ayının birinde Ibütçenin veril
mesi lâzımgeliyor. Hükümet daha ıbeyannıaone-
sind okumamış, güven oyu (almamıştır. Önoe ton 
münakaşa oldu 'aramızda. Beyammamesıkıi oku
mamış, güven oyu almamış bir Hükümet bütçe 
verebilir mi, veremez mi? Yıllık bütçeyi md ve
relim, yoksa deziyen provizuvar mı verelim? 
22 kişiden 20 arkadaş biz bütçeyi verenleyiz di
yorlardı, 'başlangıçta. Yalnız zamanın Mıaüiye 
Vekili ile mutabık kalarak dedik ki, bütçeyi 
neden veremiyeceğimize dair -ifade verecegimi-
ze Anayasaya uygun olanak bütçeyi verelim. 
Çünkü Aralık ayından 'bir gün evvel bütçeyi 
verirsıek kimse bize neden bütçeyi 'getirdiniz de
mez. E.. Pekâlâ 6 milyarlık bütçeyi teklif ©di
yoruz, Hazinenin durumu nedir? Arkadaşlar, 
bir de Haainenin durumuna balktık İki, sıfır altı 
325 milyon, yani eksi 325 milyon. Bir kere Ha
zinenin durumunu sıfıra 'getirmek için 325 mil
yon ve Aralık ayının başında da maaşları, tah-

. siısaitları, yeni toplanmış parlâmentonun ödenek
lerin, ordunun ihtiyaçları ve her şeye yetmek 
için bir -o kadar dana para basmak lâızımigele-' 
cek. Bir tek 5 liralık varakai nakdiyenin basılma
sına gönlümüz razı değildir, dedik, ve 4 gün içe
risinde Amerikan sürplü maddelerinden aldığı
mız hububatın ve don yağlarının bedeli olarak 
Cumhuriyet Merkez Bankasında hirikmiş 1,5 
milyar 'Türk Lirasını debloke ettirdik. Allah se
lâmet versin. Amerika Büyükelçisi Reymıaunîtih. 
Here dedi iki; «Bunların hepisi Hazine ihtiyaçla
rı için mıi «Hayır» dedik. 750 milyonu Hazine 
ihtiyaçları için alacağız, debloke edeceğiz. 
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500 000 000 unu piyasaya ihtiyacı için reeskont-
'lar 'karşılığında vereceğiz. 225 000 000 unu sene
lerden (beri birikmiş pancar borçlarına vereae-
ğiz ki, millet yeniden pancar 'eksin. 25 000 000 
'esnaf kefalet sandıklarına ve Halk Bankasına 
vereceğiz. Ve öyle de yaptık. Bu suretle de dis-
ponibiliitesl perişan olmuş :Mr Hazineye hareke-
ti iptidaiye vermiş olduk. Bu hareketle yedi ay 
gittik. Yedi ay sonunda 'bütün malûm olan se
beplerle dağıldık, vazifeyi İkinci 'Koalisyona 
devrettik. İkinci Koalisyona devrettiğimiz va
kit de Hazinenin durumu eksi 25 O00 000 du. 
Demek 7 aylıik bir tasarruftan 300 000 000 luk 
bir sindirme mümkündür. Halefimiz olan Hü
kümetler ıaynı tutumda ıgitselerdi ikinci 'bir 7 
ayda 300 000 000 sıfırın üzerime çıkarlardı. Ni
hayet 3, 4 ncü bir 7 ayda da Türk Millî Hazi
nesi en az 900 000 000 bir likiditeye, bir 'dispo-
nibiliteye sahibolurdu. Ve sağlam maliye böyle 
olurdu. Biz bütçemizi gelecek nesillere yükü 
taksim edilen plân karşılığı dış borçlar, proje 
karşılığı dış borçlar, mecburi istikraz mahiye
tinde olan malûm tasarruf bonoları, ayrıca 600 
milyonluk bir iç istikraz, bundan sonra da 
Devlet bütçesinin % 8 ine kadar avaıns imkânı, 
bunun üzerine de oma tekabül edecek miktarda 
emisyon salâhiyeti, bunların hepsi işte bütçe 
açığını kapatmak için beş tane altı tane kay
nak sıralanıyor. 

Tasarruf bonolarını kaldıracağız, Hazine 
avanslarını % S değil, yani ben umarım, bizim 
Maliye Vekili arkadaşımızın himmetinden uma
rını, burnu koku alan bir arkadaştır; bunu 
•% 5 e de indirecektir. İnşallah bu avansların 
haddini 8 den 5 e de indirecektir. Kolay değil
dir, sağlam bir politik bütçe sahibi olmak. Arz 
ediyorum, 40 senedir Cumhuriyet devrinde sa-
bibolamadık. Ondan evvelki Osmanlı devirlerin
de, Meşrutiyet devirlerinde hiç sahibolamadık. 
Yani, Tarhuncu Ahmet Başa zamanından bu ya
na 'kadar bütçe politikamızı bütünleştirnıiş de
ğiliz. Bunu ne sile 'bütünleştireceğiz? Asgari müş
tereklerde birleşmek ile. Arkadaşlarım, asgari 
müşterekleri dün de arz ettim. Bütçe politika-
ınızıda da, ^ekonomik politikamızda da bir vasa
t i âdilde birleşmekle buna ımuvaffak olacağız. 
Sağlam ımaliye, bu devletin birinci derecede ih
tiyacıdır. Dışarının, bizim açığıımız vardı, yok
tu. Birisi der açığımız yoktur, birisi der açığı-
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nıız vardır. Öbürü der ki, efendim iç borç ol
sun, dış borç olsun, bunların fazileti terbiyet-
kârisi vardır şu vardır, bu vardır. Hakikat yat
tığı yerde yatar ve ilerlediği yerde ilerler ar
kadaşlarım. Âlemin bizim malî durumumuz üze
rine dikkati katiyen değişmez. Onun için arka
daşlarıma vadcttiki eri eiddî sağlam leutıegral 
bir bütçe politikasında yol almak hususunda 
başarılar dilerim. 

Beni dinlemek lûtfunda bulunduğunuz için 
muhterem arkadaşlarım cümleye teşekkürlerinıi 
ve hürmetlerimi 'arz ederim. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Sadi Koçaş. 
SADİ KOOAŞ (Cumhurbaşkanınca ıS. Ü.) — 

Benim arz etmek istediğim hususları arkadaş
lar parça, parça belirttiler. İkinci defa huzuru
nuzu işgal etmek istemiyorum. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. Sayın Sarı
göllü buyurun. 

OSMAN SAİM SARIGÖLLÜ (Aydın) — 
Muhterem Başkan, Cumhuriyet Senatosunun 
değerli üyeleri, Muhterem Başbakan ve Hükümet 
erkânı, 1967 Başbakanlık bütçesinin tenkidi se^ 
bebiyie ve Parlâmentoda teessüs etmiş örf üze
rine Başbakanlık bütçesi üzerindeki şahsi ka
naat ve fikirlerimi arza çalışacağım. 

Bugün nicen ükotim ize baktığımız zaman, 
Parlâmentoya baktığımız zaman.' konuşan arka
daşlarımızı •dinlediğimiz zaman, hepsinde bir 
«kuvvetli Hükümet» •münakaşasını, «kuvvetli 
dükümeun» no olduğu üzerinde durduğunu gör
dük. Hazer arkadaşım ua, Sayın Ahmet Yıl
dız arkadaşım da, •gıuyunuıznıı sözcü.di de (bil
hassa bunun üzerinde durdular. Ye derler ki, 
Başbakan «kuvvetli Hükümetin sandıktan çı
kacağını söylere Böyle olur mu? Ba-,ka bir ar
kadaşımız «kuvvetli Hükümetin ne olduğu» üze
rinde münakaşa eder. Fakat bir türlü neticeye 
varamaz. 

Demekki kuvvetli Hükümet mevzuu üzerinde 
) I ı hi> llt ] i " 'm1 "> d ğ k z O 
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sele şurada .düğümlenir iki; iktidar icraatına, 
iktidarın Anayasa ve hukuk nizamı içinde de
vamı ettiği müddetçe icraatını sabırla itakibede-
biinıe'k. İşte kuvvetli Hükümet bu sabrın so
munda 'meydana gelen icraatın sahibi iktidar
dır. İngiltere'ye bakıyoruz, bir oyla birçok sos
yalizasyon hareketlerine o Hükümet lgidebil-
meikte. İktidar değiştiği •zaman da bu hareket
ler ve istihsal edilmiş neticeler ipka 'cid:iliine.kte, 
bir oy farikla bunlar yapıldı diye bir değiştir
meye, 'bir zorlamaya ıgklihncm'e'ktedir. Madem 
ki, >bir anlayış demokrattık sistem, madem ki 
bir (müesseseler rejimidir; 'O zalman maarife 
edilmek :zorunluluğundayız. Maalesef maarifi
siniz bugüne ikadar bir prensip ve bir sistem 
içine bir ıtüıılü glreıınemiştir. Ne yapmalk, ister, 
hangi şekilde takibe yeitiştinnefe ihtiyacmdadır, 
hangi siyasi veya felsefi kanaatle hoca 'tale
beyi kendi tedrisinde 'olgunlaştıracaktır? Maa
lesef bu gelmemiş; gelmemiş. Ne yapıyoruz? Bu
gün teknik (okulların lise kısımının ortasını kal
dırıyoruz. Niçin? Çünkü çocuklar 'evvelâ klâ
sik bir tahsil ile 'olgunlaşsınlar, 15 yaşına ge
lip. elini boyaya, 'kirece, yağa ibajtırmadan ge
lişsin. 15 yaşından sonra da gir otomobilin al
tına tamircilik öğreneceksin, sıvacılığa veya 
duvarcılığa.. Bunun nıiisalinii diğer ımemlsket-
lerin hiçbirisinde (bulmaya imikân ydktur. Bu
nu verimken Almanya 8 senelik bir sistemi ka
bul etmiş, üniversitedeki ıkontöiıjanları dahi 
hesaplıya r ak !5 sene sonra çocuğun hangi isti-
ıkaımette, hangi 'tahsili takibedee'eğini, o mek
tebin 5 sene 'Sonundaki muallim meclislinin ra
poru ve kanaatine bırakmış. Bizde ne bu ve ne 
o oluyor lise 12 isene .olsun. Hayır. Bir sene son
ra 11 sene olsun. Niçin? Öyle düşündük. Böy
le bir sistem olmaz. Ama bu Maarif Vekilin
den mi geliyor? Maarif Vekâleti 'erkânının mı 
hatasıdır? Bunun Imünaikaşasını da yapacak de
ğilim. Yalnız maarifimiz prensipsiz ve 'sistemsiz
dir. Bu böyle olunca müna!kaşalar devam 'edi
yor. Bir .oılman 'mevzuumuz vardır, mütemadi 
bunun üzerinde dururuz. Kültür arazisi or
manın İegallübü altındadır. Tevhit 'edilmiştir ki 
burada milyarlara varan yabani zeytin vardır. 
Fakat ibir türlü orman, bu (kültür arazisine 
halk hizmetinde bulunsun, millî servete ilâve 
olsun diye imkân vermez. Ziraat Umum Müdür
lüğü rapor, verir «kültür 'arazisi» diye, Orman 
Umum Müdürlüğü rapor verir «ormandır» diye. 
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Bunlar ıtesbit •edilmiş, Başkanlığa intikal etmiş. 
Daha 'evveliyatını bilemem. Fakat üç. (küsur se
neden beri bunun t'aitibikatın'a gidilememiş millî 
gelir ve servet böyle 'bir iddia'iun 'tesiri altında 
çürüyüp 'gitmektedir. 

Geçirdiğimiz devirleri nazarı itibara alırsak 
bugün imütomadiyen 'münakaşa, yine «'dedim, 
dedi» ile devam etmektedir. Her konuda her 
•konuşmada her yerde 'yeniden bir ihtilâl ha
vası 'yeniden 'bir ihtilâl hikâyesi scylenmıelk'te 
ve sürüp gitmektedir. İhtilâlin faydalı oldu-
ğuna ikaani olsak hepimiz muayyen bir marş 
besteler hep bir ağızdan söyleriz. Ama yapan
lar da kaanileıûd, ihtilâl maalesef [memleketlere 
hayır getirilmiyor. Oünkü normal bir 'sistem de
ğildir. Çünkü zorlayıcı ibir ısisiteim, anormal bir 
İcraat. Yani mevcut (kanunları, mevcut Anaya
sayı, mevcut Devlet 'süstemini kökünden yıkan, 
kaldıran... Öyle ise hu (memleketim madern'ki 
bir sükuna ihtiyacı var, mademki 'bir iktida
rın icraatına bu 'inemleiketin ihtiyacı var, öyle 
ise el hiıiiği ile Anayasanın (tâyin 'ettiği şekil 
ve sistem içinde iktidarı, Hükümetti destekle
mek hepimizin vazifesi olsun. Arkadaş! arTm iz 
hatırlarlar, Üçüncü Koalisyonun .kanunlarımı 
umumiyetle Adalet Partisi (Irupu deuteıkkaıiş-
tir. Komisyonlardaki ekseriyetimiz, hattâ ,'ko-
'iniyyonların idarecisi olarak: lüzumlu addedip 
bizim de (katıldığımız hanımların ekr eziyetini 
desteklemiş ve çıkmalarında âmil olmuşuz
dur. 

Mütemadi bir çatışma ve didişme içindeyiz. ' 
Memlekette bir fkoımünizim endişesi, haltta ya
yılmak, hir korku haline getimlmiek istenmek
tedir. 'Bunun karşısında ona 'cephe almak isti-
yon bir efkâr, >müteimadi 'bir savunma 'gayreti 
ve çabası içinde. Memleketimize baktığımız za
man, biraz 'evvel arkadaşlarıımızın 'da beyan et
tiği gibi, (bugün 'memlekette iş gücünü istismar 
eden bir kapital mevcut değil. Teşrif eden 
arkadaşlarımız görmüşlerdir. Almanya'da- saat 
beşte ışıklar yanıyor. Sekiz saat çalışabilmek 
için beş saat ayriyeten vakit sarf etmek mec
buriyetindedir. Yani 13 saat vakittir. 13 sa
atte bir insan 8 saatini çalışmakla ve kendisine 
lâzımgelen parayı tedarik etmekle geçiriyor. 
Orada gördüğüm şey şudur, insan istihsal 
unsuru, istihsal vasıtası haline gelmiş, tekni
ğin dışında milyonlarca kişi makinamn yapa-
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cağı, makina iş gücünü yapmaktadır. Er-
hard'ı deviren sebeplerin arasında biraz evvel 
Sayın Akif Eyidoğan arkadaşımın çare diye gös
terdiği reeskont kredilerindeki faiz haddi ile 
yabancı sermayenin ve yabancı işçinin büyük 
rolü olmuştur - ki bu adamla Alman mucizesi
nin bir nevi sembolü - şimdi biz Türkiye'de kal
kıyoruz, cari 60 küsur milyar değerindeki Dev
let yatırımları yanında hiç denecek mesabede
ki hususi sektörün karşısına dikilip «Memleke
ti sömürüyor, aman bundan içtinabedelim, ge
rekli tedbirleri alalım. Çünkü komünizm ge
liyor...» 

Muhterem arkadaşlarım, biraz evvelki çizdi
ğim basit tabloya bakarsanız, Türkiye'de insan 
gücünü, memleketi sömüren bir hususi sektör 
yok daha. Bir Milano'ya gitseniz, veyahut bir 
Roseııayme gitseniz yalnız ufacıcık bir şehir
deki yatırım Türkiye'deki bütün hususi sek
tör yatırımlarının üstündedir. Demek ki bizde 
sömürülen bir iş gücü veyahut sömürülen bir 
Devlet, millet geliri meselesi yok. Bizde henüz 
düzenlenmemiş birtakım iktisadi, birtakım malî, 
birtakım idari problemler mevcuttur. Yoksa 
memlekette böyle bir sömürme yoktur. Dönü
yoruz bir noktaya gelip bağlanıyoruz evet bü
tün bunların hepsi güzel Hükümet hepsini yap
sın istiyen dilediği gibi konuşsun, yazı yazsın 
sorumsuz olsun, fakat Hükümet veyahut yet
kililer bunlar üzerinde durmasınlar, konuş
masınlar. Olmadı, izin verin onlar da konuş
sunlar. Yalnız Hükümeti tenkid ettiğim bir 
nokta var, Hükümetler kendi icra vasıtaları
nın, organlarının başına getirdikleri kişileri, 
bugünkü rejimin icaplarını yerine gözünü 
kırpmadan getirecek kişilerden seçecektir. 
Atatürk devrinde bir İstanbul Müddeiumumisi 
Kenan Beyi veya Nazif Beyi unutmamak lâzım
dır. Bunlar ceberrut kişiler değillerdi. Bütün 
hukukçu arkadaşlarımız, eski adliyeciler, ida
reciler, yaşıyanlar bilirler. Fakat rejim mesele
sinde hiç kimseye kanunun müsaadesinin dı
şında göz açtırmazlardı. Demek ki, rejimler 
biraz da bu kanunları tatbik edenlerin anla-
yışiyle korunabilirler. Eğer kanun tatbika
tında, biraz evvelki arkadaşlarımızın tenkid 
ettiği Tedbirler Kanunu 1 nci Koalisyon zama
nında geldi, biraz evvel burada konuşan ve 
bütçe hakkındaki kritikleri yapan Sayın Akif 

Eyidoğan o tarihte A.P. adına Hükümete 
Başbakan Yardımcısı olarak iştirak etmişti. 
Şimdi görüyoruz ki, birçok hâdiseler kendi ve 
bizim memleketimizin siyasi seyri içinde akıp 
gitmekteler. O Tedbirler Kanununu getiren 
iki kanat, C.H.P. ve A.P. bugün tatbikatının 
mümkün olmadığını görenler yine onlar. Niçin?.. 
Çünkü kanun gelişinde bugünkü Anayasa 
sistemine uymadığı için. Yani bir Takriri Sü
kûn kanunu getirmeye bugün imkân yok. Ama 
bütün müesseseleri ve kıymetleri tahribetmek 
hürriyeti de yok. Onun karşısına artık Parlâ
mento olarak, Hükümet olarak katı ve kararlı 
olarak dikilmek lâzım. . 

Biraz evvel orman mevzuuna değinmiştim. 
Geçtiğimiz zaman tarlalarda hususi ormanlar 
görüyoruz. Bu amenajman plânları yapılmış 
bütün memleketin ihtiyacını gördüğü için, orma
na zaten gitmiyor kimse. Orada şahsen düşün
düm, demek ki, Türkiye'de Devletle halk 
karşıkarşıyadır. Yani hâlâ Devlet ve halk bü
tün demokratik sistemlerimize, seçim usulle
rimize, partilerin halktan kuvvet alıp iktidara 
gelmelerine rağmen halk ile Devletin karşıkar-
şıya olması önlenememiş. Yine Devlet «benim» 
diyor, aynı eski devirde padişahlık devrinde, 
Meşrutiyet devrinde olduğu gibi, «Ben Dev
letim» diyor. Devletin şeklinin, hukukî mânası
nın değiştiğini maalesef kabul edemivor ki, 
ormanın hakiki sahibi artık ne bir ulûlenıirdir ne 
bir padişahtır ne de bir meşruti kırallıktır. Bir 
halktır. Yani Laik idaresine intikal ettiği
mizin Devlet organları hâlâ zevki ieine maal
esef gelemiyorlar. Özür dilerim, halkın da 
tabiî, bâzı anlayış hataları vardır. Fakat bütün 
mesele ve iktidardan istirhamımız, kendilerine 
vazifedir, halk ile Devleti karşıkarşıya olmak
tan kurtarmanın yollarını aramak ve bulmak. 
işte bazan bâzı arkadaşlarımıza bazan, Sayın 
Başbakanın bu yola doğru beyanlarının yap
tığı tepkiler oluyor. Görüyoruz ki, memleke
tin ihtiyaçları çok, hayat seviyesi artmakta, 
sanayileşmek zorunluğundayız. Sanayileşince 
birtakım problemlerle karşılaşıyoruz. Ziraat 
sektöründekiler şehirlere gelecekler, iskân prob
lemi; ile karşılaşıyoruz, gıda problemiyle kar
şılaşıyoruz. Yalnız bir türlü kabul ve mazur 
göremediğimiz bir şey hâlâ Türkiye'nin 25 
milyonu besliyemiyecek diye sevk edilmiş 
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Nüfus Plânlama Kanunudur. Muhtelif açılar
dan bunun münakaşası yapılabilir. Tedris ba
kımından, beslenmek bakımından, yetiştirmek 
bakımından bunlar münakaşa edilebilir. Yal
nız unutmamalıdır ki, muayyen bölgelere bak
tığımız zaman Antalya bölgesinin tarihte 5, 6 
küsur milyonu, Mersin bölgesinin 7, 8 milyonu, 
îğrek bölgesinin şu kadar nüfus beslediği gibi 
kırallıkları, imparatorlukları da ihya ettikleri 
gözden kaçmamalıdır. O günkü iptidai vasıta 
göz önüne alınırsa bugün yalnız bu bölgelerin 
5 yerine 10, 10 yerine 15 milyon gibi bir nü
fusu beslemesi mümkündür. O zaman Türkiye'
deki iş gücünü kahvelerden alıp işe sevk etmek 
zorunluğu ile karşılaşıyoruz. Bu da antidemo
kratik değil. Bakıyoruz memlekette bir grev 
hikâyesidir gidiyor. Diğer memleketlere bakı
yoruz sendikaları âzami en büyük memleket
lerde yüzleri geçmemiş; Türkiye'de bin küsur. 
Bu kadar bir büyük sendika enflâsyonu her 
halde işçi dâvasının takviyesi ve tutumun
dan ziyade bu işin iyi organize edilmemiş, 
Sendikalar Kanununun gereği gibi yeniden ele 
alınmayışından geliyor. Mütemadi bir grev, 
mütemadi bir grev endişesi, grev hakkının is
timalinin suiistimali memlekete fayda yerine 
zarar getirecektir. Binaenaleyh, bunların da 
ele alınması iktiza eder, ki bu memlekette, ka
bul edilirken temenni ettiğimiz «inşallahlar, 
maşallahlar, inşallah grev olmaz» gibi temelli
lerle getirilen bu kanun bugün maalesef her 
sektörde, nerede ise memurların sendikalarına 
kadar grevin sirayetini sağlıyacak hükümlerle 
kaplı. Binaenaleyh, ben şahsi kanaat ve temen
nilerimi şöyle bağlayıp bitireceğim; Anayasa
nın verdiği ve tâyin ettiği şekiller içindeki, 
iktidarı bitinceye kadar, bu çerçeve içindeki Hü
kümet icraatlarını muhalif muvafık destek
lemek bu memleketin ancak kurtuluş çâresi -
dir. Her gün ihtilâl edebiyatı, her gün bu 
endişe, bu korku, bir nevi sınıf mücadelesi 
tarikinin bu memlekete fayda getirmiyeceği 
kanısındayım. 

1967 Başbakanlık Bütçesinin millete, memle
kete hayırlı olmasını temenni ederken, Sayın Baş
bakanın deklare ettiği program çerçevesi için
de, Anayasa çerçevesi içinde, icraatına gözünü 
kırpmadan devam etmesini temenni eder, dinle

diğinizden ötürü hepinize teşekkürlerimi beyan 
ederim. Saygılarımla. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Alâaddin Çetin buyuru
nuz efendim. 

ALÂEDDİN ÇETİN (Çorum) — Muhterem 
Başkan, muhterem senatörler, Başbakanlık Büt
çesi dolayısiyle bendeniz de önemli addettiğim 
'bâzı noktaları arz etmek isterim. Şunu peşinen 
belirtmek isterim ki, bütün gelmiş geçmiş hâdi
selere rağmen, memlekette yaratılmak istenen 
suni fırtınalara rağmen, Türkiye, Büyük Tür
kiye olmak yoluna girmiştir. Yani dünyanın say
dığı, sevdiği, nüfusu ile, işlenmiş toprakları ile, 
kurulmuş sanayii ile müreffeh halkı ile ve dün
yaya yeni bir iktisadi nizamı, yeni bir iktisadi 
tecrübeyi göstereceğine inandığım bir Türkiye 
olarak memleketimiz iyi yoldadır. Bu sebepledir 
ki, asırlardır ıstırap çeken, maddi ve mânevi 
istismara uğrıyan ve ihmala uğrıyan asıl mil
letimizin dertlerini bu kürsüde vekarla, ciddi
yet, soğukkanlılıkla müzakere etmemiz gerekti
ğine her zamandan çok lüzum görüyor ve inanı
yorum. Beş senedir bu kürsüden birçok heye
canlı konuşmalar, belki yerli yersiz ataklar ol
muştur. Bunları ihtilâlden sonraki rejimin otur
ma çabalarının birer zaruri belirtisi olarak ka
bul etmek mümkündür. Ama artık ihtilâlcilerin, 
27 Mayısı yapanların da getirdiği kendilerinin 
belirttiğine göre samimî olarak istedikleri bir 
nizam kurulmuş, Türk Milleti en güzel demok
ratik tecrübeyi, imtihanı vermiş, Hükümetleri
ni, partilerini istediği şekilde değerlendirmiş ve 
bir partiyi iktidara getirmiştir. 

Muhterem arkadaşlar; bugünkü Anayasanın 
ve bugünkü Hükümetin tenkld edilecek tarafları 
belki olur ama, bu tenkidin bence en başta ge
leni şu olabilecektir. Anayasamız tanıdığı hu
dutsuz hak ve hürriyetlerle Türk Milletinin hak 
ve hürriyetlerini teminat altına alırken, maale
sef Türk Milletini kavuştuğu bu hak ve hürri
yetlerden mahrum etmek istiyen insanların da 
cirit atmasına, faaliyet göstermesine imkân ve
recek bir durumda imiş gibi, Anayasanın garip 
tefsirlerine mâruz kalmış bulunduğumuz gibi, 
son jestine kadar şahsan bendeniz «Neden bu 
gibi muzır cereyanlara daha otoriter bir şekilde, 
kanunu tam mânasiyle tatbik .ederek iktidar 
mücadele etmiyor» diye üzüntü içinde idim. Şu 
halde şikâyetleri, artık bu iktidar baskı yapar, 
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bu iktidar mevcut hak ve hürriyetleri çiğner, bu 
iktidar bir zümre tahakkümü yaratır, diye şiKa- I 
yet etmeye ve düşünmeye imkân kalmamıştır. Bu
na bizzat iktidarın mensupları ve ona rey veren 
'halk ve onun mensubu senatör ve milletvekilleri ve 
bizzat Hükümetimiz zaten buna razı değildir. 
Çünkü, artık Hükümet etmek bir milleti soy
mak, istismar etmek, zorla ona tahakküm etmek 
şeklinden çıkmıştır. Çünkü demokratik nizam
da kontroller, milletçe kontroller buna imkân 
bırakmryacağı gibi, erinde geçinde bu gibi yol
suzluklara sapanları tecziye edeceği gibi, artık 
bu koltuklar çile koltuğu değildir, fakat, mânevi 
şeref koltuğu haline gelmiştir. Kimse iktidarda 
zorla kalmıyor, Millet vazife veriyor, bir parti
ye, parlâmentoya gelecek, burada hizmet edecek, 
millet git, diyecek, gidecek. Bunun aksi düşü
nülmediğine göre biz ancak bundan böyle lü
zumsuz hissi konuşmalarla, sanki bu memleke
tin tek müdafii bizmişiz edası içinde, birbirimizi 
incitmemek zorundayız. Sayın Ahmet Yıldız'ı 5 
senedir tahammül ile dinliyen nâçiz bir üyeni-
zim. Fakat şuna üzülüyorum, kendini anlamak 
istiyorum, sözlerine üzülmemeye çalışıyorum, fa
kat bakıyorum dilinin biraz suni Türkçe oluşu 
gibi, endişelerinde de tam bir samimiyet göre
mediğim için üzülüyorum. Hkbir endişe edecek 
şey yoktur. Ne ben Sayın Ahmet Yıklız'dan çok 
memlekette hak sahibiyim, ne de Ahmet Yıldız 
benden çok hak sahibidir, gerçek hak sahibi bu 
memlekette hepimizin hizmetle mükellef olduğu
muz bir şey var, Türk Milleti, ve hak sahibi de 
odur. Sineye çekecek de odur. Ve bir millet şu ve
ya bu şekilde tahakküm altına alınsa dahi bu
nun sonu hüsrandır, çünkü fertler mahvolur, 
ölüm gider, ama milletler ebediyen yaşar. Tarih 
bunun şahididir. Şu halde muhterem arkadaşla
rım, şahsi endişelerden kurtulalım, Anayasanın 
ışığı altında hep beraber, birbirimizi te'h'dklet
meden lüzumsuz yere masum halkı heyecanlara 
düşürmeden şu kalkınmamızı başaralım. Şahsı
mız mühim değildir. Birçok zararlar görebiliriz; 
hepimiz görmüşüzdür. Bu arada Tabiî Senatör 
arkadaşlarımızın da ıstırapları olabilir. Bunları 
Hükümete söylerler, biz de dertleşiriz. Elbirliği 
ile bâzı nahoş ortamlar varsa giderelim, ama bu
nu Türk Milletini huzursuzluğa sevk edecek bir 
eda içinde bu kürsüden lütfen polemik mevzuu 
yaparak, sanki memlekette garip hâdiseler ola
cakmış gibi, zaten ürkek olan, körpe Türk ikti

sadi; vasatını ürkütecek bir beyan içine, bir po
lemik içine bir parlâmento çalışması içine lütfen 
girmiyelim. Bunda bütün partileri ve bütün par
lâmento üyelerinin bir fikirde birleşeceğini de 
zannederek sözümü burada kesiyorum. 

Muhterem arkadaşlarım, Türk Milletinin bu
güne kadar iki anaşikâyeti olmuştur. İdarecile
rinden bilhassa son bir iki asırda. 

1. Onun mânevi tarafı ihmal edilmiş, ya
hut da dini istismar edilerek bu millet onun dinî 
hisleri istismar edilerek idareciler tarafından 
fena yollara sevk edilmiş, veyalhut da ihmal edile
rek onlara iyi kanun adamları yetiştirilmemiş, son
radan da yine idarecilerin ilgisizliği ve kaygı
sızlığı yüzünden sanki müslümanlık dini geri
ci bir din imiş gibi, ve sanki terakkiye mâni imiş 
gibi bir eda ve hava verildiği için Müslüman 
kütleler bundan pek gücenmiş, pek incinmiş bu
lunmaktadır. 

2 nci nokta da, mânevi sahada toprak istis
mar edilmiş, Anadolu toprağının bütün imkân
larını idareciler biraz da şahsi ve keyfî için 
- faraza monarşi devrinde - kullanmışlar ama 
bir taraftan da halkı istismar etmişler. Ve ne 
toprağa bir şey vermişler, ne de halka bir şey 
vermişler; halk fakir ve çıplak toprak da çorak 
bir bünye içine girmiştir. Şu halde saha belli 
oluyor; halkın huzurunu temin için, vicdanen 
tatmin için şu mânevi hususlardaki politikamızı 
hattâ partiler üstü halletmemiz lâzım. Bu artık 
basit bir hale gelmiştir. Uzun yılların gayretleri 
ile, geniş bir anlayış içinde A. P. iktidarının da 
bu husustaki tutumları neticesinde, halk vicda
nına bir ferahlık duymaya başlamıştır. Yapıla
cak şey basittir : Lâikliği yol tutturmak, haki
katen dini idareye, siyasete karıştırmıyalım, ama 
her hangi bir politikacı her hangi bir idareci de 
dine karışmasın. Sadece hükümetlerin vazifesi di
nin Devlet aleyhine, millet aleyhine istismar 
edilmesine mâni olmaktır. Yoksa, din okulları
nın açılması, balkın rahat ibadeti falan tabiî 
vazifesidir. Tahmin ediyorum ki, bizim iktidarı
mız bunu da mihverine oturtacak, böylece Tür
kiye'nin mânevi huzuru tamamen temin edilmiş 
olacaktır. 

Şimdi gelelim, maddi sahadaki şikâyetlerine 
halkın. Arz ettim, maddi bakımdan bir şey ver
memişiz, almışız. Yalnız Cumhuriyet devrinde 
kademe kademe hızlanan bir caba ile bu halkı 
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anlamaya, bir toprağı öğretmeye ve ona bir şey
ler vermeye gayret etmekteyiz. Bu gayretin baş
lıca birçok prensipleri, mağfuriyetin birçok şart
ları mevcuttur. Ama, bendeniz bunu başlıca ida
rede görmekteyim. Ye Sayın Başbakanı şu nok
tada tebrik ederim ki, kırtasiyecilik mevzuunda 
bir iki gün evvelki beyanları ve onun üzerinde 
ısrarla durmaları cidden fevkalade bir teşhistir. 
Biz idareyi ıslah edemedikçe bu kalkınmayı yap
mamıza imkân yoktur. Çünkü, idare yalnız büt
çe tatbikatını, yapan, dolayısiyle iktisadi kal
kınmada, bütçenin uygulaması ile görevli değil
dir. Serbest sektörün, basit vatandaşın, müteşeb
bisin muvaffak olup olmaması işinin verimli 
olup olmaması da idare ile münasebetlerine sıkı 
sıkı bağlıdır. Sayın Başbakandan istirham edi
yorum, bugün Türkiye'nin idare durumu haki
katen anarşik, yani sistem olarak kastediyorum, 
şahıs olarak değil, sistem olarak bir feodalite 
manzarası arz ediyor; kim kimin âmiri, kim han
gi işten mesul, kimin sorumluluğu nedir? Ki
min salâhiyetleri nedir? Belli olmaz bir, bir de
receye gelmiştir, hattâ o kadar ki, teşkilât ka
nunu gelmemiş bâzı bakanlıkların, hangi görev
lere sahibolduğunu bilmekte bazan senatör ve 
mebus olarak bizlerin dahi sıkıntı çektiğimiz vâ-
kıdır. Bir vilâyete gidiyorsunuz, bir orman şef
liği yahut müdürlüğü vardır. Bir bölgeye bağ
lıdır. Vali, hâkim değil, Karayolları var, hâkim 
değil. Devlet Su İşleri ayrı, şu ayrı, bu ayrı... Ye 
şimdi de yeni yeni bir nevi muhtariyetlere gidil
mek hevesleri vardır. 

Muhterem arkadaşlar, tarih boyunca, ister 
dikta şeklinde olsun, ister totaliter bir rejim ol
sun, ister demokratik olsun, fakat esasında di
siplin olmadan, idari bir disiplin ve bir vazife 
şuuru olmadan, idareyi muayyen gayelere sevk 
edecek kudrette Devlet bulunmadan kalkınma
nın yapıldığı vâki değildir. Bunun tek misalini 
kimse gösteremez. Biz demokratik bir bünyede 
olduğumuza göre kanunları, demokratik usuller 
içindeki, demokrasi demek prensip demek olma
dığına göre, kanunlar içinde Devlet otoritesini, 
Hükümet otoritesini idareye mutlaka hâkim kıl
mak zorundayız. Bunun da en küçük üniversi
tesi, Türkiye'de, yani Hükümet çapındaki ünite 
vilâyet hudutları olduğuna göre, o vilâyet hu
dudundaki bütün kalkınma dâvası ve faaliyet
lerinden, mesul tutacağımız valileri salahiyetli 

kılmak zorundayız. Bütün Devlet kuvvetlerini 
Hükümete karşı mesul olarak valinin şahsında 
toplıyamazsak, bugün olduğu gibi bir tarafta 
köylü yol ister, öbür tarafta da filân dairenin 
grayderleri ve onun elemanları boş yatar. Dola
yısiyle de bu memleket büyük zararlara dûcar 
olur, 

ikincisi idare hukukumuzdaki anlayışı cid
den değiştirmek zorundayız. Mesul olan memur 
değildir, âmirdir. Türkiye'de memurlar mesul 
edildiği, âmir şu veya. bu bahane ile beraet et
tiği için bizim bugünkü idare sistemimiz ve Me
murin Kanununa, göre, neticede memur korkar, 
çekingen, mustarip ve huzursuzdur? Medeni mil
letlerde mesuliyet mevkiini herkes kabul etmez. 
Neden? Çünkü, imza kimin ise yazıda o mesul
dür, parafe eden değil, onun maiyetindeki me
mur değil; memur ancak büyük suç teşkil eden 
emirlere karşı itiraz edebilir. Bunun dışındaki 
âmirin verdiği bütün emirler süratle yapılır. 
Ama mesulü onu icra eden memur değil, yaka
sından tutulacak olan o âmirdir ve bugün Tür
kiye'de maalesef çok kritik mevkilere o işle alâ
kası olmıyan bir şahsı çağırsanız o vazifeyi ka
bul eder. Çünkü mesul olmıyacağını, mesuliye
tini dolaylı yollardan maiyetine intikal ettiğere-
c eğin i bilmektedir. 

BAŞKAN —• Sayın Çetin; vaktiniz tamam, 
lütfen bağlayınız, müddetiniz bitmiştir. 

ALÂEDDİN ÇETÎN (Devamla) — Saat 
13,00 olmuş ve Yüksek Senatoyu rahatsız etme
mek için sadece bu idari kısıımda sözlerimi bağlı
yorum. Sayın Başbakandan bilhassa istirham edi
yorum. Son kırtasiyecilik ve mücadele azmiyle 
bu işi ele almışlardır. Bu milletin beklediği şu
dur : Salâhiyet, mesuliyet, işin nevi ne ise artık 
küçük bölümlere bölünsün. Bir masa olsun bu
nun salâhiyattarı bu halka ya evet, veya hayır 
desin, gel git, o daireye yaz, bu daireye çiz yok, 
salâhiyet sahibi gelir. Medeni milletlerde oldu
ğu gibi, evet veya hayır der. Evet demiştir. Hak
sız demişse Devlet yakasına yapışır, Devletin 
müfettişi yapışır. Hayır, dedi ise, vatandaş za
rar gördü ise vatandaş onun yakasına yapışır. 
Bugün vatandaş mesul edecek, hakkını arıyacak, 
kendini zarara uğratan şahsı teşhis ve tesbit ede
cek imkândan maalesef mahrumdur. Tabiatiyle 
bütün bunlar Adalet Partisine bütün geçmiş ha
taları veya noksanlıkları kalmış birer iyi olmı-
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yan mirastır. Bundan ben bir senelik tatbikat 
olmasına rağmen bugünkü Hükümeti şu anla
yışta görmek istemiyorum ama ikaz ediyoruz. 
Bundan sonra bunlar, bizzat kendi itirafları ile 
belli olan bu hususları gideremediği takdirde o 
zaman hakikaten bugünkü Hükümete sitem et
mek durumunda olacağız. 

Bir de son sözüm, bunu teşekkürle bağlıya
cağım, komünizme karşı Sayın Başbakanın ve 
Hükümetin aldığı kesin ifade tarzı, beyanlar bü
tün memleket severlerde ve bütün partilerde 
inşirah uyandırdığına kaaniim. Bu memlekette 
aramızda her şey olabilir, usul münakaşaları ya
pabiliriz. Fakat bir şeyin münakaşası yapılamaz. 
O da Türk vatanını bölen, parçalıyan, Türk mil

letini bölen, parçalıyan, Türk Milletinin istiklâ
line zarar getirecek hiçbir şeyin münakaşası ya
pılamaz. Bunun Türkiye'de münakaşası yapılır, 
Türk Milletinin aleyhine olan fikirler de revaç 
bulur diyecek insan ve partinin olamadığını zan
nediyorum. Varsa hakikaten bu vatan hiyaneti 
demek olur. Binaenaleyh, burada Türk Milleti
nin özü olan ordusu ile Türk Milleti ile aynı fi
kirde olarak komünizme karşı dikilmiş olmala-
larmdan dolayı bütün ilgilileri de burada tebrik 
eder hepinizi hürmetlerimle selâmlarım. (Alkış
lar) 

BAŞKAN — Program gereğince 14,30 da 
toplanılmak üzere Birleşime ara veriyorum. 

Kapanma sa&ti : 13,03 

ÎKÎNCI OTURUM 
Açılma saati : 14.30 

BAŞKAN ->- Başkanvekili Fikret Turhangil 

KÂTÎPLER : Nizamettin Özgül (Gaziantep), Selâhattin Özgür (Tabiî Üye) 

BAŞKAN — Birleşime devam ediyoruz. 

GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

1. — 1967 yılı Bütçe kanunu tasarısı ve Kar
ma Bütçe Komisyonu raporu (Millet Meclisi 
1/277, Cumhuriyet Senatosu 1/719) (S. Sayısı : 
853) (1) 

F — Başbakanlık Bütçesi (Devam) 
BAŞKAN — Başbakanlık bütçesi üzerinde 

şahısları adına konuşacak bütün üyeler konuş
muş, münhasıran Sayın Kök kalmıştır. Bu se
beple Başvekil Sayın Süleyman Demirere söz 
vereceğim. En son söz Sayın Kök'ündür. 

Buyuran Sayın Başbakan. 
(A. P. sıralarından alkışlar arasında kür

süye geldi.) 

(1) 853 S. Sayılı basmayazı 31.1.1967 
rihli 25 nci Birleşim tutanağı sonundadır. 

ta-

BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (İs
parta Milletvekili) — Sayın Başkan, muhterem 
senatörler; huzurunuzda Başbakanlık bütçesi 
dolayısiyle yapılmış bulunan görüşmeleri ve bu 
görüşmelerde ileri sürülen tenkidleri cevaplan
dırmak için bulunuyorum. Sözlerime başlarken 
hepinizi saygıyla selâmlıyorum. 

Başbakanlık bütçesi üzerinde vâki görüşme
lerde C. H. P. Grupu adına teııkidlerde bulun
muş olan Sayın Hazer'in sözlerine temas edece
ğim. 

Şunu evvelâ ifade etmek istiyorum ki, bu 
tenkidleri cevaplandırırken, Hükümet olmanın, 
Hükümet Başkanı olmanın, iktidar partisinin 
başı olmanın benim üzerimdeki kısıtlayıcı, tah-
didedici unsurları bulunduğunu, mesuliyet duy-
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gumun bir tezahürü olarak kabul etmek gere
kiyor. Bunun yanında, muhalefet olmanın, mu
halefete mensub ol manın vermiş bulunduğu ser
bestliğin de gayet tabiî ki kabulü içindeyim. Ya
pılmış bulunan tenkidler umumiyetle bundan 
evvelki senelerde yapılmış olan tenkidlerden 
çok farklı değildir. Bu itibarla bâzı mülâhaza
ları ve mütalâaları mümkün mertebe tekrarla
maktan kaçınacağım. 

Hükümet olmak, Hükümeti icra etmek, hür
riyet düzeninde Hükümet olmak kolay bir şey 
değildir. Muhalefetin Hükümete çeşitli yönler
den tenkid tevcih etmesi ve bu teîıkidlerde is
tediği üslûbu, istediği dozu kullanması muha
lefetin tabiî hakkıdır. Bu itibarla ileriye sürül
müş mütalâaların bir kısmını bu ölçü içerisin
de mütalâa ediyorum. Onun içindir ki, huzuru
nuzda Sayın Hazer'in kuvvetli Hükümet, zayıf 
Hükümet meselesinde ileri sürmüş bulunduğu 
hususları cevaplandıracak değilim. Şunu beyan 
etmek istiyorum ki, 1967 senesi bütçe müzake
releri komisyonda yapılmış, bu müzakereler ya
pılırken geniş ölçüde tenkidler vâki olmuş ve 
tenkidlere gerekli cevaplar verilmiştir. Kuvvetli 
Hükümet, zayıf Hükümet meselesinin ölçüsü, 
hükümetlerin kanunları tatbikte, kendi se'çim 
beyannamelerine müstenit hükümet programla
rını tatbikte gösterdikleri muvaffakiyetle bera
ber olması gerekir. Yani kanunları tatbikte, 
plânlı ekonomide plânın icaplarını yerine 
getirmekte ve programları tatbik et
mekte hiçbir aksama olmamış, ama bu 
Hükümet üzerinde «kuvvetli Hükümetti, za
yıf Hükümetti münakaşaları» yapılmıştır. 
Bu, mesnetten mahrumdur. Gönül ister
di ki bu münakaşa, bugün Devletimizin idare
sinde yer alınış bulunan resmî dokümanlar üze
rinden yapılsın ve «kuvvetli Hükümet, zayıf 
Hükümet» şeklindeki beyanlar «şundan dolayı 
böyledir, bundan dolayı böyle değildir» şeklin
de vuzuha kavuşturulmuş olsun. Bu yapılma
mıştır ve böyle yapılmış olsa idi, hakikaten ak-
sıyan hususlar ortaya çıkar bunlardan da müs-
lefidolma imkânlarını arardık. 

Hükümet meselesinde A. P. Grupunun da 
kendileri gibi düşündüğü hususundaki beyanı
na şöylece temas etmek istiyorum; A. P. Grupu
nun sözcüleri vardır. A. P. Grupu kendi fikir
lerini beyan etmek hürriyeti içindedir. Ve gerek 

gruplarında, gerekse umumi heyetlerinde, gerek
se idare kademelerinde bu fonksiyonu, hiç kim
se endişe etmesin, tam bir hürriyet havası içinde 
yapa gelmektedir. Binaenaleyh, Sayın Hazer'in 
«A. P. Grupunun ve gruplarının böyle düşün
düğü» şeklindeki beyanını yadırgadığımı ifade 
etmek istiyorum. 

Sayın Ilazer, birtakım cereyanlardan, bunun 
memleketimizde yaratmış bulunduğu sıkıtılı 
durumlardan haklı olarak şikâyet ediyor. Ama 
şurasını kabul etmek lâzımdır ki, bu cereyanlar 
bizim 14- aylık iktidarımız zarımda meydana gel
miş hususlar değildir. Bu cereyanlar Cumhuri
yetin kurulduğu günden beri vardır. Bugün ce
reyan etmekte olan münakaşalar ne bugün baş
lamıştır, ne de bugün bitecektir. Hürriyet dü
zeni içerisinde de bu münakaşalar olacaktır. 
Ama, bu münakaşaları kanun devletine, hukuk 
devletine, Türk Anayasasına ki, kanun devletini 
ve hukuk devletini Türk Anayasası ve Türk ka
nunları cerçevelemektedir. Bu çerçevenin içe
risinde kaldığı ve Türk Devletinin bekası için bir 
tehdit ve bir tehlike teşkil etmediği müddetçe 
sadece münakaşa edilir meseleler olarak kalır. 
Huzurunuzda şunu beyan etmek istiyorum ki, 
Türk Devletinin bekâsını tehdidedecek veya o 
istidadı alacak hiçbir cereyanın gelişmesine Tür
kiye'de mesul hükümetler, Türk Parlâmentosu 
ve Türk Milleti göz yummıyacak ve rıza göster-
miyecektir. (Alkışlar) 

Sayın Hazer'in konuşması içerisinde takdirle 
karşıladığım mütalâa ve pasajlar vardır. Ye 
bilhassa halkı sevmedikleri, halkı tanımadıkları 
ve bilmedikleri halde, halktan yana görünmenin 
istismarı içinde olanlara ka_^ yönelmiş bulun
duğu mütalâaları huzurunuzda takdirle karşılı
yoruz. Şunu ifade etmek istiyorum ki, Türk 
halkı hiçbir zaman kendisini sevmiyenleri sev
memiş, kendisini sevmiyenleri sevmiyecektir. 
«Halktan yanayız» demekle halktan yana olun
duğu görülmüş iş değildir. Esasen, halktan ya
na olanların bunu sık sık ifade ederek öyle de
ğilmişler de öyle görünmek istiyorlarmış gibi 
bir mantığı ortaya koymalarını Türk halkı bü
yük bir anlayışla görüyor, takdir ve hükme bağ
lıyor. Sayın Hazer'in konuşması içerisinde 
«Devlet inıkânlariyle Türk gençliğini bölenler
den» bahsediliyor. Huzurunuzda şu hususu kay
detmek istiyorum ki, Türk Parlâmentosunun 
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bütçelerle kabul etmiş bulunduğu imkânların 
dışına hiçbir kaynak kimsenin emrinde değildir. 
Bu itibarla, «Devlet imkânlariyle Türk gençli
ğinin bölünmesi» şeklindeki iddianın altında 
ümidediyorum ki, bunun dışında bir şey yatına-
maktadır. 

Huzurunuzda Saym Hazer, Danıştay karar
larından bahsettiler. Danıştay kararları mese
lesi 1966 senesi bütçesinde hem Millet Meclisinde 
hem de Yüce Senatoda, komisyonlarda, basında 
pek çok münakaşa edilmiştir. x\ynı münakaşaya 
dönmek istemiyorum. Şunu bu vesile ile tekra-
ren ifade etmek istiyorum ki, Danıştay kararları 
meselesinde Hükümetimizin hareketi hukuka, ka
nunlara uygundur ve uygun olmakta devam ede
cektir. 

Gizli vesikaların basma intikalinin benim zim
metimde görüldüğünden bahsediyorlar, ki bu
nu kabullenmeye imkân yoktur. Bu memleket
te kanunlar nelerin suç olduğunu tesibit etmiştir-
Ve suçluyu kimin tesibit edeceğini de yine kanun
lar 'kararlaştırılmış bulunmaktadır. Bu itibarla. 
Türk mahkemelerine intikal etmiş hususları be
nim zimmetimde göstermenin hakşinaslıkla kabi
li telif olamıyacağmı huzurunuzda ifade etmek 
istiyorum. 

İkinci konuşmayı yapan Saym Yıldızın mü
talâalarına geliyorum. Bu mütalâaları şöyle 
tahlil etmek mümkündür. Aslında Başbakanlık 
bütçesi üzerinde konuşurken Sayın Yıldız, Baş
bakanlık bütçesinden daha çok, Başbakan üzerin
de konuşmuştur. Buna hiçbir diyeceğim yok
tur. Kendi bileceği iştir. Milletin hür olan bu 
kürsüsünden kendisine bu hususta en ufak bir 
tarizde bulunacak değilim. Bana birçok husus
larda açıklamak fırsatını verdiği için, bana yö
nelttiği tenkidlere, tarizlere huzurunuzda teşek
kür ederek söze başlıyorum. Saym Yıldız'm ko
nuşması tahlil edildiği zaman görülecektir ki, 
hemen konuşmasının başından itibaren tezatla
rın, yanlışlıkların, suitefehhümlerm, yakıştır
maların şahsiyatın bir demetini yapmış, üzerine 
27 Mayıs ile D. P. münakaşasını rozet olarak tak
mış ve huzuruna çıkmıştır. (A. P. sıralarından 
bravo sesleri) Altı senedir cereyan eden müza
kereler, bu büyük müessesede bu münakaşaların 
çok yapıldığını gösterir. Zabıtlar tetkik edilir
se, bu münakaşalar mütemadiyen yapılagelmiş-
tir. Ümidediyorum ki, bundan sonraki .yıllarda, 
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bu münakaşalar şiddetini kaybederek daha iyi 
bir anlayış havası içinde, gerçekler üzerine müs
tenit bir şekilde yapılır. Bunu ümit ve temenni 
ediyorum. Bu münakaşaların hiçbir faydası ol
madığına kaaniim. Çünkü, biz ileriye bakmaya 
karar vermişizdir, geriye bakmada memleketi
mizin ve milletimizin bir faydası olmadığına 
kaaniizdir. Binaenaleyh, Sayın Yıldız'm ortaya 
koyduğu mütalâaları bu espri içinde, bu anlayış 
içinde cevaplandıracağım. 

Sayın Yıldız konuşmasının hemen hemen iki 
sayfasını umumi meselelere ve 16 sayfa süren 
konuşmasının 14 sayfasını da bana tahsis etmiş
lerdir. Kendisine teşekkür ediyorum, becbm kon
gre konuşmalarımı, çeşitli beyanlarımı ckunmş 
olmalarından dolatyı. Yalnız, bunları birleştirir
ken, bunlar pasajlar alırken, bir zincir halinde 
bulunan konuşmalarınım hedefini kaybettiğini 
huzurunuzda ifade etmek 'mecburiyetindeyim. 
Kendi fikirlerini tosbit etmek için zaman za
man hatiplerin birbirlerinin konuşmalarından 
pasajlar aldığı ve bunun bir yo], bir usul ol
duğu doğrudur. Ama, ıbir konuşmanın içinde, 
başında ne var, omunda ne var. niçin ortadaki 
enimle o şekilde gelmiştir, veya beyan öyle gel
miştir, bunu ayırdetmedeıı seni edilecek müta
laaların ağırlığı ve ciddiyeti kaybolur. Bu bizim 
kabahatimiz değildir. Doğrudan doğruya bun
ları dile getirenlerin, daha derinine inmekte 
göstermiş bulundukları acelecilik olarak va-
sıi'landırılabilir. Saym Yıldız. konuşmasının 
ilk iki sayfasında sekiz madde olarak, iyi fak
törler 'olarak birtakım hususları gösteriyor, 
geriye kalan 14 sayfasında da her şeyin başnıe-
suîü olarak beni gösteriyor ve her şeyin kötü-
olduğunu ifade etmek istiyor. İlk iki sayfa ile 
son 14 sayfa bu sebeple tezat halindedir. fkın-
kü, ilk sayfalardaki iyi hususlar olarak yös-
terdiği 8 nokta nasıl meydana gelmiştir hu du
rumda, bu suali konuşmanın basında sormak 
gerekir. Kendileri memleketimizde bir ihtilâl 
sonrasının taşkınlıklarının durulmakta oldu
ğunu Silâhlı Kuvvetlerin «bizi 'bu işlere karış
tırmayın» şeklinde bir tavrı hareket içinde bu
lunduğunu, lütfetmişler Adalet Partisine de tak
dirlerini ifade etmişler kendi oküleri içinde, 
muhalefete de kendi ölçüleri içinde takdirle
rini ifade etmişler. Dünya genel durumunun 
faydalı bir şekilde olduğunu, yeni Anayasamı-
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zın yıpratıcı tartışmaları ve çekişmeleri gerek-
tirmiyecek şekilde ileri çözümler getirdiğini, eko
nomik sorumlarımızın gün ışığına çıktığını ve 196G 
yılında da ibol bir ürün alındığını ifade etmek 
suretiyle, karamsar olmıyan bir tabloyu çizmiş
lerdir. Sekizinci maddede yani, memleketimiz
de bol bir ürünün elde edilmesi sadece faktör
lerden birisidir. Bunun yanında hakşinaslık 
yapıp, memleketimizde 19G6 senesinde yatırım
larda meydana gelen inkişafları, Türk müteşeb
bislerinin daha ibüyük bir itimat içinde memle
keti imarda, .memleketi inşada, memleketimize 
yeni iş imkânları yaratmada girişmiş bulunduk
ları 'gayretleri ve sanayi tesisi erimizin meydana 
getirdiği neticeleri zikretmiş 'olsalardı bu mü
talâa "(biraz daha tamamlanmış ulurdıı. Ü.nıide-
derim ki, bu mütalâayı bu şekilde serd ederken 
«Türkiye'de zirai şartlar iyi oldu da ondan do
layı iyi kir ekonomik yıl idrak ettik» 'mânasın
da 'söylememişlerdir. Ben tamamlıyayım, Tür
kiye iktisadiyatı ıdaha uzun seneler iyi hava 
şartlarına (bağlı kalacaktır. Bu itibarla,, iyi ha
va şartlarının meydana gelmesinde >hiç. kimse
nin «Neden iyi hava şartları meydana geldi» 
şeklinde düşünmesine imkân yoktur. İyi hava 
şartlarının meydana (gelmesinden hepimiz Sa
yın Yıldız gibi sevinç duymamız gerekil-. Bu
nun yanında «iyi kava şartları meydana 'gel
meseydi ne olurdu» şeklinde bir mantıkla hesap 
yapmak yerine, iyi hava şartlariyle beraber 
Türkiye bugün yüzde 8,8 gibi güzel bir neticeyi 
kalkınma katsayısı olarak ^sağlamıştır. İyi 
hava şartları meydana gelmeseydi 'geçen «öne
ki gibi hava şartları meydana gelseydi, bu ne
tice yine yüzde 7 'civarında olacaktır. Binaena
leyh, 1966 yılında plân hedefinin tutul a/bilmiş 
olmasından dolayı, 'bir çok gayretlerin sarfı sa
yesinde plân hedefinin tutulabilmiş olmasından 
dolayı memnuniyet ifade etmek hakikaten hak
şinaslıktır. 

Bundan sonraki kısmında, Sayın Yıldız'm 
bütün 'bu neticelerine meydana gelişini izah 
eden bir anlayışına raslamak imkânı yoktur. 
Onları tahlil edeceğim, bu tahlili yaparken, 
konuşmamın hemen başında şunu beyan etmek 
istiyorum ki, 10 Ekim 1965 seçimlerinden bu 
yana 'bir hücum kampanyası vardır. Bu hücum 
kampanyası zaman zaman ve çok kere Deıııi-
rel'e hücum kampanyasıdır, Adalet Partisine 

hücum kampanyasıdır. Bu kampanyaya Sayın 
Yıldız'n da katılmış olduğunu görüyoruz. Ben 
hücumlara mâruz lolmayı, hücumlara hedef teş
kil etmiş olmayı bir talihsizlik addetmiyorum. 
Türkiye'ye canla başla ve gönül ile ihizmet et
mek (bizim hedefimizdir. Bu 'hedefe doğru gi
derken bizi bu hedeften şaşırtacak hiçbir engel. 
ve mania yoktur. Bu itibarla Türk hukuk 'dü
zeni içinde, Anayasa düzeni içinde ve kanun 
devletinin icaplarına uyarak ne kadar çok hü
cuma mâruz kalırsak o kadar çok iştiyakla 
Türkiye'ye hizmet etmeye, Türk Milletine hiz
met etmeye, A. P. Genel Başkanı olarak, A. P. 
ıgrnpları olarak ve A. P. nin vazifelileri olarak 
devam edeceğimizi huzurunuzda ifade etmek 
istiyorum. (A. P. den bravo sesleri.) 

Sayın Yıldız'm konuşmasında zamaıı zaman 
Hükümet üzerinde, Devlet üzerinde bâzı eda
lar vardır. Bu Sayın Yıldız'm bilmediğimiz 
üslubu değildir. Ve bunu yaparken de ken
disinin yüzde 62 reye dayandığını ifade edi
yorlar. A. P. henüz yüzde 57 reyde olduğuna 
göre Sayın Yıldız ümidediyorum ki, aradaki 
farktan almıyor bu gücü. Çünkü A. P. yüzde 
62 nin üzerinde bir şey sağlarsa « zaman du
rum ne olacaktır, mütalâa etmek gerekir. 
(A. P. sıraalrmdan gülüşmeler, alkışlar.) 

Bunu şunun için söylüyorum. 
Türk hukuk düzeni içersinde, Türk Anaya

sası düzeni içersinde her organın yetkileri, 
sorumlulukları üzerinde hiç kimse yoktur. 
Ye bu yetkilerin ve sorumlulukların dışında 
da hiç kimse kendisini milletin vasisi, mem
leket menfaalerinin bekçisi addedip, birtakım 
sorumlulukları deruhde etmek durumunda de
ğildir. Bu itibarla, birtakım yanlış münaka
şaları, lüzumsuz münakaşaları kapatmak için 
artık herkesin hukuk düzeni içindeki yetkile
rin dışında olamıyacağıııı zihinlerimizin en kö
şesine yerleştirmeye mecburuz. 

Sayın Yıldız'm yine münakaşasını yap
tığı konular içinde bir husus daha görüyo
ruz ; kendisi, kendi kafasında bir hukuk dü
zeni düşünüyor. Bizimle olan çelişmesi ken
di kafasındaki hukuk düzeni ile Türk Ana
yasasının ve kanunlarının kurduğu hukuk 
düzeni arasındaki çelişmeden ileri geliyor. 
Bu itibarla, kendisi şayet Türk Anayasası
nın ve Türk kanunlarının ve Türk hukuk 
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düzeninin kurmuş bulunduğu düzenin içine 
gelirse huzursuzluktan ve rahatsızlıktan kur 

tulur. Bunu şunun için söylüyorum : Çün
kü biraz sonra münakaşasını yapacağım. 
Anayasa ne eliyor, Anayasanın dibacesi ne 
diyor, Anayasanın 33 ncü maddesi suç ve 
suçlu hakkında ne diyor, suç ve suçluluk 
tâyininde ne diyor? Bunların hepsi burada 
sarih ve yazılmış. Şimdi Sayın Yıldız konuş
masının 1 nci paragrafında şöyle diyor. «Bü
tün göstergeler umut verici obuasına, Cum
huriyetin anakurallarımn toplumsal yaşan
tımızdaki olumlu katkılarına ve demokra
sinin dinamizmini temsil eden baskı grup
larının uygar davranışlarına karşın...» Millet 
nerede, halk nerede? Kayıp. İşte buradan 
başlıyor baş sıkıntımız. Anayasanın dibace
sini acıyorum, Anayasanın dibacesinde ga
yet sarih, ne baskı grupu var, ne şu var, ne 
bu var. Bunlar yazılmamış Anayasaya. Zan 
nediyorum ki, unutulmuş şeyler değildir. 
Anayasanın dibacesinin son prağrafım oku
yorum : «Türkiye Cumhuriyeti Kurucu Mec
lisi tarafından hazırlanan bu Anayasayı ka
bul ve ilân ve onu asıl teminatı olan va
tandaşların gönüllerinde ve iradelerinde yer 
aldığı inancı ile, hürriyete, adalete, fazilete 
âşık evlâtların .uyanık bekçiliğine emanet 
eder.» 

Muhterem senatörler, Türk Devletinde en 
mühim unsurun başlangıç unsurunun, ve en 
mühim ünitenin vatandaş olduğunu kabul ede
mediğimiz müddetçe bu münakaşaları yap
maya devanı ederiz. Onun için aslolan budur. 
Bu düzen içersinde yürütürsek Türk demok
rasi Türk Devletinin bekası. Türk Milletinin 
ilerlemesi, hepsi Türk Vatandaşına emanet edil
miştir. Bunum dışında sahip laramaya lüzum yok, 
baskı grupu aramaya lüzum yok. Türk demokra
sisinin dinıamizmıi baskı 'gruplarımın elinde de gail
edir, bu baskı grupları. Türlk demokrasisinin 
'dinamizmi bizatihi Türk Milletinin içindedir ve 
Türk demjoikrasisıi dinamizmimi baskı 'grupların
dan değil, Büyük Türk Milletinden alır. Bina
enaleyh, bu gerçeği tesbit edelim, ondan sonra 
yürümeye 'devam, edelim. 

Sayın Yıldız diyorlar kd; Demirel'in Hükü
met ettiği devre bir hizipleşme devresidir... Bu
nu insafla Ika.biM 'telif bulmuyorum. Çünkü as

lında, bu kendi serd ettiği fikirlerle de tezat ha
lindedir. 1 nci sayfanın 1 ve 2 nci maddeleri: 
«taşkınlıklar 'durulmakta, .memleket sükûnete 
gitmekte, ekonomi gelişmekte, muhalefet ve ik
tidar münasebetlerinde daha medeni har tavır 
mevcudolmada...» diyor. Bunların hepsi olma
da.. Bunları 'bir hizipleşmeler devresi olarak ad
detmek ve bunları tevsik edecek delilleri bul
mak fevkalâde zordur. Bilâkis, «Hizipleşmeler 
devrinin sona erdirilmesi gayretleri içindedir
ler» deseydi, o zaman daha 'doğru olurdu. 

Buradan şu münakaşaya geçmek istiyorum 
aziz senatörler. Milletin huzurunu istemiyecek 
insanları tasavvur etmek güçtür. Bütün çıplak
lığı ile meseleleri konuşmak: istiyorsak milletim 
huzurunun neye bağlı olduğunu 'düşünmemiz 
gerekir. Bu münakaşaları da beş ıaltı senedir 
yaptık, geliyoruz. Milletin huzuru halkın mües
seselerin halka, halkın birbirine olan sevgisi ile 
temelde birleşir. Yani huzur, 'milletin kendi mü
esseselerini sevmesi, müesseselerin bu 'büyük 
milletin hizmetinde bulunmaktan duyduğu gu
ruru iftihar ve şevkle millete hizmet etmesi ve 
milletin siyasi kanaatlerinden, vicdani fcanaat-
leninden, dinî itikatlarından, inançlarımdan do
layı birbirlerine karşı cephe almaması ve Türk 
bütünlüğünün bizim en kıymetli varlığımız ol
duğunu göz önünde tutması buna itina etmesiy
le başlar. Ve biz bu gayretler içinden geliyo
ruz. Ve Türkiye'nin ne sosyal ve iktisadi mese
lelerini birbirlerine düşman insanlar haline gel
miş halk kütleleri ile halletmek imkânı yoktur. 
Onun içindir ki, biz «32 milyonun Hükümeti
yiz» dedik, o şekilde hareket ediyoruz. Onun 
içindir ki, biz her yerde kardeşliği, bütünlüğü 
tavsiye ettik. Onun içindir İd, biz en ücra köy
de daha parti farkı gözetmeksizin 'bütün vatan
daşlarımız tarafından sevgi ile karşılamdık, ve 
buna sevgi ile mukabele ettik. Bu itibarla, esas 
olan olan Türkiye/de bir hizipleşmeler devrinin 
başladığı değil, bilâkis memleketin istikbalin
de, millî bütünlüğümüzün ve beraberliğimizin 
değerinin çok daha iyi ianla.ş ildiği, sorumluluğu
nun çek daha iyi takdir edildiği bir devremin 
başlamış olduğudur. 

Muhterem senatörler, huzurunuzda bir 27 
Mayıs Demokrat Parti münakaşasına girmiye-
ceğim. Gerçi Sayın Yıldız, yer yer bizi bu mü
nakaşaya itmek istiyor. Bu münakaşanın bir 
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faydası olduğuna kaani değilim. Tarihin yapa
cağı bâzı hesapları huzurunuzda bütün gerçek
ler ortaya çıkmadan yapmak cüretini mesuliye
timle kabili telif görmüyorum. Bu itibarla, bu 
mevzuda serd edilmiş, mütalâaları bir kenara 
bırakıyorum. Daha çok bizi ileriye götürecek, 
bizi, bizim beraberliğimizi, bütünlüğümüzü sağ-
Iıyacak, milletimizin her ferdini memnun ede
cek, hususlar üzerinde siyasi münakaşalarımı
zı bir mihraka getirebildiğimiz gün, hem bura
da, hem memleket sathında huzura kavuşaca
ğı m: z şüphesizdir. 

Bir hususa huzurunuzda temas edeceğim; 
bu, Sayın Yıldız'ın, Genellcunmay Başkanının bir 
emri ile ilgili mütalâalarıdır. Diyor iki; «Bir 
emir çıkarmıştır Genelkurmay Başkanı, bunu 
»on derece yadırgadık.» Ye ondan sonra diyor 
k i : «Bu emri de Demire! yayınlanmadan önce 
görmüştür,» «gördüğünü söylüyor» diyor. Son
ra devam ediyor: Diyor ki, «Bu emir Demirel'-
in fikirleninin kıyafet içine girmiş olanıdır» 
Aziz senatörler, bir emri neden yadırgadığını, 
bunu neden yadırgadığını Sayın Yıldız'ın, tor 
türlü anlamaya imkân yoktur, bunu anlamaya 
imkânı yoktur. Nedenini söyliyeceğim. Nedeni
ni söylemeden evvel, bu emri yayınlaınmadaın 
evvel gördüğüm iddiası, aşağıdaki «benim fikir
lerimin üniforma içerisine girmiş olması» şek
linde söylenebilmek içindir. Aslında böyle e-'lsa 
bile durum bunda da yadırganacak bir şey yok
tur. Ben Hükümıet Başkanıyım, Genelkurmay 
bana bağlıdır. 

. Anayasaya göre Türkiye'nin müdafaasından 
Hükümet sorumludur. Binaenaleyh, hâdise böy
le bile olsa bunda yadırganacak ne var? Hiç 
yadırganacak bir şey yok. Yani, Hükümet 
Başkanının fikirlerini Genelkurmay Başkanı 
hiçbir şekilde tanımıyacak mı demek istiyor 
Sayın Yıldız? Böyle 'bir şey düşünülemez. Bu 
takdirde, Türk Vatanının müdafaası sorum
luluğunu Türk hükümetleri nasıl yürütecekler
dir. Kaldı ki, hâdise öyle de değildir. Millî 
Güvenlik Kurulu Türkiye'nin millî güvenliği 
ile ilgili meseleleri konuşur. Bu meseleler ne
lerdir? Millî Güvenlik Kurulunun vazife ve 
salâhiyetleriyle verilen kanun neyi öngörmüş 
ise o meseleler onlarındır. Bunlar istişari ma
hiyette meselelerdir, karar haline Hükümet ge
tirir bunları. Benim beyanım şudur : Evet, 

Türkiye'de Türk Devletinin emniyeti mesele
si defaatle Millî Güvenlik Kurulunda görüşül
müştür ve görüşülmeye de devam edecektir. 
Görüşülen bu meseleler 'bir vazife şuuru içeri
sinde icraya konur, bunda yardırganacak bir 
şey yok. Bunu da ben böyle söyledim. Evet 
böyle bir tamimden haberim vardır. Ama, 
diyorlar ki, «Yayınlanmadan önce görmüştür.» 
Aslı öyle olsa bile bunda bir mahzur yok. Fa
kat benim beyanım o değil. Benim beyanım «Va
zife şuuru içinde Türk vazifelileri vazifelerini 
ifade ederler.» Hâdise budur. Şimdi, neden ya
dırgandığını anlamadığımızı söyliyeyim. Bah
sedilen emir bir beyanat değildir. Ve bundan 
2 - 3 ay önce çıkarılmış bir emirdir. Bu emrin 
içerisinde en büyük mektebimiz olan ordunun, 
vatandaşlarımızı çeşitli yönlerden uyaran, on
lara tahsil ve terbiye ve ordunun, komünizm 
meselesinde uyanık olması emrediliyor. Komü
nizm meselesinde uyanık olunmasını emreden 
bir emirnamenin neresinin yadırgandığını anla
maya imkân bulamıyorum. (A. P. sıralarından 
bravo sesleri) 

Şimdi gelelim, Türk Silâhlı Kuvvetlerinin 
politikaya itilmesi meselesine. 

Aziz senatörler bunun münakaşası dahi za
rarlıdır. Türk Silâhlı Kuvvetleri kendi ku
manda zinciri içerisinde, büyük milletin, onun 
Parlâmentosunun, Parlâmentonun güvenine 
mazhar olmuş hükümetlilerin,, vatan müdafaa
sı ile ilgili olarak vereceği emirleri yerine ge
tirmek için gayretle şevkle Türk tarihine ye
ni sayfalar yazmanın hazırlığı içindedir. (Bra
vo sesleri ve alkışlar) Bu itibarla Türk Silâhlı 
Kuvvetlerini politikanın içerisinde tutmak de
ğil; her defasında söyledik ve samimî olarak 
söylüyoruz, mektebe, kışlaya ve camiye poli
tika bulaştırılmasının şiddetle aleyhindeyız. 
(A. P. sıralarından alkışlar ve bravo sesleri) 

Burada Sayın Yıldız'ın Sayın Genelkurmay 
Başkanı hakkında söylemiş bulunduğu sözleri 
de yadırgadığımı ifade etmek istiyorum. Sa
yın Genelkurmay Başkanı Türk Silâhlı Kuv
vetlerinin Genelkurmay Başkanıdır. Vazifesi
ni ifa ederken kendi vazife anlayışı, ve kendi 
kanun anlayışı içinde hareket edecektir. Ko
münizme karşı uyanık olunuz.» şeklinde çıkar
mış bulunduğu bir tamimin, Türk kanunla
rına ve Türk entelektüellerinin ve Türk Mil-
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letinin vazife duygusuna aykırı gelen bir ta
rafı yok ki, Genelkurmay Başkanını bundan do
layı şu veya bu şekilde muahaze içinde tutalım. 
Ben isterdim ki, Sayın Yıldız burada, «Genel
kurmay Başkanı eazifesini yapmıştır ve vazi
fesini yapmaya devam edecektir.» desin. 

Sayın Yıldız, benim Anayasa anlayışım hak
kında mütalâlarda bulundular. Bunun mücer
ret münakaşasını yapamayız. «Siz şöyle anlı
yorsunuz, biz böyle anlıyoruz.» şeklinde. Bu 
tatbikatla igörülür. Tatbikatta ne yapmışız ki 
Anayasa anlayışımız bugünkü 1961 Anayasa
mızın ruhuna ve metnine aykırı olsun? Buna 
dair söylenebilecek tek bir söz (bulunamaz. Bilâ
kis. bu Anayasanın getirdiği düzenin sami
miyetle, iyi bir gönülle, hem vazifemiz icabı,, 
hem Türk Devletinde, hem Türkiye Cumhuri
yetinin Başbakanı olmanın sorumluluğu icabı, 
hem Adalet Partisinin Genel Başkanı olmanın 
sorumluluğu icabı, hem bir Türk vatandaşı olma
lını sorumluluğu icabı bu Anaj^asanm getirdiği 
düzenin kudretle ve inançla savunucusuyuz. Ana
yasa içinde tenkid ettiğimiz hususlar olmaz mı? 
Olur! Herkesin vardır. Anayasa kitabı Semavi 
değildir. Anayasalar milletlerin bünyesine gö
re, kuşaklara göre değişir, şartlara göre gerekli 
gelişmelere tahi tutulur. Esasen Anayasaların 
değişmiyeceği iddia edilseydi Anayasanın nasıl 
değişeceği bizzat Anayasanın içine konmazdı. 
Bu itibarla-, Anayasaya dokunulmaz bir dokü
man değildir. Mesele bu Anayasanın getirdiği 
düzen meselesidir. Düzen, hür ve demokratik 
düzendir. Hür ve demokratik düzen. Türkiye'
nin Cumhuriyet oluşu, lâik Devlet oluşu, hu
kuk Devleti oluşu, sosyal Devlet oluşu doku
nulamazdır, değişmeyen husus bunlardır ve 
bunları sağîıyan hususlardır. Ama bunun dı
şında, anayasalar içerisinde değişen çok şeyler 
olur ve olacaktır. Şimdi, anayasaların müna
kaşalarım sadece biz yapmıyoruz, bütün dünya 
Anayasa müııaşakalarmı yapmış, anayasala
rın hâkim olduğu ülkelerde, Anayasa sistem
lerinin, rejimlerinin hâkim olduğu ülkelerde 
bu münakaşalar 150 sene evvel yapılmış, şa
yanı dikkattir ki, (bizim bugün j^aptığınıız bu 
münakaşaların büyük 'bir kısmı daha evvelki 
anayasalarını oturtmuş memleketlerde yapıla-
gelmiştir ve yapılagelmekte devam ediliyor. 
Bu itibarla, birbirimizi itham için «Anayasaya 

dokunmak. Anayasayı değiştirmek istiyor» şek
linde birtakım iddiaları kullanmanın zamanı 
geçmiştir. Kaldı ki, bu zamana kadar biz bir 
Anayasa değişikliği konusunu mütalâa etmedik. 
Bununla demiyorum ki, Anayasa değişemez. 
Böyle bir iddiada bulunmuyorum. Kimse de 
bulunamaz böyle bir iddiada. Böyle bir konuyu 
mütalâa, etmedik ve böyle bir beyanda da bu
lunmadık. Ama ima yolu ile, ima ile bunu çı
karmak imkânı yoktur. Açıklık vardır her 
şeyde. İma etmişim Anayasa değişebilir; açık 
olarak huzurunuzda söylüyorum Anayasa deği
şebilir. Ama bugün biz Adalet Partisi olarak 
ve onun Hükümeti olarak bir Anayasa değişti
recek kudrete sahip değiliz. Diyeceksiniz ki 
«eğer hu kudrete sahibolsanız Anayasayı de
ğiştirirsiniz» Bu iddialar da mücerrettir, kavli 
mücerrettedir. Evvelâ o kuvvete sahibolalım. 
sonra bunun münakaşasını yapalım. Kaldı ki 
bugün biz huzurunuzda («Anayasanın şu husu
su, şu hususu aksıyor» diye bir teklif ile gel
mekten çekinecek insanlar da değiliz. Açıklıkla 
bunları söyleriz aziz senatörler Jef forsan'a 
gittiğimiz zaman neyi görüyoruz, Jefferson di
yor ki, «Anayasalar değişir, hiçbir kuşak 

kendinden evvelki veya. kendinden sonraki 
kuşakların şartları içerisine gitmez. Ama sık 
sık Anayasa değişikliği yapmak doğru değildir. 
Aksıyan yerlerin mahzurlarını sık sık Anayasa 
değişikliği yapmakla mukayese etmek lâzımdır. 
Çok kere birtakım mahzurlar sineye çekilir, 
fakat Anayasa değişikliğine gidilmesi üzerin
de dikkatle, itina ile durulur.» Jeff'erson'un 
Anayasa hakkında söylediği şey budur. 

Şimdi, yine Sayın Yıldız'm konuşmasında 
artık bir son bulması gereken bir husus daha 
var o da rejim buhranı. 10 Ekim 1965 ten son
ra teşekkül etmiş bulunan Parlâmentoda bu re
jim buhranı, meselesini ariz amik konuştuk. 
Hukuk Devletinde rejim buhranı olmaz. Çün
kü rejim buhranım önliyecek tedbirleri hukuk 
Devleti kendi içinde tutmaktadır. Şayet rejim 
buhranını önliyecek tedbirleri kendi içinde tut
muyorsa hukuk Devletini tam kuramamışız, de
mektir. Sık sık her hangi bir şeyi beğenmedi
ğimizde, aklımıza geldiği zaman rejim buhra
nından bahsetme meselesi artık Türkİ37e'de son 
bulmalıdır. Hattâ çok münakaşa etmişizdir, lü
zumsuz yere münakaşa etmişizdir. Seçim olan 
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bir memlekette, seçim .yapma yetkisi parlâ
mentolardan olan memleketlerde, milletin son 
hakem olarak tanındığı bir memlekette bu Ana
yasanın getirdiği düzen budur. Bu düzen içe
risinde rejim buhranı niçin olsun! Serbest 
mahkemelerin bulunduğu bir memlekette, hâ
kimlerin Yüksek Hâkimler Kurulu tarafından 
tâyin edildiği bir memlekette Anayasa Mah
kemesinin bulunduğu bir memlekette niçin re
jim buhranı olsun"? 

Muhterem senatörler, bu münakaşalar za-
zan zaman dışarıda da yapılıyor. Bunlar mille
timizin huzurunu kaçırıyor. Geliniz, bu müna
kaşalara son verelim. Hukuk düzenine, şu 
düzene inanıyorsak bir rejim (buhranından bah
sedenleyiz. «Rejim buhranı» kelimesi artık bi
zim lûgatımızda, sadece eskiden kalma bir tâ
bir olarak, her milletin lûgatmda bulunan bir 
tâbir olarak bulunmak durumundadır. Bu me
sele müesseseye ya kavuşturulmuştur, ya kavıış-
turulmamıştır. Kavuşturulmamışsa bu iddialar
da bulunan parlömanterlerin bu meseleyi bu 
Yüce Heyetin önüne getirmesi ve münakaşa 
edilmesi lâzımdır. 'Düzenimizin noksan bir 
tarafı mı var? Noksan bi tarafı varsa, ageli
niz münakaşa edelim. Biz demiyoruz ki, Tür
kiye'de her şey tamamdır; biz bunu demiyo
ruz.. «Birtakım noksanlarımız vardır» diyoruz. 
Ama böyle «rejim buhranı gibi üstü kapalı söz
ler ile, vatandaşın elini ayağını soğutan, işin
de gücünde yarınki endişelere düşüren bir
takım kapalı iddiaları ıbir kenara atalım. 

Şimdi, çok münakaşası yapılan bir hususa 
daha geleceğim. Burada siyasi kuvvetin yet
kisini de bir münakaşa edelim. 

len bu. Peki nasıl sorumlu olacak emrindeki 
kimselerin eylem ve işleminden!.. Ondan sonra 
kanunlar var, tâyinler bir Devlet içerisinde na
sıl yapılır!.. Şayet bir Devletin bir müessese
sinin başına getirilmiş bulunan kimse genel 
idarenin içinde bulunan kimse, yani Hüküme
tin sorumluluğu içinde kalan sahadaki bir kim
senin tâyininde, kanunlara uyularak yapılacak 
tâyininde hükümetler yetkili olmazsa, hükü
metlerin kendilerine bu kadar ok atılması, ten-
kid edilmesi, zayıftın, kuvvetliydin, iş yaptm-
dm, iş yapmadıydm, şeklindeki tenkidlerin 
mesnedi ne olacaktır? Mesnedi olmıyacaktır. 
Bir taraftan dersiniz ki, iş yaptın, iş yapmadın, 
zayıftın, kuvvetliydin; öbür taraftan da dersi-
nizki, «Devlet memurlarına dokunamazsınız» 
Bu kabili telif değildir. Bu münakaşa bütün 
vatan sathında yapıldı ıgeliyor. Bu dünyanın 
hiçbir yerinde (görülmüş bir şey değil. Ben de
miştim ki, «makam teminatı yoktur Türkiye'
de» Evet, makam teminatı yoktur. Vardır di
yen bir kimse, makam teminatının nerede bu
lunduğunu, hangi kanunda bulunduğunu, haıugi 
mevzuatta bulunduğunu ve bundan evvel ge
çen 45 senelik Cumhuriyetin tatbikatında ma
kam teminatına tek bir misal göstermeleri 
gerekir. Makam teminatı yoktur. Ama mükte
sep haklar teminatı vardır. Müktesep hakları
nı hiç kimsenin elinden alamazsınız. Zaten ni
çin alacaksınız? Almayı düşünmek doğrudan 
doğruya hakları gasbetmektir. Hükümetler 
âdil olmıya mecburdur, gasp değil. Bu itibar
la, makam teminatı hakkında söylediğim söz
leri tekrarlıyorum. Muhterem senatörler birçok 
kere ifade ettim, tekraren söyliyeyim. Çünkü 
bu münakaşalar yapılıyor. Dörtyüz bin me
muru bulunan Türk Devletinin kadroları fazi
letli insanlarla doludur. Çalışkan, vatansever, 
fedakâr insanlardır Türk memuru. Ama, bir 
seçim beyannamesi yazmışınız, milletin önüne 
çıkmışsınız, milletten güven almışınız, tevec
cüh almışsınız, gelmişsiniz. Parlâmentonun önü
ne bir Hükümet Programı ile çıkmışsınız ve 
hem millete, hem Parlâmentoya angaje olmuş
sunuz şunları yapacağım, diye. Nasıl yapaca
ğım?.. Nasıl yapacağımı tâyin meselesini hükü
metlerin inisiyatifine, sadece benim başkanı 
olduğum Hükümetin değil, A. P. nin çıkardı
ğı iktidarın değil, her hangi bir iktidarın, bun
dan sonra gelecek iktidarların inisiyatifine bı-

Siyasi kuvvet nedir, neden sorumludur ve 
yetkisi nedir?.. Bütçe Encümeninde de söy
ledim : «Devletin içinde her organın yetkisi 
var da, Devletin en mühim müesseselerinden biri
si olan Hükümetin yetkisi olmıyacak mı!.. Sa
dece Hükümetin sorumluluğu mu olacak?» Dö
nelim Anayasaya. Anayasanın 105 nci madde
sinde sorumluluk ve yetki tâyin edilmiştir. As
lında bakarsanız, bizim Anayasamızda sorum
luluk tâyin edilmiş de gayet kesin olarak, yet
ki hakkında gayet müphem şeyler yardır. So
rumluluk «her Bakan», Anayasanın 105 hci 
maddesinin ikinci fıkrasında, «emrindeki kim
selerin eylem ve işleminden sorumludur» Mea-
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raktığımız müddetçe Türkiye'de anarşiden kur- ] 
tulamayız.. Türkiye'yi 'bu götürür anarşiye. 
Çünkü, demokratik rejimin en mühim müesse
selerinden birisi olan Hükümet iş göremez du
rumda olursa rejimden vatandaş ümidini keser. 
tcra diyorsunuz, icra nasıl nasıl işlemiyecek? Ki
min bir vazifeyi yapmaya ehil olduğu, daha 
ehil olduğunu, hangi idarenin üzerine aldığı, 
deruhte ettiği mesuliyeti kimin ile daha iyi 
nun hiç münakaşası olamaz. Burada nazik bir 
yürüteceğini takdir mutlaka icranındır. Bu-
noktaya dokunmak istiyorum. Türk görevli
sini, Türk vazifelesinin şu siyasi teşekkülün 
adamıdır, bu siyasi teşekkülün adamıdır değil
dir şeklinde yaftalamaj^a hiç kimsenin hakkı 
yoktur. Türk vazifelisi bugün bu hizmeti gö
rür, yarın başka bir hizmeti görür, öbür gün 
başka bir hizmeti görür. Bu itibarla, 30 sene 
o Devletin içinde çalışıp, bir emeklilik sınırına 
(gelmek durumunda olan insanları şayet hükü
metlerin değiştiği, iktidarların değiştiği bir sis
tem içinde, «şu partinin malıdır, bu partinin 
adamıdır» şeklinde ve birtakım yaftalarla yaf
talarsak o zaman Türk idaresinde hiçbir zaman 
müessesiriyeti temin edemeyiz, Türk idaresini 
hiçbir zaman korkudan kurtaramayız. Türk 
idaresini inisiyatif sahibi ve teşebbüs sahibi 
yapamayız. Ve halkın şikâyetleri de devam 
eder, hem partizanlıktan şikâyetler devam eder, 
hem de işlemiyen, hallolmıyan dertlerden, şikâ
yetler devam eder. Geliniz her meseleyi ariz 
amik münakaşa edelim, endişe edecek, fütur 
edecek hiçbir şey yok. 

Şimdi Sayın Yıldız bir husus daha söylüyor, 
diyor ki ; «Birtakım uyarmalara karşı, canları 
ne isterse yazar ve söylerler, 'bende istediğimi 
yaparım» şeklinde bir tavrın içindeymişim. 
Özür dilerim huzurunuzda böyle bir meseleyi 
münakaşa ettiğim için. Ama, bunlar çok yanlış 
akisler uyandırıyor. Onun için, bir müdafaa du
rumunda olmadan bir açıklama durumundayım. 
Şimdi ne söyleniyor?.. «Uyarmalara dikkat et
miyorum» Neymiş bu uyarmalar?.. Bilmiyorum. | 
Dikkat etmediğim hususlar ne imiş?.. Onu da 
bilmiyorum. «Canım ne isterse onu yaparım» I 
diyormuşum... I 

Muhterem senatörler; geçen 15 ay zarfın
da 'benim ve benim menjsuboldaığum partinin, | 
ondan evvelki 5 şene. zarfında benim mensubol- I 

duğum partinin ne kadar haksız ve insafsız 
hücumlara imânız (kaldığını hepimiz biliyorsu
nuz. Biz (bunların hepsine cevap vermek duru
munda değiliz ki. Buna maddeten de imkân yok
tur. O zaman memleketi iyi bir istikamete gö
türmek için gayretlerimizi bir kenara, bırakıp, 
şu veya 'bu şekilde Ibize yapılmış bulunan it
hamlar, bize yapılmış olan 'Mirları, isnatları 
cevaplandırmaktan valkiit .bulamayız. Esasen 
bize yapılmış bulunan sel şeklindeki iftiraların 
isnatların, tezvirlerin, yalanların ımaıksadı da 
'budur. Yani biz üşi gücü bırakalım, 'bunlarla 
uğraşalım, .memleketin işleri nasıl giderse git
sin. Hayır muhterem senatörler, 'biz bu kanaatte 
değiliz, ıbiiz diyoruzki, biz altında ağırlık bu
lunan, samimî olan ve hakikaten memleketi 
götürmek istediğimiz istikamette hukuk düzeni 
içe risklide, hürriyet düzeni içerisinde, demok
rasi düzeni içerisinde refaha kavuşmuş bir 
Türkiye'yi yaratenalk istikametinde yapılacak 
telkinleri, tenıkidieri ve buna ters olan telkin 
ve tenkidleri ayıracak güedeyiz. Binaenaleyh, 
yapılmış olan telkinlerin, tenkidleriıı içerisinde 
bu ağırlıkta olanlar varsa, hiç kimse şüphe 
etmesin 'biz omları zaten ararız ve çok dikkat
le de itibara alırız. Alma bu istikamette değil 
ele, bizi şaşırtmak için, tereddüt içkide bırak
mak için, kararsızlık içinde bırakmak için çe
şitli yünlerden 'birbiri ile telifi imkânı olmı-
yan 'birtakım terJkidler anevzııu'bahis ilse <bu ten
kidleri sadece düşünürüz ve ondan sonra da 
gayet talaiî ki, icranın icabı olanı yaparız. Bu 
itibarla, 'bu şikâyetin .şayet son kısmı olmasa 
idi üzülürdüm. Yani «ben de istediğimi yapa-
rim».. «İstediğimi yaparım» değil, lâzım olanı, 
gereğini yaparım, Türk hukuk düzeninin ve 
Türk 'kanunlarının bize vermiş olduğu yetki ile 
yaparım, vermiş bulunduğumuz millete vaitle-
rin sınırı içinde yaparım. Ama icra zaten yap
mak mükellefiyetiyle basbaşadır. Dese idi ki, 
Sayın Yıldız, sağdan, soldan gelen birçok ten
kildiler, uyarmalar oluyor, sözler söyleniyor, bu 
yüzden sasındılar kaldılar ıbirşey yapamıyor
lar. O zaman üzülürdüm, böyle bir durumla 
karşınızda değiliz. 

Yine Sayın Yıldız, A. P. nin sağ duyusu olan 
üyelerinden (bahsediyor. Burada da (müsaadesiy
le şu hususu 'beyan etmek istiyorum ki, A. P. 
nin sözcülüğü A. P. gruplarının tâyin ettiği 
kimselerin olsun, 
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Sayın Yıldız, Anayasanın 114, 132, 94 ve 
95 nci maddelerine uymadığımızı söylüyor. As
lında biz Anayasanın 114, 115, 94 ve 95 nci mad
delerine 'tamamen uyuyoruz. '95 nci (maddenin 
^meclislerden geçmiş ve Anayasa Mahkemesi ta
rafından Anayasaya aykırı addedilmecn'iş bir 
madde 'olduğunu hepimiz biliyoruz. Bu madde
de «vazifeli değiştirilen Ibir kimse, şayet Şuraya 
Devlet kararı alır da buna uyulmazsa o takdirde 
(tazminata hak 'kazanır» deniliyor. 'Binaenaleyh., 
bu beyan aslında bunların hepsi birbirinin mü-
temenni olduğunu gösteriyor. Ve 'bizdin bu 
tatbikatın içinde bulunduğumuzu ifade ediyor. 

Aziz senatörler, huzurunuzda Türk Devletlinin 
müesseselerinin ımünalkaşasrnı yapmıyacağı-m. 
Ama, huzurunuzda bir şeyi ıtekrarlamak isti
yorum, bir idare düşününüz ki, üzerine aldı
ğı mesuliyetleri, bu mesuliyetleri deruhde ede
cek ıkimselere veremez, .bunda inisiyatif ve te
şebbüs sahibi değildir, ıbu şekildeki bir idare 
ile hiçbir momleköti idare etmek imkânı yok
tur ve dünyada 'bunun tatbikatı görülmenıiş-
tir... Şimdi Sayın Yıldız benim parti konuşana-
larımdan pasajlar, parti (kongreleri konuşma
larımdan pasajlar (olimış. Bu 'konuşmalarım 11 
konuşmadır. Ye (birinci ıkonuşmayı yaptığım 
zaman bunun 'hepsinin bir zincir -olarak müta
lâa edilmesi lâzımgeldiğini söyledim. 

Türkiye'de Devletin kuvvetleri vardır. Dev
letin kuvvetlerinden hiç ikimsenin şüphesi yok
tur. Ama halka «uyanık: 'bulunun demek, mem
leketi tohdideden (meseleler karşısında, uyanık 
olun» demek Anayasanın dibaceDİnin yerine 
getirilmesinden ilbaırdttir. Türfeiye'de Türkiye'
yi tehdideden 'meselelerden bahsediyoruz. Tür-
hiye'yi tehdideden 'meselelerin başımda Devletin 
emniyeti 'gelir. Her ımomleikette göıülmüştür. 
Bir gayrim eşra ikuvvelt çıkıp Devleti elline ge
çirmek isiterse, Türk Devletinin 'gücü 'gayet ta
biî .ki bunun karşısına ^kaçaktır . Ama Ibu gay-
rimeşru kuvvetin istediği şekilde ait oynatnıa-
sına halk da Tazı olımıyacaktti'r. «Uyanuk olun» 
bu. Dünyanın hiçbir yerimde halkın silahlandı
rıldığı göriilime'miştir. «Halkın silahlandırıldığı» 
gibi bir iddiayı orttaya koymak çok yanlış bir 
espriyi canlandıraıalktan ibaröt olur. Halkın şa
yet silahlandırılması icabediyorsa, seferber Hık 
ilân edilir, orduya eellbedilir ve öyle silâhlan
dırılır. Halkın silahlandırılması nasıl mümkün 

olacak ve niçin olacak. Bu iddiaları ortaya 
atanların 'evvelâ bunu düşünmesi lâzımdır. Bu
na imkân var anı? Bir disiplin içinde olımıyan 
kalabalıkların neyi başaracağını kiım zannede
cek. Bu itibarla halka «uyanılk olunuz. Memle
keti tehdideden meseleleri nısmelâzımeılıkla. 
karşılaımaymız» demenin, halkı silâhlandırmak 
dle hiçbir alâkası yoktum. Bu (tedailer nasıl ya
pılıyor, anlamaya imkân yoktur. Gayet tabdî ki 
Türk: halkına haklarınızın sahibi olun diyece
ğiz. Bunun içinde herkes var, Parlöımanterler 
var, memurlar ve vazifeliler var herkes var. 
Halklarının sahibi olmıyan, haklarına sahübol-
mıyan bir millet düşünülebilir mi? Kanunlar 
'bunun üzerine /müstenit. Sayın Yıldız benim 
«millettin huzuruna musallat olanlar, beş par
maklarında beş kara, anarşistler, yaygaracılar, 
iftiracılar» şeklinde sözlerimden niçin bahsetti
ğini doğrusunu isterseniz anlıyamadıtm. Ben 
kime diyorum bunları? KJm bu sıfata lâyıksa, 
ona diyorum. (A. P. sıralarından bravo sesleri 
ve alkışlar) Ve 'tenzih ederim .burada konuşan 
arkadaşlarımı, Sayın Yıldız'ı. Kendisiyle hiç
bir alâkası yak bumun. Kim Türk Milletinin hu-
zuı-una musallatsa ona 'diyorum. Kiım yalanlar
la, her gün ımilleltin 'gözünü boyayıp milletin 
içinde birtakımı, ben deniyorum lk)i bize yalan 
söyliyenler, yani bizi haralıyanlar. Kim yalanla 
uneşgulse, kim (iftiralarla meşgulse, k'kn yay
gara ile 'meşgulse, fesalt ve nifaik ile meşgulse.. 
Buııların hepisine diyorum. Çünkü Türk Dev
letlerimin hiçbirisi - hepimizin çok iyi bildiği 
gibi - dışarıdan >gelen tesirlerle yıkılmamıştır. 
Onun için Tür-k Devletinin befkasma yönelen 
fitneye, Türk Devletinin bcikasma yönelmiş fe-
sata çatıyoru'm. Benim deımokrasi ve millî İra* 
•de konularında yepyeni bir anlayışım olduğu
nu ve bir ekolü temail ettiğimi Sayın Yıldız 
beyan ediyorlar. 

Millî i rade ve demokrasi anlayışımın, daha 
doğrusu benim millî irade ve demo!krasi anlayı
şım, benlim mensubu bulunduğum (remel Başka
nı bulunduğum partinin millî irade ve demokra
si anlayışıdır. Bu millî irade ve demokrasi an
layışı da ]961 Anayasasının tarif ettiği şekilde 
bir millî irade ve demokrasi anlayışıdır. Bina
enaleyh hangi hususun bunun dışında olduğunu 
bilmediğim için bu hususta mütalâa beyan ede
cek durumda değilim. Ne imiş yeni olan? Ne 
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imiş, nev-i şahsına münhasır olan! Bunları söy-
liyecek durumda delilim. Çünkü biz diiyoruz ki, 
biz hukukun ve hakikin içindeyiz. Hâkimiyet 
kayıtsız şartsız milletindir diyoruz. Büyük Ata
türk'ün kurduğu Cumhuıliyetan temelinde bilin
ci taş olarak bu yoktur. Şu büyük müessesenin ye
min müessesesi bunun üstüne bağlı hem «Hâkimi
yet Kayıtsız ve Şartsız Milletindir» diyeceğiz, hem 
de buna birtakım şartlarla., amallerle, fakatlar

da ilâveler yapacağız. Baskı grupları ile bunu 
taksim etmeye gideceğiz. Bunu anlaşmaya im
kan yoktur. Benim anlayışını bu. (Sağdan 
alkışlar ve bravo sesleri).. 

1961 Anayasası Türk halkının, Türk Milleti
nin idarede, Türkiye'nin mukadderatını tâyin
de, Türkiye'yi yönetmekle tek hakemi ve tek 
yetki sahibi olduğunu getliriyor. Her şey onun 
iradesine dayanacaktır. Onun beğenmediği 
bir şey olmıyaeaktır. Devletin kurumdan ka
nunlarla kurulmuştur. Bu kanunları yapanlar 
'da Parlâmentolardır. Binaenaleyh Parlâmento
lar milletin iradesine bağlı. Milletin iradesine 
bağlı olan Parlâmentoların çıkarmış olduğu 
kurumlar kanunlarla kurulmuş olan kurumla
rın hepsi dâhil Anayasa Mahkemesi dâhil, di
ğer kurumlar dâhil, hepsi bu iradeden kayna
ğını alıyor. Esasen bu iradeden kaynak alın
madığı takdirde hukuku anlamaya imkân yok, 
demokratik düzen içinde hukuku anlamaya im
kân yok, hukukçu olmaya imkân yok, hukuk 
tatbikatı yapmaya imkân yoktur. Binaenaleyh 
bunları bu zincir içinde anlamak lâzım. 

Sayın Yıldız çoğunluk istibdadından bahse
diyor. Mevzuubahsolan ne çoğunluk istibdadı
dır, ne azınlık istibdadıdır? Mevzuuibahsolan 
dengedir. Ama karar vereceksiniz, Büyük 
Senato bir mevzu hakkında karar verecek. Na
sıl verecek kararı çoğunluk olmayınca? Çoğun
lukla verecek bu kararı. Derseniz ki, çoğunluk 
bir şeyi yanlış yapar. O zaman karar vere
mezsiniz. Karar verilemez, karar çıkmaz mey
dana. Binaenaleyh, karar lâzım mı? Evet ka
rar olması için çoğunluk lâzım mı? Evet, ço
ğunluk istibdatı denen şey Meclislerin cari ise 
Anayasa Mahkemesi bu ımesieleyi halletmiştir. 
Eğer hâlâ çoğunluk istibdadından şüphe varsa 
yine hukuk düzeni içinde bu istibdadın numu
neleri nelerd'ir, hangi menşelerden geliyor, ge
liniz serinkanlılıkla düşünelim, hal çarelerini 
bulalım 

Muhterem senatörler, memleketin her mese
lesini bu Yüce Müessese soğuk kanlılıkla mü
talâa ettiği takdirde sokaklarda iş kalmaz. So
kaklarda hiçbir meselenin halledilmesine imkân 
yoktur. Her meseleyi bu müessese halledecek
tir. Çünkü sdkalklar bir gün bu müesseseyi de. 
tekdid'eder. Bu müessese ortadan kalktıktan 
sonra neyi, nerede konuşacağız? Bugün Tür
kiye'de her şey açık, her şey alenî cereyan 
ediyor. Huzurunuza geliyor. Hükümetler. Al
tı ay bütçe müzakereleri devam ediyor. Bun 
dan şikâyetçi değilim. Ama en ince teferrua
tına kadar T ürik Milletinin şerefli mümessilleri 
olan sizler her şeyi söylüyor, her şeyi tenkid 
ediyorsunuz, her noktaya parmak basıyorsu
nuz. Biz de sizlerden aldığımız kuvvetle, sizin 
içinizden olan insanlar olarak icrayı yürütme-
ve çalışıyoruz. Düzen bu. Aksıyan tarafı var
sa, kim neyi gelindi de şu durum aksıyor, de
di de hüsnü kabul görmedi. Binaenaleyh, tel
kinlere Hükümet olarak daima açığız, Ada
let Partisi grupları olarak daima açığız ve 
memleketin hayatî menfaatlerinde bu. büyük 
milletin temsilcileri olan sizlerin parti farkı gö
zetmeksizin hayatî menfaatlerde birleşeceğini
ze de hepimizin birleşeceğine de imanım ve 
inancımı tamdır. 

Talihsiz bir gelişmeden bahsedOiyor. Muh
terem senatörler hepiniz çok iyi biliyorsunuz 
gayet açıklıkla konuşacağım, hiçbir şeyi yan
lış anlamamanızı rica edeceğim. İhtilâl küçük 
bir hâdise değildir. İhtilâlin derîn neticeleri 
ve derin tesirleri vardır. Bunları burada mü
nakaşa etmeye lüzum yok. Ama söylemek is
tediğim şey şu olacaktır: Bu derin neticelerden 
ve bu derin tesirlerden memleketimizi ne ka
dar kısa. zaman içinde kurtarır, sulh ve sükunu 
tesis eder, birbirimizden korkusuz yaşıyacak 
hale gelir, birbirimizden diyorum Devletimiz
de korkusuz yaşıyacak hale gelir ve memleke
timizin ileri menfaatlerini iyi bir hedef şeklinde 
tesbit eder götürürsek Türkiye'de huzur mese
lesinin münakaşasını o kadar az yaparız. Zan
nediyorum ki. Adalet Partisi ve Adalet Parti
sinin kuvvet verdiği, parlâmentoların kuvvet 
verdiği Hükümet olarak biz, bu fonksiyonu 
yaptık geliyoruz. Hiçbir, yerde ayrılık tavsiye 
etimedik, hiçbir yerde vatandaşı vatandaşa 
şikâyet etmedik, Vatandaşın birbirleri ile olan 
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şikâyeti erinde daima kardeşlik tavsiye ettiik. 
Sayın Yıldız'm benim bu konuşmalarını, her 
(köyde yaptığım, her kasabada yaptığım bu 
konuşmamdan da bahsetmesini isterdim. Bunu 
işit emek benim hakkım. Biz Türkiye'nin mese
lelerini bir parti çıkarı içıide düşünmüyoruz. 
Türkiye'nün meselelerini makam çıkarı, şahıs 
çıkarı içinde düşünmüyoruz. Türkiye'nin me
selelerini vatanperver ölçüler içinde ve Türki
ye'nin topyekîin menfaati içinde düşünüyoruz. 
Bu itibarla bu hususta huzurunuzda şunu be
yan etmek istiyorum ki, bütünlüğümüzü ve be
raberliğimizi bozacak hiçbir şeye en ufak fır
satı vermeyiz. Defaatle söyledik, siyasi par
tiler demokr'atik rejim varsa vardır, parlâmen
tolar demokratik rejim varsa vardır. Demok
ratik rejim olmıyan yerlerde de parlâmentolar 
vardır. Ama bunların adı parlâmento, bunlar 
muayyen bir merkezden aldıkları emre göre ha
reket ederler. Buralarda hükümetleri parlö-
nı ant eri erin reyleri veya seğmenin reyi değiştÜr-
mez. Türkiye bugün mutlu bir neticeye gel
miştir. Başka memleketlerin, başka milletle
rin halledemediğini halletmek çin Türkiye'ye 
gıpta ile baktığı bir neticeye gelmiştir. 

Efendim, parlömanter düzenle bu memleke
tin meselelerinin içinden çıkılmaz. Ne isteni
yor? Şu kürsülerin hürriyetinin ortadan kalk
masını, bu memleketin şerefli evlâtları olan 
sizlerin memleket meseleleri hakkında diledi
ğimiz gibi, istediğimiz gibi konuşması mı men 
edilmek isteniyor? Bundan mı şikâyet edili
yor! Demokratlık rejim, kalkınmasını yapma
mış inemlcketlerde, kalkınmasını yapmış olan 
memldketlerden çok daha mühimdir. Nereden 
anlıyacaksınız halkın hakiki dertlerini, ihtiyaç
larını? Halkın karnı aç ise ve eğer bunu söy-
lamiyor&'a, süz olabilir ki, ona ayakkabı giydi
rirsiniz, ayakkabı onun ihtiyacı değildir. Bu
nunla da kalmıyor, Dünya kurulduğundan bu 
yana Devlet felsefesü üzerinde fikir yürütmüş, 
olanlar insan hakları hürriyetleri üzerinde an
san haysiyetleri üzerinde fikir yürütmüş 
olanlar bir noktada birleşmişlerdir. Temelin
de insan haysiyeti, hürriyetler ve haklar ol
mıyan bir rejim hiçbir zaman o memleketi ile
riye götüremez. Esasen milletler buna razı 
değildir. Bu itibarla zaman zaman «efendim, 
demokratik rejimden umduğumuzu bulamadık» 

şeklindeki mütalâaların karşısına, demokrasi
nin bütün nıüdafdlerinin hep beraber çıkması! 
lâzımdır. (A. P. sıralarından bravo sesleri) 

Şimdi Sayın Yıldız bâzı neşriyatlardan bah
sediyor, benim bu neşriyatları topyekûn tak
bih etmediğimi söylüyor. Bu mütalâ'a doğru 
'değildir. B,en bu neşriyatları topyekûn tak
bih ettim. Söylediğim şu: Bu arada günlük ve 
aktif politikanın dışında kalması görevlerinin 
tabiî bir özelliği olan bâzı müess'ese ve makam
ların yersiz hücumlarla siyasi münakaşaların 
içine çekilmek istendiğini de görmekteyiz. Ken
di kumanda zinciri içinde, Devletin emniyeti
ne • milletimizin bütünlüğüne yöneltilebilecek 
her türlü tehdit ve tehlikeyi yok etmeye şeref 
ile muktedir, Türk Silâhlı Kuvvetlerine, ve em
niyet mensuplarına vâki sataşmalar üzücü bir 
hal almıştır. Ben diyorum ki, şu istikametten, 
'bu istikametten, şuradan buradan gelmiştir? 
Nereden geliyorsa bunların hepsinin karşısın
dayız. Türk Silâhlı Kuvvetlerine, onun şerefli 
kumandanlarına, şerefli - mensuplarına, bu 
memleketin bekasının feragatle, fedakârlıkla 
bekçisi olan ve bu memleketin gözbeği olan bu 
insanlara her nereden gelirse gelsin, her türlü 
tarizi, tarizden ileri gitmek istemiyorum, her 
türlü tarizi karşılamaya kararlıyız ve karşılı-
yacak kudretteyiz. (Adalet Partisi sıraların
dan bravo sesleri, sürekli alkışlar) 

Sayın Yıldız burada patentten bahis ediyor. 
Ama, bu patent bana ait değil. Ümidediyo-
rum ki, kendisine aittir, böyle bir patent. Çün
kü, Adalet Partisi Türk Devleti'nin temsilci
sidir. Şayet gazetenin birinde böyle bir pasaj 
görmüşse, bu mutlaka dizgi hatasıdır, matbaa 
hatasıdır. Bence onları araması lâzımdı. Her
halde benim, Adalet Partisi'nin Devletin tem
silcisi olduğunu iddia etmiyecek kadar, Dev
let'in ne olduğunu, partinin ne olduğunu bil
mem gerekir. Yani kendisinin benim Devletin 
ve milletin ne olduğunu bildiğimi bilmesi gere
kir. Onun için bu patent bana ait değil. 

Şimdi bâzı yayınlar benden vize mi almış 
diyor. Bunu fevkalâde yersiz bir itham bulu
rum. Türkiye'de basın hürriyeti vardır. Biz 
hiç kimseye ne vize veririz, ne de istikâmet ve
ririz. A. P. nin resmî bir organı yoktur, huzu
runuzda beyan ediyorum. Binaenaleyh bugünkü 
basın organları içinde bir gazete de A. P. nin 
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resmî organlığını kendisine izafe ettiğiniz- za
man kabul etmez. Bu itibarla birtakım husus
ları yanlış yere biribirine bağlamak doğru de
ğildir. 

Sayın Yıldız, İpotekli, ambargolu, mevzular
da bahsettiğimi söylüyor, «nedir bu konular» 
diye de soruyor. Ye birde kendi anlayışı için
de izah ediyor. 

Türkiye'de ipotekli ambargolu konular var
dır. Bu konuların münakaşası şu anda lüzum
suzdur. Ye bu konuların şu anda münakaşası 
Türkiye'nin faydasına da değildir. Onun için, 
söylediğim şey doğrudur. Münakaşasını mem
leketimizin güzel istikbali bakımından şimdi 
yapmakta hiçbir fayda görmüyorum. 

Şimdi bir hususu daha huzurunuzda tasrih 
etmek istiyorum. Sayın Yıldız bu kadar uzun 
konuşup, bu kadar meseleleri alt alta koyma-
saydı, bu konuya değinmeye lüzum görmezdim. 
Ama mesele o hale geldi ki, sanki biz burada 
bütçe müzakereleri yaparken, tabiî senatölerle 
Adalet. Partisi'nin münakaşasını yapıyoruz. Ben 
demişim ki, «Tabiî Senatörler kim adına konu
şuyor.?» Demişimdir, böyle bir sözü. Ama ne 
zaman, hangi şartlar altında demişimdir? Ye 
neden demişimdir? Huzurunuzda söylüyorum 
ve bu sözümü bu Parlâmentonun muvaffaki
yeti için söylüyorum. Tabiî Senatörler bir Ana
yasa müessesedir. Binaenaleyh, bir Anayasa 
müessesinin tarafsızlığı içinde kaldıkları tak
dirde, siyasî münakaşalara bizim aleyhimize lü
zumsuz yere karışmadıkları takdirde, siyasî po
lemiklere bizim karşımızda bulunan siyasî mua
rızlarımızla el birliği ederek karışmadıkları 
takdirde münasebetler çok daha düzgün olur. 
(Adalet Partisi sıralarından bravo sesleri alkış
lar) Ama, bunu ben de tâyin etmiyorum. Hak 
bildiğiniz yolda yürümek sizin bildieini'z iştir. 
Ama. bir siyasî iğbirarın içerisinde, karşımız
da kim olursa olsun biz bunu cevaplandırmaya 
mecburuz, bu itibarla geliniz siyasî iğbirarları 
kaldıralım orta yerden evvelâ. 

Şimdi burada örtülü ödenekten birtakım 
paralar verildiğini söylüyor. Bunlar doğru değil
dir. Sayın Yıldız diyor ki ; bu çok enteresan bir 
kısım, zannediyorum ki burada bütün hünerini 
göstermiştir, bana hücumdaki hünerini; «27 Ma
yıs sana ne yaptı?» diyor ve, (gülüşmeler) de
vam ediyor, «pekala, gecikmiş olan askerlik 

vazifesini rahat rahat evinde uyuyarak yaptın, 
daha ne istiyorsun» diyor. 

Aziz Senatörler; karşınızda bulunan kimse, 
veremeyeceği hiçbir hesabı bulunmayan bir 
kimsedir. (A. P. den bravo sesleri, alkışlar) 
Keşke sayın Yıldız bu konuyu açmasaydı. Bir 
27 Mayıs münakaşasına girmiyeceğim, ama şunu 
söyliyeceğiım «Gecikmiş bulunan askerliğini ra
hat evinde yaptığı, meselesi üzerinde duraca
ğım. Çünkü bunun maksadı gayet tehlikelidir, 
elimde mahkeme kararı vardır. 1960 ihtilâlin
den sonra, askere gittikten iki ay sonra, ihbar
lar furyası içinde, asker kaçağı olarak ilân edi
lip o hava içinde askerî mahkemeye verilmişim-
dir. Takip dahi edilmeden, takibe lüzumsuzluk 
kararı vardır elimde. Bunu kaydedeyim. Bu bir. 

İkincisi, nüfus tezkeremi herkese gösterebili
rim. Askerlik meselesi hakkındaki bütün mua
meleler usüne ve kanuna uygundur. 

Üçüncüsü, sadece vatana ve memlekete, mil
lete hizmet etmek için askerlik vazifemi yapmam 
gecikmiştir. Ben onlardan ne ilkiyim, ne de so
nuyum. Dördüncüsü, askerlik vazifemin ilk altı 
ayını Ordu Donatım Okulunda yaptım. Ordu Do
natım Okulunda benimle beraber 300 tane daha 
arkadaşım vardı, askerlik arkadaşım. Arkadaşla
rımın hepsini şahit gösteriyorum, huzurunuzda, 
Tek bir gün, en ufak istisnai muameleye mâruz 
kaldığımı birisi gelsin söylesin, tek bir gün resmî 
izin günlerinin dışında yani, Cumartesi akşamı 
ve Çarşamba akşamı, okulun senelerden beri de
vam eden kaidelerinin dışında, tek bir gün evim
de yatmaya talibolduğumu veya evimde yattığı
mı birisi gelsin ispatlasın, hattâ söylesin; resmî 
kayıtlar meydandadır, bunun altındaki bütün it
hamları kabul ediyorum. (A. P. sıralarından 
bravo sesleri) Türkiye'de askerliği en şerefli va
zifelerin başında telâkki etmişimdir, öyle telâkki 
ediyorum, öyle telâkki etmeye de devam edeceğim. 
Türk vatandaşının askerlik yapmasını çok öğre
tici; yani vatani bir vazife olmasının yanında çok 
öğretici, çok lüzumlu ve cemiyetimize çok şeyler 
kazandırıcı .addediyorum. Bu itibarladır ki; bü
tün ömrümde hiçbir kimseden istisnai tek bir mu
amele talebinde bulunmadım, tek bir istisnai mu
ameleye de tabi olmadım. Onun için burada bu 
hususu kaydetmek İstiyorum . 

Ayrıca, beni Devlet Plânlama Teşkilâtına ken
di talebim üzerine değil, Genel Kurmay'm gör-
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düğü lüzum üzerine vermişlerdir. Kendi talebim 
şudur: «Nereye isterseniz», Zaten benim talebime 
bağlı değil bu, ben bir asteğmenim, benim tale
bim ile hiçbir alâkası yok. Ama ben yine bunun 
yanında, beni Devlet Plânlama Teşkilâtına verir
ken, «Ben Siirt.'e, beni Kars'a, beni Van'a, beni 
Edirne'ye güzel yurdumun hangi köşesine gönde
rirseniz ben emre, ben emre muntazırım.» başka 
da bir şey diyemezdim zaten, fakat bunu dedim. 
Devlet Plânlama Teşkilâtında kuruluşunda ve da
ha sonra ilk e alışan ve askerliğini orada ifa eden 
vazifeli ben değilim, daha birçok kimse var. Bi
naenaleyh, her hususta ve bu hususta alm akı ile 
ve başıım dik olarak milletimin karşısındayım. 
Söyl ediklerimi zabıtlara geçsin diye söylüyorum.. 
Aksini ispata da muktedir olan varsa davet edi
yorum. (A. P. sıralarından alkışlar, bravo ses
leri) 

Şimdi burada Sayın Yıldız, gerek İçişleri Ba
kanının, gerek Adalet Bakanının bâzı sözlerine 
temas ettiler. Hakikaten buraya aktarmış bulun
duğu beyanlar yarımdır. Bu beyanları tam ola
rak mütalâa ettiğiniz zaman Sayın Yıldız'ın da 
hak vereceğini tahmin ediyorum. Sayın Yıldız ko
nuşmasının başında bir de kayıt koydular. Dedi
ler ki, «Söylemediğimizi söylemek, istediğine da
yanak yapıp cevap vermemesini rica ediyorum.» 
Konuşmamın hemen hemen sonuna geliyorum. 
Zannediyorum ki, bir itiyadımı da göstermiş ol
dum. Kimsenin söylemediğini söyledi, diye daya
nak yapmak benim itiyadım değildir. Sayın Yıl
dız'ın konuşmasını böyle bitirmesini de taaccüple 
karşıladığımı söyletmek istiyorum. 

Şimdi bir iki hususu da müsaade ederseniz 
ilâve edeyim. Kendileri dediler ki; bize şükran 
borçlu olması lâzım. Bizden kimi kastettiğini bil
miyorum. Ama, kimseye şükran borçlu değilim. 
Bu gibi sözler söylenmese ben de bunları söyle
mek durumunda kalmam. Üzülerek söylüyorum. 
Yine dediler ki; beni anlamakta güçlük çekiyor
larmış. Bu doğrudur. Ama, şunu ifade ediyorum 
ki, bir gün gelip anlıyacaklardır ve anladıkları 
zaman huzura kavuşacaklardır. Beni anlamakta 
çektikleri müşkülâtın sebebi ben değilim. Kabahat 
de benim değil. Binaenaleyh; ümidediyorum ki; 
birçok anlamayanlar söylediğimiz şeylerin ne ka
dar memleketin içinden gelen meseleleri olduğunu 
ne kadar haklara, hürriyetlere, Türk vatanının 
mamur hale gelmesine, Türk Milletinin müreffeh 

hale getirilmesine gönülden bağlı olduğumuzu gö
receklerdir, eninde sonunda. Burada tabiatiyle 
gönül isterdi ki, bunların dışında daha birçok 
münakaşalar yapmış olalım ama münakaşanın 
seyri bu istikamette açıldı. Ben de bu münakaşa
ya bir katkıda bulunmak mecburiyetinde kaldım. 

Sayın Yıldız bir hususu daha beyan ettiler. 
Bunu cevaplandırmadan geçemiyeceğim, 1959 
Anlaşmasından bahis buyurdular. Bu mesele 
daha evvel de bir basın toplantısında ortaya 
atıldı. Yani 1959 da bir anlaşma yapılmışta, bu 
anlaşmaya göre Türkiye'ye içinde bir müdahale 
Hükümete vâki olursa, benim anladığım eğer 
Sayın Yıldız'ın anlatmak istediği bu ise, o zaman 
başkaları gelip Türkiye Hükümetini kurtara-
cakmış. Şimdi «Buna muttaliyiz, diyor Sayın 
Yıldız. Bunu niçin söylediklerini bilmiyorum. 
Şayet biz böyle bir anlaşma yapsak o zaman der 
ki», nasıl yapıyorsunuz bu anlaşmayı, dostları
mızı karıştırdık, bütün hariciyenin evrakına 
baktık, böyle bir mânaya gelebilecek bu şekilde 
bir anlaşma da görmedik. Nitekim tarih olarak 
verilen 1959 dan sonra Türkiye'de ihtilâl olmuş 
Hükümet değişmiş şayet böyle bir anlaşma var
sa işlememiştir. Ayrıca 27 İM ayış 1960 dan; 
«Bunu hep söylüyorsunuz» diyecek, gayet tabiî 
söyliyeceğim, 27 Mayıs 1960 dan 24 Ekim 1961 e 
kadar da Millî Birlik Komitesi bu memleketin 
mukadderatına hâkim olmuş, böyle bir şeye 
muttali iseler acaba niçin değiştirmemişler'? Şim
di muhterem senatörler huzurunuzda beni fev
kalade rencide eden bu mesele üzerinde dura
cağım. Ondan sonra dört tane koalisyon Hükü
meti gelmiş, şimdi de A. P. iktidarda. Türkiye'
de Hükümetlerin, Türk Devletinin kendi içinden 
çıkabilecek tehlikelere karşı başkalar tarafından 
korunmaya ihtiyacı yoktur. Bunu fevkalâde 
izzeti nefis kırıcı, sadece yuvarlak bir ihtimal 
dahi olsa, fevkalâde izzeti nefis kırıcı bir mesele 
addederiz. Bu itibarla, Türk Devletini ve onun 
hükümranlığını, şu veya bu şekilde istihfamlar 
içinde bırakmak istiyen her türlü iddiayı redde
diyoruz. Ne zamandan beri? Cumhuriyet kurul
duğu günden beri. Sadece kendi iktidarımız 
devresinde değil, Cumhuriyet kurulduğundan 
beri Türkiye Cumhuriyetinin hükümranlığını şu 
veya bu şekilde şartlı, bağlı görenleri veya gös
termek istiyenleri çok büyük bir haksızlığın, 
çok büyük bir yanlışlığın içinde bulunmakla da 
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itham ediyoruz. (A. P. sıralarından alkışlar) 
Daha ileri konuşmam gerekebilir bu mevzuda, 
ama şurasını söyliyeyim ki, ne hakkımız var. 
kimsenin ne hakkı var Türkiye Cumhuriyetini, 
Türk Hükümetlerini, Türk Devletini bulunduğu 
gibi görmeyip de bulunduğundan çok kötü gör
meye veya göstermeye ne kazanırız bundan? Na
sıl yakıştırırız Türkiye Cumhuriyetine ve onun, 
bu milletin kahraman evlâtlarının, isimsiz şehit
lerinin kanları üzerine oturmuş hükümranlığına, 
nasıl birtakım şeyleri yakıştırırız? Bizim eli
mizdeki dosyalarda tetkik ettik böyle bir kayıt 
görmedik. Ama, Sayın Yıldız'a şurasını ifade 
etmek isterim ki, bu dosyalar yeni baştan teker 
teker tetkik edilecektir, en ufak bir virgül, bir 
imâ dahi varsa söylediği şekilde en kısa zamanda 
kaldırılacaktır orta yerden. Bu itibarla, İkili 
Anlaşmalardan da bahsetti Sayın Yıldız. İkili 
anlaşmalar mevzuu tarafımızdan ariz ve amik ele 
alınmıştır ve ikili anlaşmalar mevzuu Türkiye'
nin içinde bulunduğu müdafaa sisteminde, kol-
lektif savunmanın icapları göz önüne alınarak 
Türkiye'nin müdafaasına halel getirmiyecek şe
kilde günün icaplarına göre ve ittifakın diğer 
üyelerinin bulunduğu şekilde gözden geçirilmiş
tir. Bunlar müzakere edilecek durumdadır ve 
yakında müzakerelerine de girişilecektir. 

Şimdi sözlerime şu hususları da ilâve etmek 
istiyorum. Sayın Sarıgöllü, endişeden, korku
dan, sınıf mücadelesinden, ihtilâl edebiyatından 
bahsetti. 

Sayın senatörler, şu mevzuu bir bitirelim. 
Bütün Türk halkının cihanın huzurunda bu 
mevzuu bitirelim. Fısıltı gazetesinin Türkiye'de 
ihtilâl haberi yayması ve haikı tedirgin etmesi 
Türkiye'nin fevkalâde zararınadır. Niçin ihtilâl 
olacaktır? 1961 Anayasasını ortadan kaldırmak 
için mi? Bunun adına ihtilâl demezler, bunun 
adına isyan derler. (Alkışlar) Kanun Devleti, 
Hukuk Devleti, hür seçimler, Anayasaya daya
nan idarelerin bulunduğu Parlâmentolarının 
açık, Parlâmentolarının güçlü bulunduğu 
hiçbir memlekette ihtilâlden bahsolunamaz. is
yandan balısolunabilir. Şayet her hangi bir şe
kilde isyan vâki olursa, Türk Silâhlı Kuvvetleri, 
Türk Devletinin emniyet kuvvetleri ve Türk 
Milleti her türlü fedakârlığın içerisinde isyanı 
bastırmaya muktedirdir. (A.P.. sıralarından al
kışlar) Şimdi bu gibi fısıltıları yayanları veya 

zaman zaman bu gibi fısıltıların mihrakını teş
kil edenleri bu memleketin düşmanları addet
tiğimizi hep beraber kabul edelim. (A.P. sırala
rından «bravo» sesleri) Ne isteniyor? Vatandaşın, 
kendi vatandaşının kanının mı içilmesi isteni
yor? Hiç kimse Türk Vatanında Ayyıldızlı Bay
rağın ilelebet dalgalanmasına ve Türk vatanda
şının kendi vatandaşı ile kavga haline girmesine 
ve Türk vatandaşının kendi kardeşinin kanını 
içmesine şahidolamıya çaktır. (A.P. sıraların
dan bravo sesleri, alkışlar) 

Bu itibarla, her memlekette sabotörler bulu
nur. Her memlekette hainler de bulunur. Türk 
Anayasa düzenine ve Türk Devletine kasdetmek 
fikrini taşıyanlar ancak hainler olabilir. Bu 
itibarla bu konuların artık bu kürsülerde; te
meli serbest secim, hürriyet demokrasi, rey olan 
bu kürsülerde konuşulmuş olmaktan çıkmış 
olması lâzımdır, Bunun yerini memleketi nasıl 
ileriye götürebiliriz, onun konuşmasını yapalım. 

Beni sabırla dinlediğiniz için hepinize şük
ranlarımı sunuyorum, Türkiye'nin ileriye gö
türülmesi, mamur ve müreffeh Türkiye ha
line getirilmesi mümkündür. Milletçe beraberlik, 
ve bütünlük içerisinde bu gayretin içindeyiz ve 
içinde olmaya devam edeceğiz. 

Hepinizi saygı ile selâmlıyorum. (Sürekli al
kışlar) 

BAŞKAN — Son söz Sayın Kök'te, buyuru
nuz efendim. 

ENVEE KOK (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) — 
Sayın Başkan, muhterem senatörler, Sayın Hü
kümet erkânı; 1967 yılı Başbakanlık Bütçesi 
münasebetiyle ben de söz istemiştim, ama bir 
tesadüf bâzı dileklerde bulunmak için yap
tığım bu müracaat Sayın Başbakanın konuşma
sından sonraya tesadüf etti. Benim söylemek is
tediğim birçok noktalara muhtelif hatipler de 
temas etti. Ama Başbakanı dinledikten sonra. 
bir Başbakan - Yıldız münakaşasının iki saat de
vam eden yorgunluğu içinde, ben de düşündük
lerimi dileklerimi ifade etmeye çalışacağım, aziz 
arkadaşlarım. 

Muhterem arkadaşlar, Hükümetin en. küçük 
ünitesi köyde başlar. Köy muhtarı üç namzet 
arasından bir tanesine 30 kişi rey verir, bir 
tanesine 20 kişi rey verir ve muhtar seçilir. O 
küçük ünitede muhtar 30 kişinin değil bütün 
köyün muhtarıdır . Seçimlerden sonra, memle-
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ketin idaresini üzerine almış olan bir partinin 
başkam, Başbakanı yalnız bir partinin Başba
kanı değil, benim de Başbakanımdır. Benim 
yapacağım tenkidleri de kendi Başbakanım 
olarak duyduklarımı hissettiklerimi yıllarca 
acısını çektiğim hâdiseleri kendi huzuruna se
receğim ve geçmişteki hâdiselerin tekerrür et
memesinde ufacık bir hizmetim olursa Cumhur
başkanlığı kontenjanından gelmiş bir Senato 
üyesinin hislerine tercüman olarak vatanî va
zifemi ifa ettiğime kanaat getirerek sözlerime de
vam edeceğim arkadaşlarım. 

Aziz arkadaşlarım, Başbakanı dinledim. Bâ
zılarını benim söyliyecekl erimi söyledi. Bir 
Anayasadan on, on iki defa bahsettiler. O Ana
yasa, fikrinin dudak büküldüğü zamanların mü
dafii bir insan olarak, Başbakanın bu Anaya
sayı kendine mesnet ittihaz etmesinin guru
ru bana yetiyor ve bir arkadaşım da karşımda 
gözümün içine bakıyor. 

Aziz arkadaşlar, bu Anayasada da belki ak
saklıklar vardır, olabilir. Ama bir ihtilâlden 
sonra, memleketi sağlam bir zemine oturtmak 
için bu Anayasayı, geldiğinden itibaren tah-
ribetme çabalarının önüne geçmek istiyen Baş
bakanı ben tebrik eder ve ona hadim olmaya 
çalışırsam memlekete en büyük hizmeti yapmış 
olurum, yeter ki ona sadık kalsın arkadaşlarım. 
(Alkışlar) 

Muhterem arkadaşlarım, ben bâzı dilekler için 
söz almıştım. Tarafları dinledim, heyecanlan
dım. Bu dileklerimi yine bu girişten sonra sıra-
siyle arz ederek sözlerimi kısa keseceğim. 

Dileklerim şu arkadaşlarını: Bütçenin tümü 
üzerinde yaptığım 'konuşmada da 'beyan ettiğim 
gibi, Ibir köy çocuğu olarak ıgelen bugünkü Baş
bakan, 'köy ile pahalı Davlet sistemi arasındaki 
«muvazeneyi kurmaya çalışsın arkadaşlarım. As
pirinden, simit e kadar 'halkın yaşayışından çok 
yüksek seviyede olan masraflardan ibıı mem
leketi kurtarsın. Bakanlıkların bahçeleri, park
ları otopark oldu, bunlardan 'kurtarışın. Bir 
otomobilin bir yıllık masrafı, doğup büyüdük
leri memleketin bir köyünün bir yıllık: masrafı, 
bu israftan memleketi kurtarsın. Dün ifade et
tiğim gibi halkı sıkacak vergiler yerine, lüksü 
kıracak vergileri ihdas etsin. Bu memleket 15 
ilâ 20 bin liralik bir otoıııolbille işini /görürken, 
üçyüzibin liralık bir 'otomobil getiren insanlara 

senede 30 '000 lira vergi koysun. İşte bu yokla 
gittiği vakit Barbakan, ıben daima onun 'mü
zahiriyim. Onun karşısında muvaffakiyetini 
çelmcliyen insanların karşısındayım. Ama bu 
böyle devam ederse, karşısındayım.. 'Muhterem 
arkadaşlarını, bu hislerimi de böylece ifade 
ettikten 'sonra. Başbakanlık Bütçesinin memle
kete hayırlı olmasını, memleketin kısır çekiş
melerden kurtulmasını ibütün kalıbınıie dileye
rek Hükümete muvaffakiyetler temenni ediyo
rum, saygılarımla arkadaşlarım. (Alkışlar.) 

BAŞKAX —Başbakanlık Bütçesi üzerindeki 
görüşmeler bitmiştir. 

Bölümlere geçilmesi hususunu oylarınıza 
arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Bölüm 1 eri okuyoruz. 

(A/ l ) Cari harcamalar 

Bölüm Lira 
11.000 Ödenekler 78 O00 

BAŞKAN — Kabul edeler. . . 
Etmiyenler... Ka'bul edilmiştir. 

12.000 Personel giderleri 46 058 425 
BAŞKAN — Kabul edenffier... 
Etmiyenler... Ka'bul edilmiştir. 

13.000 Yönetim 'giderleri .1 537 361 
BAŞKAN — Ka'bul edenlter... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

14.000 Hizmet giderleri 4 9G8 003 
BAŞKAN — Ka'bul edenâtefr... 
Etmiyenler... Kaibul edilmiştir. 

15.000 Kurum giderleri -8 011 201 
BAŞKAN — Kaibul .edenler... 
Etmiyenler... Ka'bul edilmiştir. 

LG.000 Çeşitli giderler 8 G53 815 
BAŞKAN — Kabul edeniDer... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

(A/2) Yatırım harcamaları 

21.000. Etüt ve proje igiderleri 8 800 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

22.000 Yapı, tesis ve büyük onarım 
giderleri 7 360 000 
BAŞKAN — Kabul edenfller... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
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Bölüm Lira 
23.000 Makina, teçhizat ve taşıt 

alımları ve onarımları 6 630 OO0 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

(A/3) Sermaye tenkili ve transfer harcamaları 

7 - Sermaye teşkili 

32.000 Kamulaştırma -e patmalmalar 1 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

II - T r an ferler 

34.000 Malî tranf erler 740 701 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

33.000 Sosyal transferler 115 884 
BAŞKAN — Kabul edenTer... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

33.000 Borç ödemeleri 1 
BAŞKAN — Kabul ederiîer... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

BAŞKAN — Başbakanlık Bütçesi kabul 
edilmiştir. Hayırlı olmasını Cumhuriyet Sena
tosu a cima dileriz. 

a) Devlet Plânlama Teşkilâtı 

BAŞKAN — Devlet Plânlama Teşkilâtı Büt
çesi üzerindeki müzakerelere geçiyoruz. 

Bütçe üzerinde 'görüşmek istiyen sayın üye-
lerhı isimlerini arz ediyorum. Grupları adına; 
C.H.P. grupu adına Sayın Zihni B.-ıtil, A.P. Grupu 
adına Sayın Selâhattin Cizrelioğlu. Şahısları 
adına Sayın Fehmi Bayaoy.. 

Söz sırası C. Ii. P. Grupu adın Sayın Zihni 
Betilin. Buyurun. 

C. H. P. GRUPU ADINA ZİHNİ BETİL 
(Tokat) —• Yüce Cumhuriyet Senatosunun Sa
yın Başkanı, değerli üyeleri; 

C. Tl. P. Cumhuriyet Senatosu Grupunun, 
1937 malî vıh riiij'-c kanunu tasarısının Dev
let Plânlnma Teşkilâtına ait kısmı üzerindeki 
görüşünü arz etmek için Yüksek Huzurunuza 
gelmiş 'bulunuyorum. 

Toplum hayatımız bakımından büyük önem 
taş .yan ırıöc^coe ve konuları incelerken, tarih
çeler üzerinde, tekrar kabilinden de olsa. kı
saca durmamızda lavda vardır : 

Bizde Devlet Plânlama Teşkilâtı ilk defa 
5 . 10 . 1960 tarihinde yürürlüğe giren 91 sa
yılı Kanunla ve Başbakanlığa bağlı 'olarak ku
rulmuştur. 99 sayılı Kanunla da, Teşkilâtın 
personel ihtiyacını karşılama bakımından ayrı
ca imkânlar sağlanılmasına çalışılmıştır. 

Devlet Plânlama Teşkilâtının, Merkez Teş
kilâtı ile Yüksek Plânlama Kurulundan kuru
lu olduğu, 91 sayılı Kanunun 3 ncü maddesin
de ve grevi de 2 ne i maddesinde gösterilmiştir. 

Merkez Teşkilâtı, Devlet Plânlama müste
şarının sevk ve idaresi altında görev yapan İk
tisadi Plânlama Dairesi, Sosyal Plânlama Daire
si ve Koordinasyon Dairesi başkanlıklarından 
ibaret bulunmakta, Yüksek Plânlama Kurulu 
da, bunlara ilâveten Başbakan veya yardımcısı
nın ve Bakanlar Kurulunca seçilecek 3 Bakanın 
katılmasiyle meydana 'gelmektedir. 

Yüksek Plânlama Kurulunun görevi, 91 
sayılı Kanunun 4 ncü maddesine göre, iktisadi 
ve sosyal politika hedeflerini tesbit etmede Ba
kanlar Kuruluna yardımcı olmak ve hazırlana
cak kalkınma plân ve programlarını, Bakanlar 
Kuruluna sunulmadan önce, tespidedilnıiş bu
lunan hedeflere uygunluk ve elverişlilik bakı
mından incelemektir. 

Anayasamıza göre Devlet Plânlama Teşki
lâtı, hir Anayasa müessesesidir. Filhakika Ana
yasamızın 41 nei »maddesinde aynen, «İktisadi 
ve sosyal hayata, adalete, tam çalışma esasına ve 
herkes için insanlık haysiyetine yaraşır bir ya
şayış seviyesi sağlanması amacına göre düzen
lenir; İktisadi, sosyal ve kültürel kalkınmayı 
demokratik yollarla gerçekleştirmek; bu mak
satla, millî tasarrufu artırmak, yatırımları top
lum yararının gerektirdiği önceliklere yönelmek 
ve kalkınma plânlarını yapmak devletin ödevi
dir» denilmektedir. 

Başlığı (Kalkınma, Kalkınma Plânı ve Dev
let Plânlama Teşkilâtı) olan 129 ncu madde
sinde de aynen, 

(İktisadi, sosyal ve kültürel kalkınma plâna 
bağlanır.. 

Kalkınma bu plâna göre gerçekleştirilir. 
Devlet Plânlama Teşkilâtının Kuruluş ve 

görevleri, plânın (hazırlanmasında, yürürlüğe 
konmasında, uygulanmasında ve değiştirilme* 
sinde 'gözetilecek esaslar ve plânın (bütünlüğünü 
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(bozacak değişikliklerin önlenmesini sağlıyacak 
tedbirler, özel kanunla düzenlenir.) 
denilmektedir. 

Bu maddede sözü edilen özel kanun, (uzun 
vadeli plânın yürülüğe konması ve bütünlü
ğünün korunması hakkında kanun) adı altında 
ve 77 sayı ile 13 . 10 . 1962 tarihinde yürür
lüğe konulmuştur. 

Bakanlar Kurulu tarafından 29 . 6 . 1961 
tarihinde kabul ve 5 . 7 . 1961 tarihinde neş
redilmiş bulunan (Plân Hedefleri ve Stratejisi), 
Aralık 1961 de 1 nci Karma Hükümet tarafın
dan da benimsenilmiştir; 

Devlet Plânlama Teşkilâtı, 1961 malî yılı 
Bütçesi hakkında genel mütalâa vermiş ve 1962 
malî yılında uygulanacak programı hazırla
mıştır. 

Bizde «gerçek mânasiyle ilk plân, 1 nci 5 
Yıllık (1963 - 1967) plânı adı altında hazırlan
mış ve tbu plânın 1963, 1964 ve 1965 malî yılla
rına ait programları uygulanmıştır. 1966 malî 
yılı programı uygulanma dönemini bu ayın so
nunda bitirecek ve gelecek ayın başından iti-
Ibaretn de 1967 malî yılı programımın uygulan
masınla başlanılacaktır. 

Değerli arkadaşlar, 
Tarihçeyi ihtiva eden bu kısma mâruzâttan 

sonra, sözü plân ve programın neler olduğuna 
nakletmek istiyorum: 

Plânlama; bir milletin iktisadi, sosyal ve 
kültürel 'kalkınması için ulaşılacak hedefleri ve 
'bu hedeflere ulaşmayı gerçekleştirecek imkân 
ve vasıtaları, henüz harekete geçmeden ötnce, 
tesbit etmek demektir. 

Programa gelince; Program da bir plânın. 
gerçekleştirilmesi imkân ve vasıtalarını ve za
man faktörünü de göz önünde bulundurmak su
retiyle, ayrılabileceği parçalardır. 

Plân hedeflerini tesbit etme işi, siyasi ma
hiyette ibir fonksiyondur. Fakat hedefleri tes
bit edecek siyasi heyetin, yapacağı tercihlerde, 
kendisine yardım «edecek teknik bilgiye sahip 
mütahassıs bir heyete ihtiyacolduğu da hemen 
ikabul edilmek gerekir. 

Program ise, daha çok teknik bir iştir ve 
plânın hedefleriyle hu hedeflere ulaşma imkân 
ve vasıtalarını iyice bilen mütahassıslar tara
fından yapılması gerekir. Program üzerindeki 
Hükümet incelemeleri, programların, plân he

deflerine ulaşmayı sağlayıp sağlıyamadığı hu
susuna taallûk eder. 

Değerli arkadaşlar; 
Anayasamız, işte bu gerçeği önemle göz 

öınüne almış ve 41 nci maddesiyle, kalkınma 
plânlarını yapma işini, Devletin ödevleri arasın
da saymıştır. Demek oluyor ki, kalkınma plân
larını yapma işi, sadece Hükümetin yetkisine 
giren bir iş değildir, bütün teşkilâtiyle Devle
tin ödevi olan bir iştir. 

Değerli arkadaşlar; 
Anayasamız, sadece bu hükmü koymakla da 

yetinmemiş, 129 ncu maddesiyle, yurdumuzda 
iktisadi, sosyal ve kültürel kalkınmanın ancak 
plâna göre gerçekleştirileceği kaidesini de koy
muştur. Bu maddede, plânın hazırlanmasında, 
yürürlüğe konulmasında ve uygulanmasında 
riayet edilecek esasların ve bütünlüğünü boza
cak değişikliklerin önlenmesini sağlıyacak ted
birlerin, ancak kanunla konulacağını tasrih et
mek suretiyle de Anayasamız, plânla ulaşıla
cak hedefleri tesbit etmedeki son ve kesin yet
kinin yasama meclislerine aidolduğunu söyle
miştir. İnsan haklarına dayanan, millî demok
ratik, lâik ve sosyal bir hukuk devleti için, bu
nun alîsine bir düşünceye yer vermek, esasen 
mümkün do olamazdı. 

Değerli arkadaşlar; 
Anayasa hukuku, Hükümetlerle de meşgul 

olur. Hükümetlerin çeşitleri ve her çeşidinin 
yetkisi ve sorumluluğu üzerinde durur. Çeşitli 
memleketler bu Hükümet şekillerinden şunu ve
ya bunu kabul etmiş ve kabulüne göre de ana
yasalarına hükümler koymuşlardır. Bizim Hü
kümetimizin şeklini, yetkisini ve sorumluluğu 
bizim Anayasamız tesbit etmiştir. Binaenaleyh 
bizim Hükümetimiz söz konusu olduğu zaman, 
sanki Hükümetimizin, şekli yetkisi ve sorumlu
luğu filân memleketteki, falan anayasadaki 
Hükümetin aynısıymıs gibi konuşmak ve dav
ranmak hatalı olur. Bizim Anayasamız, yasama, 
yürütme ve yargı organları arasında (kuvvet
ler ayrılığı) denilen prensibi kabul etmiştir'. 
Bu organlardan hiçbirisi diğerinin yetki ve gö
rev sahasına giremez, müdahale edemez. Bu 
organların yetki, görev ve sorumlulukları, bi
zim Anayasamızla, ya Anayasamızın açıkça 
koyduğu hükümlerle veya koyduğu ilke ve 
prensiplere uygun olarak çıkarılan kanunlarla 
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sınırlanmıştır. Hükümet, elbette yetkilerini kul
lanacak, icraat yapacaktır. Ancak, yetkilerini kul
lanarak icraat yaparken, biran dalıi hatırından 
çıkarmamak mecburiyetinde olacaktır ki. yetkisi
ni yerinde kullanıp kullanmadığı yasama meclisle
ri ve Anayasamızın yetkili kıldığı organlar tara-
fmda.u murakabe edilecektir ve bu murakabe
min sonuçlarına katlanacaktır. Yürütme organı 
olan Hükümet, yürütme görevini de yapmada 
başarı sağlamak zorunlu ğunda dır. Aksi halde 
sorumlulukla karşılaşır. O halde, bu konuda 
lüzumlu gördüğü tasarrufları yapabilmelidir. 
Bu, doğrudur. Ancak, unutmamak gerekir ki, 
bizim Anayasamıza göre, lüzumu takdir etme
de isabet bulunup bulunmadığı murakaibe or
ganlarının 'murakabelerine tabidir. Keza, .tasar
ruf mevzuu olan ve tasarrufun isabetsiz oldu
ğu kanısında bulunan kimsenin hakkını arama
sı da lâzım ve mümkündür. Nitekim, Anayasa- j 
mazın 8 nci maddesinde aynen: ] 

(Anayasa, hükümleri, yasama, yürütme ve j 
yargı organlarını, idare makamlarını ve kişileri 
bağlayan temel hukuk kurallarıdır.) denilmek- ! 
tcdir. j 

ş 
Bu izahatı, Hükümetin, Devlet Plânlama ! 

Teskilâtiyle ilişkilerinin, plân ve program ko- ; 
n alarmdaki tut umun un daha. iyi anlaşılması \ 
için arz etmiş bulunuyoruz. j 

I 
Değerli arkadaşlar; 
Hemen belirtmek isteriz ki. plânlama, teş- j 

kilâtım kurmak, maksadı saS'lamava .asla yet- ! 
' . * ! 

m ez, O teşkilâtın, fonksiyonunu yapabilecek j 
ehliyette personeli gereklil ibütün vasıta ve im- ! 
kânlara (kavuşturulması da lâzımdır. Bu da yet- I 
mez. Başta Hükümetin ve bütün Devlet teşkilâ- ! 
tının plân fikrine, 'amacına inanmış olarak vo ! 

koordine bir şekilde çalışması da lâzımdır. Ay- ! 
rica, bütün millette, demokrasi düzemi içinde ; 
plâna bağlı olarak hızla kalkınma şuurunun \ 
uyandırılmasına da ihtiyaç vardır. İkinci Dün- ! 
ya Savaşından sonra. Batılı memleketi erin hızla i 
kalkınmalarında bu şuui'uu uyandırılmış olma- ! 
sının büyük rolü ve tesiri bilinen bir 'gerçek- j 
tir. I 

Devlet Plânlama Teşkilâtımızda arka arka- j 
ya istifalar olmuştur. Mukavelenamelerle, çalı- \ 
şanlardan mukavelenameleri yeııilenmiyenlerin ! 
sayılan da az değildir. Hükümetin Devlet Plân- [ 
lam-a Teskilâtiyle ilişkileri, uzun süreden beri 

günlük gazetelerde ve dergilerde elettirme Ve 
tartışma konusu olmuştur ve olmaktadıa*. Dev
let Plânlama Teşkilâtı, gerçi Biaşjbiafcanlığa 
bağlıdır, fakat Hükümetin her emriıni yerine 
getirmek için kurulmamıştır. Bu teşkilâta, sa-* 
dece Hükümetten emir salan ve bu emri, hiçibir 
fikir ve kanaat söylemeksizin, ileni sürnıeksdzin 
olduğu 'gibi yerine getiren 'bir müessese olacak 
mak doğru değildir. Aksine görüş, Devlet 
Plânlama Teşkilâtının bir. Anayasa müessesesi 
olduğunu inkâr etmek ve Plânlamadan ve 
plân hedeflerinden uzaklaşmak olur. 

1 nci 5 Yıllık Plânının felsefesi, plânın ba
şında, şöyle ifade edilmiştir : 

(Türk toplumu, demokratik düzen içinde 
dengeli olarak kalkınma amacındadır.) «Den
ge» sözüyle hiç şüphesiz ki, sosyal adalet ve 
sosyal güvenlik kasdedilmiştir. 

1 nci 5 Yıllık Plân, Karma Ekonomi dü
zenini kabul etmiştir. Biz, fakir düşmüş, 
geri kalmış bir milletiz. Birikmiş sermaye
miz, teknik bilgimiz yeterli değildir. Gelir 
dağılımında adalet yoktur. Plân hedeflerine, 
modası geçmiş sistemlerle, kendi kendine 
işliyeeek bir ekonomik düzeni içinde ula
şanlayız. Bizi, sosyal adalet ve sosyal güvenliğe. 
Devletçiğe, Karma Ekonomi düzenine, demok
ratik rejim içinde plânlı kalkınmaya zor-
lıyan millî gerçekler bunlardır. 

Değerli arkadaşlar; 
Bu saha. ilim adamlarına, mütehassıs ki

şilere ihtiyaç gösteren bir sahadır. 91 ve 99 
sayılı kanunların, bu ihtiyacı kabul ede
rek, teşkilâta mukavelenamelerle personel is
tihdam etme yetkisini vermiş olması kâfi 
değildir. Teşkilât hizmetlerine, ilini adam
larının. mütehassısların girebilmelerini, gir
dikten. sonra, da huzur ve güvenlik • içinde ça
lışabilmelerini sağlamak da lâzımdır. Bu ko
nuda başlıca görev ve sorumluluk elbette Hü
kümete aittir. 

Biz; Hükümetin bu husustaki tutumunu 
ve faaliyetini üzülerek fakat samimî bir şe
kilde arz ediyoruz : Tatmin edici bulama
maktayız. 

Yürekten inancımızı bir kere daha ifade 
edelim : Plânın başarısı, en basta vasama 
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meclislerimiz ve hükümetlerimiz "tarafından be
nimsenmesine bağlıdır. 

Değerli arkadaşlar; 
Kalkınmalarını plâna bağlamış bulunan 

memleketlerde bütçeler, müstakil hüviyetini 
kaybetmiş plânın ve plân programlarının 
icra vasıtası halini almışlardır. 

Plânı yapmak ve plân hedeflerine ulaş
mak, hiç şüphe yok ki, plân yapmaktan daha 
güç bir iştir. Bu güçlüğün yenilmesi için, 
plân finansmanının yeterli, gerçeğe uygun 
ve sağlam olması başta gelen şarttır. 

(Trupumuzun büttçenin tümü üzerindeki 
görüşlerini arz ederken, sözcümüz tarafından 
açıklıkla.; ve nedenleriyle ifade edildiği gibi, 
biz; 1967 programı finansmanının, yeterli, ger
çeğe uygun ve sağlam olmadığı kanısında
yız. 

Bütçede cari masraflar % 13,63 oranında 
artırıldığı halde yatırım ödeneklerindeki faz
lalık ancak % 5. 25 oranındadır ki, 250 milyon 
lira. kadar tutmaktadır. Oysa ki, 1966 bütçe
sinde bile yatırım giderlerinin artınhş uranı 
c/c 20 idi. Gerçi, gerçekleştirilen yatırımlar 
yeni cari masrafları zorunlu kılarsa da. bu, 
yaıtırını. ödeneklerinin, söylediğimiz oranda 
az olmasını mazur gösteremez. 

Keza. İktisadi Devlet Teşekküllerine bu 
konuda bütçeden verilecek para da azdır. 

Ayrıca, tarım, eğitim ve enerji alanla
rındaki yatırım ödeneklerinde de eksiltme
ler olduğunu görmekteyiz. 

Yatırım maddeleri fiyatlarında yükselmeler 
olduğu gö zönüne alınırsa, 1967 yatırım ödenek
le! inin bu bakımdan da yetersiz olduğu 'an
laşılır. Zira. programdaki rakamlar geçen vı-
lın fiyatlarına göredir. Bütçedeki, rakamlar 
ise bu yılın fiyatlarına göre değer taşıya
caktır. 

İler ne kadar, bütçe gerekçesinde Hükü
met; (1067 malî yılı bütçe tasarıları, 1967 
yıllık proğrammın harcama hedeflerine uygun 
olarak hazırlanılmıştır) demekte ise de, arz 
ettiğimiz bilgiler karşısında bu uygunluk id
diasın; kabul etmeye imkân görememekteyiz. 

Tarım dışında kalan sektörlerdeki uygulama 
oranının 1963 te c/f 91 iken 1966 da c/c 56 ya düş
müş olması, görüşümüzü teyidedon ayrı bir ger
çektir. 

1966 yılımla ele alınması gereken projelerin 
ancak beşte bir kadarı ele alınabilmiştir. Bütün 
bunlara rağmen, c/ı 7 kalkınma hızını sağlıyahil-
mek için, 1967 yılında yapılması düşünülen 16.5 
milyar liralık yatırımın 9,5 milyar lirası kamu 
sektöründen ve 7 milyar lirası da özel sektörden 
umulmakta ise de, kamu sektöründeki finansman 
açığı, şimdiden bilinmektedir ki, 2 milyar lirayı 
aşmıştır. 

Özel sektörden beklenilen yatırını gerçekleşe
bilmesi için. şimdiye kadar alınmış olan tedbirle
rin yetersizliği de ortadadır. Her şeyden önce, 
özel sektör yatırımının ımılıtacoiduğu döviz mik
tarındaki eksikliğe işaret etmek isteriz. Sana
yicilerimiz, ihtiyaçları olan uzun vadeli krediye 
de kavuşamaımşlardır. 

Değerli arkadaşlar, plân programlarının za
manında ve tam uygulanması için, personel re
formunun bütün şart ve icaplariyle biran önce 
gerçekleştirilmesi zaruretine de bilhassa işaret et
mek isteriz. Zira her işte, her teşebbüste ilk 
faktör, insan faktörüdür. Bütün Devlet teşkilâ
tının (A) dan (Z) ye kadar görev ve sorumluluk 
şuuru içinde çalışmadığı bir ülkede hiçbir iş. hiç
bir teşebbüs beklenilen faydalı sonucu veremez. 

Değerli a rkadaşlar, 
1967 malî yılı Bütçe kanunu tasarısı metni. 

bastırılıp dağıtıldığı için, Devlet Plânlama Teş
kilâtına ayrılan ödeneğin kısım, bölüm ve madde
leri üzerinde ayrı ayrı durarak, vaktinizi harca
mak istemiyoruz. 

1. Her şeyden önce Hükümetin, Devlet Plân
lama Teskilâtiyle ilişkileri, plân ve program ko
nularındaki biraz önce açıklayıp eleştirdiğimiz 
tutumunu düzeltmesini halisane temenni ediyo
ruz. 

2. Devlet Plânlama Teşkilatındaki münhal-
lere ehil kimselerin hemen tâyinleri ve teşkilât 
personelinin ilim ışığında plân hedeflerine ve yur
dumuz gerçeklerine göre huzur ve güvenlik 
içinde çalışabilmelerinin sağlanması da bu hali
sane temennilerimiz arasındadır. 

3. Plân hedeflerine ulaşabilmek için bütçeye 
yeteri kadar ve isabetli tahminlere dayanan çağ
lanı finansman kaynağı bulunması, plân program
larının plân hedeflerine uygun olarak zamanında 
hazırlanıp, zamanında ve tam uygulanması bakı
mından gerekli bütün tedbirlerin alınması da bu. 
halisane temennilerimiz içindedir. 

- 435 
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Değerli arkadaşlar, 
Bu görüş ve temennilerimize Hükümet tara

fından verilecek karşılık bakımından önemli gör
düğümüz bir sözü burada aynen tekrarlamakta 
fayda umuyoruz. Bu söz, Hükümetin sözüdür ve 
Devlet Plânlama Teşkilatı tarafından hazırlanan 
ve Hükümetçe kabul edilerek 14 . 12 . 1966 tarihli 
Resmî Gazetede yayınlanan uygulama programın
dan aynen alınmıştır : 

«Genellikle plânda belirtilmiş bulunan hedef
lerden, birkaç özel faaliyet dalı dışında, geri ka
lınmıştır» 

Yüce Cumhuriyet Senatosunun Sayın Başkan, 
değerli üyeleri, mâruzâtımı, Yüksek Meclisimizin 
C. H. P. Cumhuriyet Senatosu Grupu adına say
gı ile selâmlıyarak burada bitiriyorum. (Alkış
lar) 

BAŞKAN — Söz Adalet Partisi Grupu adına 
Sayın Selâhattin Cizrelioğlu'nda, buyurun Sa
yın Cizrelioğlu. 

A. P. GRUPU ADINA SELÂHATTİN 
CİZRELİOĞLU (Diyarbakır) — Muhterem Baş
kan, muhterem senatörler; Devlet Plânlama Teş
kilâtının 1967 yılı bütçe tasarısı haldandaki 
Adalet Partisi Senato Grupunun görüş ve te
mennilerini arz etmek üzere muhterem huzuru
nuza gelmiş bulunuyorum. Sözlerime başlama
dan evvel hepinizi şahsım ve Grupumuz adına 
hürmetle selâmlarım. 

Hür demokratik nizam, iktisadi, sosyal ve kül
türel adaleti, normal çalışmayı, insanın insana 
yaraşır bir hayat seviyesine erişmesini, milletin 
mesut, müreffeh, Devletin refah Devleti kılınma
sını hedef ittihaz eden hukuk Devleti prensibini 
emreder. 

Hür demokratik nizamın esası, hukuk Devleti 
hedeflerinin tahakkuku için, Devletin, plânlı, 
programlı bir Devlet olması lâzım geldiği anlayışı 
kendiliğinden meydana çıkar. 

Süratli ve intizamlı, iktisadi, sosyal ve kültü
rel kalkınma plân ve programla olabilir. Bu, 
geri kalmış, az gelişmiş ülkelerin ilerlemeleri, ge
lişmeleri için böyle olduğu gibi, ilerlemiş, geliş
miş ülkelerin de daha çok ilerlemeleri ve geliş
meleri bakımından böyledir. Plânsız ve program
sız bir tarzı idare ülkenin kalkınmasını temin ede
mez, etse dahi, kalkınma hedeflerine plânlı bir 
kalkınmanın varabileceği sürat ve nizamda vara
maz. 

Geri kalmış, az gelişmiş memleketlerle, ilerle
miş memleketler arasındaki fark, insanlığın da
ima üzerinde durduğu bir mesele olmuştur. 

2 nci Dünya Harbini takibeden zaman içerisin
de bu fark bütün açıklığiyle meydana çıkmış, 
harbin doğurduğu birçok meseleler arasında en 
önemli yeri işgal etmiş ve bunu memleketler ara
sı bir mesele haline getirmiş, insanlığı kendi 
memleketlerindeki farklar kadar da, memleketler 
arasındaki farklar üzerinde ciddiyetle durup, bu 
farkları giderecek çareler araştırma zorunluğuyla 
karşılaştırmıştır. 

Birçok memleketler kalkınmayı temin için, 
kalkınma plânlarına, diğer bir ifadeyle plânlı kal
kınmaya büyük bir önem ve geniş bir yer vermiş
lerdir. Türkiye'de, hür demokratik nizam için
de kalkınma yolunu, kalkınmanın esas prensibi 
olarak kabul etmiştir. 

Bu yol gerekli olmakla beraber, Türkiye için 
birtakım zorlukları da mevcut bir yoldur. Ka
bul etmek lâzımdır ki, memleketimizin ihmaller 
ve türlü sebeplerden dolayı halledilmemiş, halle
dilememiş, birikmiş bir hayli meseleleri vardır. 

Bu meseleler ve bunlara inzimam eden, iîer-
liyen medeniyetin değişen hayat şartlarının do
ğurduğu yeni meseleler, Türkiye'nin geri kalmış 
yerleri oldukça çok, az gelişmiş bir ülke olduğu, 
içinde bulunduğu medeniyet asrında kendilerine 
yetişmeye çalıştığı ileri memleketlerle arasındaki 
farklar ve ileri memleketlerin devamlı ilerlemekte 
oldukları gibi hususlar düşünülürse meselelerin 
çokluğu, yolun zorluğu ve bu yoldaki vazifenin 
ağırlığı daha iyi anlaşılır. Bütün zorluğu ve yü
künün ağırlığına rağmen Türkiye'nin kalkınma
sında plânlı kalkınma yolu en iyi, en isabetli yol
dur. 

Bütün meselelerin kısa bir zamanda ve kolay
lıkla halline imkân olamıyaeağı aşikârdır. Ancak, 
meseleleri bilip, halletmeye azimli ve kararlı ol
madıkça bunların halline hiçbir zaman imkân 
olamıyaeağı da şüphesizdir. En mühim mesele, 
meseleleri bilerek üzerlerine eğilme!:, önemlerine 
göre sıralandırarak hallinde azimli ve kararlı ol
maktır ki, zeki, çalışkan, sağduyu sahibi, anlayış
lı olduğu gibi daima ve her meselede azimli ve 
kararlı olan, her güçlüğü bu hasletleriyle yenme
sini bilen asil milletimizin hür demokratik nizam 
içerisinde mümkün olan en kısa zaman içinde me
selelerini halledeceğinde şüphe yoktur. 
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Bunun içindir ki, 15 yıllık perspektif kalkın
ma plânını meselelerimizi idrakle, ilerlemeye 
azimli ve kararlı oluşumuzun bir vesikası ve 1 nci 
5 Yıllık Plânı da önemli ilk adımı saymak çok 
yerinde olur. 

Türkiye'de hakiki plânlı kalkınma devresine 
giriş, Devlet Plânlama Teşkilâtının kuruluşu ve 
bunu takiben Anayasanın plânlı kalkınmayı bir 
Anayasa müessesesi haline getirmesiyle başlar. 
Plânlı kalkınmayı temin eden plân hazırlayıcıla
rını ve bugüne kadar ki tatbikeilerini hürmetle 
anarak, samimiyetle tebrik etmeyi vazife sayarız. 

Hakiki plânlı kalkınma devresine Devlet 
Plânlama Teşkilâtının kuruluşuyle girmiş bulun
duğumuz bir vakıadır. Fakat bu demek değildir 
ki, Türkiye, Devlet Plânlama Teşkilâtının kurulu
şuna kadar tamamen plânsız, programsız bir 
şekilde idare edilmiştir. 

«Tanzimat Fermanı» dahi bugünkü anlamda 
olmasa bile bir plândır, bir programdır. Kaldı 
ki, Türkiye Cumhuriyetinin kuruluşundan iti
baren plânlı, programlı bir devreye girmiştir. 
Türkiye'nin kuruluşunu takiben gelmiş, geçmiş 
devrelerde Türkiye bugünkü plân ve program 
fikir, görüş ve anlayışına uygun olmasa da bir 
plân ve program anlayışiyle idare edilmiştir; şu 
farkla, ki, bugünkü millî ve umumi plâna muka
bil, bundan evvelkiler sadece idareci siyasi teşek
külün kendi programı şeklinde tezahür eden kıs
mi ve hususi plân programlardır. Bununla be
raber bunların da zaman, zaman bir tarafa iti
lerek, memleketin plânsız, programsız ve tamamen 
keyfî, gelişi güzel idare edildiği devreler de yok 
değildir. 

Bu itibarladır ki, Devlet Plânlama Teşkilâ
tının kuruluşuyle başlıyan plânlı kalkınma dev
resine hakiki, millî, umumi plânlı kalkınma dev
resi demek daha doğru ve yerinde olur. Hakiki
dir, bir siyasi teşekkülün programı değildir. Mil
lidir, milletçe benimsenmiş, kabul edilmiştir. 
Umumidir, Türkiye'nin topyekfm kalkınmasını 
hedef almıştır. 

Bundan evvelki devrelerde, programın kısmi 
ve bir siyasi teşekkül programı şeklinde oluşu, 
Devlet Plânlama Teşkilâtının bulunmayışı kal
kınmayı istenen, arzu edilen ve beklenen bir hız 
ve nizamda temin edememiştir. Bunda, idareci 
siyasi teşekküllerin görüş ve anlayışlariyle, mad
di ve mânevi kaynakların bugünkü durumda ol
mayışının da tesirleri vardır. 

Devlet Plânlama Teşkilâtı 91 sayı ve 30.9.1980 
tarihli Kanunla kurulmuş, Anayasanın 129 ncu 
maddesiyle de bir Anayasa müessesesi haline gel
miştir. 91 sayılı Kanunun 2 nci maddesine göre 
bu teşkilâtın vazifeleri; Hükümete yardımcı ol
mak, tavsiyelerde bulunmak, müşavirlik yapmak, 
uzun ve kısa vadeli plânları hazırlamak, plânın 
uygulanmasını takibetmek, değerlendirmek, de
ğişiklik yapmak, özel sektörün faaliyetlerini teş
vik, tanzim edecek tedbirleri tavsiye etmek gibi 
vazifelerdir. 

Bu vazifelerinden de anlaşılacağı üzere Devlet 
Plânlama Teşkilâtı, plânlı kalkınma hedeflerini 
tâyin ve tesbit eden, kabul edilen programların 
tatbikatını takip ve değerlendiren, "neticelerini 
tetkik ve tahlil eden ve muhtelif bakanlıklarara-
sı işbirliğinde Başbakana istişare hizmetinde bu
lunan istişari bir heyet, teknik bir kuruldur. 
Ayrı bir bakanlık haline getirilmesi düşünülebi-
lirsc de, kuruluş şekil ve maksadı ve arz edilen 
durumu itibariyle ayrı bir bakanlık haline getiril
memesi daha isabetli ve yerindedir. 

Gerçi, 1962 den itibaren Devlet Plânlama 
Teşkilâtından birtakım istifalar vukubulmuştur. 
Bıı husus tetkik edildiğinde, 1962 de: 2 müs
teşar, 3 daire başkanı, 1 şube müdürü, 6 uzman, 
1 uzman yardımcısı, 28 araştırma asistanı ol
mak üzere 41 kişinin, 1963 te : 1 daire başkanı, 
I şube müdürü, 4 uzman, 6 uzman yardımcım, 
I I araştırma •asistanı olımak üzere 23 .kişinin, 
1964 te: 1 'müsiteşar, 1 daire başkanı, 1 şube 
müdürü, 8 uzman, 11 ıraman yardımcısı, 7 araş
tırma asistanı olmaik 'üzere 29 kişinin, 1935 te : 
1 daire başkanı, 2 şube müdürü, 7 uzman, 8 
uzman yardımcısı, 8 araşiti uma asistanı olmak 
türere 2-6 kişinin, 1966 da ise: 1 müsteşar, 1 da
ire başkanı, 2 müşavir, 1 'genel 'sekreter, 3 şu
be müdürü, '3 uamaıı, 2 uzman yardümeru, 4 
araştırma asistanı ılımak üzere 20 .kişinin ietifa 
otmiş olduğu anlaşılmaktadır. 

İstifa ^edenlerin haksız 'olup olmadıkları üz'ö-. 
rinde duracak değiliz, zira bu bir görüş, bir 
anlayış meseleisidir. Ancak, yukarda arz edil
diği gibi Devlet Plânlama Teşkilâtı Hükümete 
yardımcı bir istişare heyeti diğer bir ifadeyle 
teknilk ve Ikuraludjuir. Siyasi hüviyeti yoktur,; 
siyasi .mesuliyet yükümlü değildir, Hüküm e11 k-e 
siyasi üiesuiliyet yükümlü siyasi ibir heyettir, 
bu itibarla plânlaimada bir 'tercih nrevzuubah-
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solduğunda tercihin siyasi heyette olması ica-
beder. Aksi takdirde, yani tercihin istihare he
yetinde, teiknik kurulda olması 'halinde, Hükü-
met, plânlamanın her teklif ve tavsiyesine 
«evet» demdk meoburiyetiyle karşı karşıya ka
lır ki, Hrıküınetin gerçekle', t ir enıiy e? e ?i yükle
ri takabbül etmesi gibi bir durum meydana ge-
lir ve Hükümet çalışamaz hale girer. Teşkilât 
teknik (bir kurul, istişari bir heyet olup siyasi 
ımesuliyet yükümlü bulunmadığına, Hükümet 
ise siyasi mesuliyet yükümlü siyasi bir heyet 
'Olduğuna göre tercihin siyasi heyette olması 
gavot normaldir. 

Fakat, hu tercihle, teşkilâtı katiyen ikinci 
plâna ötmemek teşkilâtın tavüiyelerine 'dikkat
le eğilmek, ger öken ehemmiyeti veroıek, bunla
rı hakkiyle kıymetlendirin ek, tavsiyeleri redde 
basit politik mülâhazalara yer vermemek daima 
memleket gerçekleriyle, millî menfaat görüş 
ve duygusunu hâkim tutmak lâzımdır.- Ayan 
zamanda, 'teşkilâtın bir Anayasa müessesesi 
olduğu, memleket gerçeklerine vâkıf millî men
faat duygusunu hâmil bulunduğu, nihayrt 
plânlı kalkınmanın nazariyat ve (tatbikatının 
Parlâmentonun tasdik ve murakabesine tabi 
bulunduğu asla unutulmamalıdır. 

Bununla beraber, Devlet Plânlama Teşkilâ
tının yeniden gözden geçirilerek, anlaşmazlık
lara ve aksaklıklara yer venııiyecck şekilde 
şartlarımıza ve bünyemfze uygun bir tarzda 
düzenlenmesinde ve teşkilâtın vazifelerini ko
laylaştıracak tüzüklerin süratle çıkartılmasında 
fayda vardır. 

Devlet Plânlama Teşkilâtı 15 senelik 
perspektif plânın ilk 5 senelik birinci kısmını 
hazırlamış, ikinci 5 senelik kısanın da hazırlık
larını tamamlamak üzeredir. 1 nci 5 Yıllık Plân 
(1983 - 1967), 77 sayılı Kanun gereğince Plân 
Kanma Komisyonu, Cumhuriyet Scnatrsu ve 
Millet Meclisinde müzakere edilerek tasdik edil
miş, tatbike konulmuş ve 1967 programiyle de 
son safhasına gelmiş bulunmaktadır. -

Yeni olmasına rağmen, [kendisine tevdi edi
len vazifeyi memleket ve hizmet aşkiyle çalı
şan memleket sever mensuplariyle yerine ge
tirmiş ve getirmekte olan Devlet Plânlama Teş
kilâtını takdir ve tebrikle anmak lâzımdır. 

15 yıllık perspektif plân 5 >er yıllık plân
larla 3 devreye ayrılimış olup, 1 nci 5 yıllık 
plân 15 yıllık perspektif plânın bi
rinci kısmıdır. Türkiye'nin plânlı kal
kınma meseleleri 15 yılL'k bir kalkın
ma devresine göre tesbit edilerek plâna 
yeri estirilmiştir. Bu müddet zarfında varılacak 
hedefler: % 7 'bir kaLkmma hızının teminiyle, 
istihdam 'meselesinin halli, dış tediye muvaze
nesinin teminini, sosyal adalet esaslarının tam 
olarak gerçekleştirilmesidir. Bu gerçekleştirme 
5 er yıllık plânlarla 3 devrede gittikçe daha 
iyiye doğru olacaktır. 

1967 programı 1 nci 5 Yıllık Plânın sen saf
hasını teşkil iotmektedir. Plânlı kalkınma Ada
let Partisinin esas görüş ve prensibidir. Plân
lı kalkınmaya tam ve hakiki 'mânasiyle inan
mış bulunuyoruz. Tünkiye'yi, Türkiye'nin şart 
ve gereklerine uygun plânlarla myrdkün olan 
en kısa zaman içerisinde mesut ve müreffeh 
Türkiye haline getirmek esas 'hedeftir. Plân 
gaye değil, vasıtasıdır. Her şeyde 'olduğu gibi, 
plânlı kalkınmada da gaye insandır. İnsanlı
ğın, insan topluluklarının esas unsuru insan 
olup bütün gayretler insanın emniyeı, 
huzur, saadet ve refah içinde olması, 
her bakımdan gelişmesi, hütün imkân
lardan faydalanabilmesi, insanın insana yara
şır hayat seviyesine ulaşması içindir. Plân bu
nu gerçekleştirme vasıtasıdır. 

Plân, iktisadiyatımızın tamamını kapsayan, 
toplu kalkınmayı hedef tutan, mevcut imkânla
rı tesbit, maddi, mânavi ve iktisadi kaynak
lardan âzami faydayı teminle insanın huzur, 
refah ve saadeti yokunda muayyen hedeflere 
varmak için bir vasıtadır, kalkınma gemisinin 
pusulasıdır. 

Plân yapmak Devletin, tatbik etmek Hükü
metin vazifesidir, plânın tatbiki için tedbir
ler almak da yine Hükümetin vazifesidir. 

Türkiye'nin süratli ve nizamlı -kalkınması, 
bütün maddi, mânevi ve iktisadi -güçlerini in
tizamlı bir tarzda harekete geçirecek plânlı, 
programlı 'bir gürüş ve anlayışla devamlı ve 
sistemli çalışmaya bağlıdır iki, Adalet Parti
si iktidarı bu görüş ve anlayış içinde, plânlı 
kalkınma sistemiyle plânın tatbikinde azimli 
ve kararlıdır. 

4 3 8 -
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Plânlı kalkınmanın, plân tatbikatının mu
vaffak olabilmesi 'esas sebeplerimden birisi olan, 
plânın halk tarafından benimsenmesi (meselesi 
anlayıı, sağduyu sahibi halkımızın kısa zaman
da plân ve plânlı kalkınma fikrini tamamen be
nimsemesi ve kabul 'etmesiyle bir mesele .olmak
tan çıkmıştır. Bugün Türkiye'de antik hemen 
herkes, ancak plânlı kalkınma sistemiyle Tür
kiye'nin kalkınabileceğini benimsemiş, kabul 
etmiş ve 'buna samimiyetle inanmış durumda
dır. 

Plânın hazırlanmasındaki, ilim, teknik ve ih
tisas eloman ihtiyaç gerek bir kısım elemanın 
mevcudiyeti, gerekse 1 nci 5 Yıllık Plân •dev
resinde bir kısım elemanın yetişmiş <clmasiylc 
nisboten hafiflemiş sayılabilirse de, plânlı kal
kınmada iıllm, tekn'ik ve ihtisasın büyük rolü gö: 
önünde bulundurularak 'mümkün olduğu nis-
bette çok eleman yetiştirmek meselesi üze
rinde hassasiyetle durmak lâzımdır. 

Bu hususta ilerlemiş, gelişmiş her ülkeye 
oradaki ilerleme ve gelişme ilmî ve teknik va
ziyet, sebep ve tatbikatlarını yerinde görerek 
tetkikle öğrenmek üzere eleman göndermekt' 
büyük fayda vardır. 

Adalet Partisinin iktisadi görüşü, karmr 
ekonomi sistemidir, dengeli kalkınma temini ik
tisadi politikanın esasım teşkil 'eder. Devle'. 
sektörü ile özel sektör yekdiğerinin tamamla-
yıcısıdır, özel sektörün kalkınmadaki tutumı 
Devletin özel sektöre karşı tutumuyle bağlan
tılıdır. Özel sektörün kalkınmada rolü mühim
dir, 'bununla beraber özel sektörün 'tek başın: 
kalkınmayı temin etmesi elbettoki mümkün de
ğildir. 

Kaldı ki, özel sektör geniş yatırım, kuvveti 
sermaye istiyen ve kısa zamanda kâr getirmi-
yen işlere pek ilgi göstermez. Plân Devlet sek
törü için emredici, özel sektör için yol g-öste-
rici olmalıdır. Anayasanın 40 ve 91 sayılı Ka
nunun 2 nci maddesi Devletin, plânlamanın öze1 

sektörü teşvik edici ve ona yardımcı olmasın: 
belirtmektedir. 

Nüfus gittikçe artmaktadır, nüfusun artış-
şehirlere akma, şehirlere akın da sanayileşmeye 
hız vermektedir. Şehirlere akın ve sanayileş
me neticesi olarak, işçi kütlesinin gittikçe ge
nişlemesi, iş ve işçi meseleleri üzerine ciddiyet
le eğilmeyi gerektirmektedir. Kalkınmadaki iş

çinin mühim rolü izaha lüzum hissettıtirmiyeeek 
kadar açıktır. 

işçilerin diğer sosyal sınıflar mensupları gibi 
iktisadi ve sosyal haklardan faydalanması mü
nakaşa kabul etmez bir hakkıdır. Aynı zamanda 
sımflararası denge temini bakımından da bu 
zaruridir. İşçi hem bugününden hem de yarının
dan emin olmalıdır. 

Herkese, iktisadi, sosyal ve kültürel sahalar
da müsavi fırsatlar' hazırlamak, kabiliyetlerine 
göre maddi, mânevi inkişaf imkânları sağlamak, 
hak, hukuk ve adalet ölçüleri içinde insan gibi 
yaşama hakkı tanımak, yarınından emin olma 
hakiki duygusunu yaratmak sosyal adalet anla
yışı olup, Devletin başlıca vazifesidir. 

1966 yılında iktisadi istikrar teessüs etmiş, 
istenilen kalkınma temin edilmiştir, istihdam 
durumu % 20 artış kaydetmiş, harice giden işçi
lerin tasarrufları 110 milyona varmış, ihracat 
410 milyondan 500 milyon dolara yükselmiş, Ha
zine geliri % 20 artmış, dış açık 2 milyar 410 
milyondan 1 milyar 710 milyona düşmüş, kal
kınma hızı % 8 in üstüne çıkmıştır. Bunlar 1966 
yılının plân hedeflerine varış bakımından iyi bir 
yıl olduğunu göstermektedir. 

1967 programında 9 milyar 450 milyonu ka
mu sektörü, 7 milyarı özel sektör yatırımrolmak 
üzere toplam yatırım 16 milyar 450 milyon, gay-
risâfi millî hâsıla 84 milyar 860 milyon olarak 
"esbit edilmiş olup, yurt dışındaki işçilerin ta
sarrufları 130 milyon civarında tahmin edilmek
tedir. Kalkınma halinde bulunan az gelişmiş 
memleketlerde cari masraflar kalkınma masraf
larını aşar, bunun içindir ki, tasarrufa büyük 
önem vermek, israftan kaçınmak icabeder. Yatı
rımların büyük ağırlığı iç finansmandadır, bu 
hususta takibedilecek yolu isabetle seçmek lâ
zımdır, çok ciddî zaruret olmadıkça emisyona 
gitmemeli, daha ziyade Devlet tahvilleri çıkart
ma yolunu tercih etmeli, dış yardımın ise hibe 
veya uzun vadeli, düşük faizli olarak temininin 
faydalı olabileceği düşünülmelidir. 

1967 yılı programına göre 5 yıllık plânın 
anahedefleri % 7 kalkınma hızının teminiyle, 
yeni istihdam imkânları yaratmak, dış ödeme
lerin azaltılması, bölgelerarası farkların asgari 
hadde indirilmesi, sosyal gruplar arasında ada
letin gerçekleştirilmesi, ilim, teknik, ihtisas ele
manları yetiştirilmesi gibi hedeflerdir. 
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Gelişen işçi kütlesi, memleketteki işsizlik du
rumu, harice giden işçilerin zamanla gelecekleri 
gibi hususlar düşünülürse biran evvel yeni iş sa
haları açılmasının zarureti açıkça anlaşılır. Sos
yal adaletin gerçekleştirilmesi, sosyal sınıflar 
arasındaki farkların asgariye indirilmesiyle 
mümkündür. 

Yeni iş sahaları açmanın yanında, iş yerleri
nin düzenlenmesi, işçi - işveren münasebetlerinin 
düzenlenmesi, sendikaların genişletilmesi, toplu 
sözleşmelere gereken ilginin gösterilmesi, yurt 
dışındaki işçilerin meseleleri üzerinde durulması 
ki, bu hususta Çalışma ataşelikleri Kanunu Mec
listen çıkmış, Cumhuriyet Senatomuzun Geçici 
Komisyonunda bulunmaktadır, tarım işçileri 
meselesinin hassasiyetle ele alınması, sürekli iş
çiler için işsizlik sigortası, serbest meslek erba'bı 
ve esnaf için ihtiyarlık sigortası gibi sosyal gü
venlik meseleleri 1967 yılı programında ehemmi
yetle ele alınmış başlıca meselelerdir. 

Plânın hedeflerinde bölgeler arasındaki fark
ların asgariye indirilmesi üzerinde önemle du
rulmuş, 1967 yılı programının anahedeflerincle 
de bu husus açıkça ve kati olarak kaydedilmiş
tir. 

Türkiye'nin geri kalmış bölgelerinin üzerin
de hassasiyetle durmak, «vatan bir bütündür» 
hakiki ve samimî inanç ve anlayışının olduğu 
gibi toplu kalkınmanın da zaruri bir şartıdır. 
Türkiye'nin geri kalmış bölgeleri Doğu ve Gü-
neydoğudur. Türkiye'de geri kalmış başka yer 
yok mudur şeklinde bir sual hatıra gelebilir. Bu 
meselenin iyice anlaşılmasında fayda vardır. 
Türkiye az gelişmiş bir ülkedir ve Türkiye'nin 
Doğusundan Batısına, Kuzeyinden Güneyine ka
dar her tarafında geri kalmış çok yerler vardır. 
Ancak, geri kalmış yer ile, geri kalmış bölgeyi 
birbirine karıştırmamak lâzımdır. İlerlemiş, ge
lişmiş bir ülkede bile geri kalmış yer bulunabi
lir. Geri kalmış yer bir bölgenin diğer yerlerine 
nisbeten geri kalmış bir kısmıdır. Geri kalmış 
bölge ise, içindeki yerlerin tamamı veya kısmı 
âzamisi geri kalmış olan bölge, demektir. Tür
kiye'nin Batısında, Kuzeyinde, Güneyinde geri 
kalmış yerler vardır. Fakat Doğusunda, Güney 
doğusunda geri kalmış yer değil, geri kalmış 
yerlerden müteşekkil bölgeler vardır, işte Doğu 
ve Güneydoğu böyle olup, illeri, ilçeleri, bucak
ları ve; köyleriyle bu aziz vatanın diğer tarafla
rına nisbeten geri kalmış bölgeleridirler. 

10 - 15 sene evveline kadar Doğu, Güney
doğu unutulmuş, tamamen ihmal edilmiş ve ken
di kaderiyle başbaşa bırakılmıştır, yatırımlardan 
çok cüzi miktarlar o da lütuf kabilinden kendi
sine tahsis edilmiş ve her bakımdan üvey evlât 
muamelesine tabi tutulmuştur. Çok kere, ya bas
kı yapan, halkı insan yerine koymıyan idareci, 
memur veya haklarında şikâyet vukubulun sü-
buta eren idareci, memuru oralara gönderelim 
aklı başına gelsin zihniyetiyle tecziye kabilin
den tâyinen sürgün olarak gönderilmiştir. Bu 
vatanın, Doğu ve Güneydoğusundaki evlâtları 
kendini bildiğinden beri vergisini verir, asker
liğini yapar, zamanı geldiğinde bu aziz vatanın 
her karış toprağı için memleketin diğer kısımla
rındaki kardeşlerinden tek bir damla eksik ol
mamak şartiyle kanını seve seve akıtmıştır ve 
akıtır, sabırlıdır, kanaatkardır, itaatkârdır. 
Çalışkandır, ülkenin gelirine gelir katar. Oku
maya heveslidir, imkân bulunca memleketin 
ilim ve irfan ordusuna eleman katar. Bütün 
bunlara rağmen bu vatanın nimetlerinden, hiz
metlerinden hakkının yarısı nisbetinde dahi 
faydalanamaz. Yoldan mahrum, sudan mahrum, 
ışıktan mahrum, mum ve ocak ışığında çalışır, 
siyah ekmek yer, ekmeğine katık bulamaz. 
Devlet ve Hükümet jandarma dipçiği şeklinde 
kendisine tanıtılır, sürülür, mecburi iskâna tabi 
tutulur, mevcudu elinden alınır, hali acı, ya
rını karanlık bir hayat içinde yine de - Dev
lete zeval gelmesin - samimî dııasiyle yaşar gi
der. İşte uzun zaman Doğu ve Güneydoğu bu 
şartlar içinde bırakılmıştır, halen de birçok yer
leriyle tam mâna siyle geri kalmış durumdadır. 

Gerçi, İstiklâl Mücadelesini takibeden zaman 
içerisindeki Türkiye'nin iktisadi şartlarının 
bunda tesirleri vardır. Fakat kabul etmek lâ
zımdır ki esas hata ve ihmaller gelmiş geçmiş 
siyasi idarecilerindir. Takdir buyurulur ki, kin 
ve husumet gibi insana asla yakışmıyan hisler
den tamamen azade olarak, geçmişin objektif 
muhasebesini yapmakta, meseleleri açıkça orta
ya kovmakta, hata ve ihmalleri işaret etmekte, 
bunların tekerrürünü önlemek ve neticelerinin 
doyurduğu durumları düzeltmek bakımından 
büvük favdalar vardır. Nitekim, geçmişin hata 
ve ihmallerinin neticesi olarak Devlet bu va
tanın nimet ve hizmetlerinin büyük kısmım 
Doğu ve Güneydoğuya götürmeye borçlu du-
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rama girmiştir. Doğu ve Güneydoğunun ar
tık, 20 nci asrın bu ikinci yarısında unutul
maya, ihmal edilmeye tahammülü yoktur. Kal
dı ki, yapılacak yatırım ve götürülecek hiz
metlerin karşılığını, insanı, dağları, ovaları, 
suları ve yeraltı serveti eriyle, memleketin ik
tisadi, sosyal ve kültürel sahalarına güç kat
mak suretiyle fazlasiyle verebilecek işlenme
miş zengin kaynakları vardır. 

Memnuniyetle ifade etmek lâzımdır ki. emeli 
aziz vatanı iktisadi, sosyal ve kültürel bakım
dan gerçekten mütecanis hale getirmek, he
defi yekpare vatan üzerinde yekpare millet 
kalkınmasını temin etmek olan ve ne bölge, 
ne de sınıf fikrini değil, tamamen millet fik
rine davanan Adalet Partisi Hükümeti, açık 
ve kesin ifadesini 1967 yılı programında bulan 
bölgelerarası dengeyi teminde azimli ve karar
lıdır. Bu azimlilik ve kararlılık, Türkiye'nin 
bölünmez bir bütün olduğu hakiki görüş, dü
şünüş ve inanışının olduğu gibi, vatanın topye-
kûn kalkınmasının, dengesizliğin en kısa za
manda giderilmesivle mümkün olabileceği an
layışının açık ve samimî bir ifadesidir. 

1967 yılı programı, Türk ekonomisinin % 7 
hızla gelişmesini ve dış ödemeler dengesindeki 
açığın zamanla azalmasını sağlamak, yeni is
tihdam imkânları yaratmak, çeşitli gruplar 
arasında sosval adalet dengesinin ve yatırım
ların yurt, içinde dengeli bir şekilde dağıtımı
nın gerçekleşmesine çalısmavı anahedefler ola
rak tesbit etmiş bulunmaktadır. İhtiva ettiği 
yatırımlar ve daha çok dengelerle 1967 yılı 
programı bir yatırım ve dengeler proaramıdır, 
ve mevcut şartlarımıza en uygun şekilde hazır
lanmış bir programdır. 

1967 yılı program ve bütçesinin millete ha
yırlı olmasını ve program hedeflerinin tahak
kukunu temenniyle sözlerime son verir hepinize 
teşekkür eder, hepinizi tekraren hürmetle selâm
larım. (Alkışlar) 

BAŞKAN —• Gruplar adına konuşmalar 
bitmiştir. Şahısları adına görüşmelere geçi
yoruz. İlk söz Sayın Fehmi Baysoy'da. 

Buyurun Sayın Baysoy. 
FEHMİ BAYSOY (Erzincan) — Sîiyın 

Başkan, sayın arkadaşlarını; geçen sene Plân
lama Bütçesi görüşüldüğü sırada söz almış 
ve 1966 programından bir pasaj okumuştum. 

Bu pasajda «eşit avantajlı görülen proje
lerden geri kalmış yerlerde yapılacak olan
lar tercih edilecektir.» Ancak, geri kalmış 
yerlerden bilgi toplamakta ki, zorluktan 
bahsedilerek, bu bölgelerdeki tatbikatın ta
hakkuk etmeyiş sebeplerinden biri olarak 
gösterilmekte idi-. Ve aynı zamanda yine bu 
programda «Bu bilgilerin 1966 yılında tamam
lanacağına dair bir kayıt bulunuyordu. Ümi-
dederim ki, bu çalışmalar tamamlanmış ve 
1967 yılı geri kalmış bölgelerin işleri ele alın
mış olsun. Sayın arkadaşlarım, yine geçen 
sene çalışmaları engelliyen sebeplerden biri
sinin de Artırma ve Eksiltme Kanunu oldu
ğundan bahsetmiştim. Sayın Başbakan da ver
miş oldukları cevaplarda bu kanundan dert yan
mış ve kısa zamanda Meclise sevk edeceklerini 
vaadetmişlcrdi. Bu kanunun Meclise sevk edil
miş olduğunu öğrenmekteyim. Kendilerine bu 
hususta teşekkür ederim. 

Tereddüt ettiğim yahut anlryarnadığım 
ufak tefek bir iki konu hakkında da ilgililerin, 
izahatta bulunmaları için ricada bulunacağım. 

Bu konulardan bir tanesi muhterem arka
daşlarım, yatırımların tahnkkuk'unun hangi kıs
taslara göre tesbit edildiğidir. Meselâ alıyoruz, 
şu yatırıra yüzde şu kadar tahakkuk etmiştir. 
Bu sarfedilen ödeneğe göre midir, yoksa ma
hallinde yapılan tetkiklere göre mi bu yüzdeler 
tesbit ediliyor1? Bu hususu ben tefrik edemedim, 
bu hususta bir izahat verirlerse çok memnun 
kalacağım. 

Yine mühimce gördüğüm mevzulardan bir 
tanesi de şu: Devlet yatırımlarının umumiyetle 
büyük bir kısmı Bayındırlık Bakanlığının kont
rolü altında yürütülmektedir. Halbuki, Bakan
lığın bilhassa mühendis kadrosunun çok az ol
duğunu görüyoruz. Nitekim büyük inşaatların 
vilâyetlerde sadece teknikerlerin kontrolü al
tında yürütüldüğüne şahidoluyoruz. Bir tarafta 
kontrolü yapan tekniker diğer tarafta karşısın
da müteahhit mühendis veyahut ta müteahhitin 
mühendisi. Her halde burada tam bir kontro 
lun sağlanacağına ben kaani değilim. Şu halde 
Bayındırlık Bakanlığının bu teknik eleman 
mevzuunun gözden geçirmesinin yerinde olaca
ğı kanaatindeyim. 

Çok muhterem arkadaşlarım şahsan mü-
I him gördüğüm için bir konuyu daha hıızu-
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runuzda arz etmek ihtiyacını duydum. Ma
lûm olduğu veçhile miLî gelirimizin % 80 
nini, ihracaatımiZHi % 40 nı »anayi hammad
denin de mühim bir kısmını veren ve niha
yet nüfusumuzun % 70 ini teşkil eden köylü
müzün geçim kaynağı olan tarım ve ürün
leriyle en yakın ilgisi olan şüphe yoktur ki, Ta
rım Bakanlığıdır. Hal böyle olunca bu Bakan
lığın çalışmalarını yakmen takibetmek umumi 
plânlama hedefleri içindeki gidişini çok yakından 
ilzemek ihtiyacını duymaktayız. Sayın Tarım Ba
kanının muhtelif beyanlarını ve son olarak da, 
Bütçe Encümenindeki konuşmalarında «2000 yı
lma kadar tarımımızın potansiyeli ile kalkınma
sı için gerekli tedbirler ihtiva eden makro hedef
leri gösteren bir plân çalışması yaptığından» 
bahsetmektedir. 

Tarımımızın muhtemel ve mümkün olan gü
cünün tesbit edilmesi, o gücün istihsalini temin 
etmek üzere gerekli tedbirlerin tâyini için yapı
lan ve yapılacak her çalışmayı takdirle karşıla
mamak mümkün değildir. 

Ancak, yine Sayın Bakanın beyanlarından 
prospektifi 37 seneyi tutan, hedef tâyinini ve 
plân çalışmasında 800 kişilik bir zirai ihtisas ve 
teknik kadronun çalıştırıldığı belirtilmektedir. 

Bu personel, hemen bir yıla yakın bir süre 
kendi tetkikat ve idari hizmetlerinden başka, çol 
ağır olan bu plânlama çalışmalarını da yapmak 
zorunda kalmıştır. 

Bu hazırlıkta çalıştırılan personel sayısı bü
tün Türkiye'ye şâmil olan Devlet Plânlama Teş
kilâtının asgari 4 - 5 mislidir. 

Kana timce Millî Plân Prospektifini de aşarı 
plânlar yapmak her Bakanlığın veya her hangi 
bir müessesenin değil Devletin vazifesidir. 

Tarım Bakanlığı tatbikatçı bir Bakanlıktır. 
Kendi plânını ki, o plân 37 senelik bir süreyi kap
samaktadır, şekillenmesi ve tertiplenmesi ona gö 
re olması gerekir. 

Tatbikata intikal ettirirken acaba hangi kal
kınma hızını ve stratejiyi esas alacaktır? Ası] 
plân ile nasıl bir irtibat tesis edebilecektir? 

15 yıllık plânlı döneminin neticesinde Tarım 
Bakanlığı kendi seçtiği hedef ve stratejiyi m: 
empoze edecektir? Yoksa Plânlamamnkine mi sa
dık kalacağız? 

Tarımda her hangi bir plânın uygulanabilm.es' 
için temel değişiklikler üzerinde dikkatle durul 
ması lâzımdır. 

Prodüktivitenin başlıca unsuru olan toprak 
kullanma şartları düzenlemeden, toprak reformu 
veya diğer deyimle tarım reformu tahakkuk et
meden, şehirlenmenin istikbali bilinmeden, iç ve 
dış pazar imkânları ve alım gücünün seyri ten-
sibedilmeden, para ve kredi imkânlarının hacmi 
malûm olmadan ve bunlara benzer daha birçok 
hususlar belli olmadan iki iktisadi konjonktür 
devresini aşan 37 yıllık bir plânın nasıl yapıla
bileceği en nikbin kişileri bile düşündürür. 

Sayın arka daşla rım; 
Ekonomik, sosyal ve hukukî ilişkilerin tümü

nü ele alıp işliyen, ihtisas ve siyaset, koordinas
yon ve birliğini ihtiva eden Devlet Plânından en 
ufak bir fark Sayın Tarım Bakanının 800 kişi
sinin bir seneye yakın emeğini kullanarak hazır
lattığı 2000 yılma matuf hedef tâyini ve plânını 
altüst edebilir. 

İşte o zaman, memleketimizin muhtacoldu-
ğu mevcut Devlet Plânlama hedeflerine göre kul
lanılması gereken teknik kudretin, nerelerde he
der edildiğini görerek şimdiden acı duymamak 
mümkün değil. 

Bu konu ile Sayın Başbakanın yakinen ilgilen
mesini istirham eder, hepinizi hürmetle selâm
larım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Söz Sayın Nusret Tuna'da. 
Buyurun Sayın Tuna. 

AHMET NUSRET TUNA (Kastamonu) — 
Muhterem arkadaşlar, Devlet Plânlama Teş
kilâtı Bütçesi dolayısiyle bir iki noktaya kısaca 
bemas etmeik istiyorum. Grup sözsüsü arkada-
jımız partimizin görüşlerini ifade etti. Bende
niz az gelişmiş bir bölgenin mümessili olarak 
Plânlama Teşkilâtında rasladığım ıbâzı aksak
lıkları ifade etmek istiyorum. 

1968 programımız 8,8 gibi memnuniyet ve-
:-ici ıbir hızla kapanmıştır. Bunda emeği geçen
leri tebrik ediyoruz. Fakat ıbir mefhumun bilin-
aıesiyle iberaber defalarca 'söylenmesiyle bera
ber, tatbikat sahasına suhuletle girdiği ka
naatinde değilim. 

Muhterem arkadaşlarım; hatırlarsınız, 44-0 
îayılı Kanunun müzakeresi yapılmakta idi. 
«Devletin kurduğu teşekküller kârlılık esasına 
•?öre kurulsun» fikri ortaya atılmıştı. Hemen 
hemen bütün parlömanter arkadaşlarım bu mev-
:ua iltihak ettiler. Kârlılık değil, kârlılık olabi
lir, fakat aslolan, ele alınması lâzımgelen 
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mefhum «verimlilik» mefhumudur. Yani kuru
lacak müessese bir yerde kâr getirmiye'bilir, Fa
kat muhitinde bir iş sahası açıyorsa, meselâ; 
mihaniki bir açlığı gideriyorsa o müessese bi
zim istediğimiz ve aradığımız müessesedir. 

Yine 'biraz daha evveline gidiyorum. O za
manlar 91 sayılı Kanun hazırlanırken, plânın 
hedef ve stratejileri meyanmda, az gelişmiş 
bölgelerin diğer -bölgeler seviyesine getirilme
si ve kalkındırılması esası kabul edilmiştir. 
Bu nazari olarak sorulduğu zaman, az geliş
miş bölgelerin kalkınmasına matuf gayretlerin 
sarf edildiği ifade edilmektedir. 

Ben az gelişmiş bir ıbölgenin 'mümessiliyim. 
Kastamonunun >beşyüz bine yakın nüfusu var
dır. 65 bin evlâdı istanbul'da muhacir 37 bin 
evlâdı Ankara'da muhacir olup gecekonduda
dırlar ve pekçoğu kapıcılıkla, hizmetçilikle ha
yatlarını idame ettirmektedir. Bu esaslar Mec
liste ikabul edildiği zaman, şu hakikati itiraf 
edeyim, artık memleketin derdine çare bulun
duğu gibi bir his içine girilmişti. Az gelişmiş 
bölgeleri kalkındıracak Devletin bu mevzuda 
çalışan bir kolu, nerenin daha az geliştiğini, ne
renin yardıma muhtacoldu^unu tesbit edecek, 
İbLitün bölgeler arasında bir denge olacak... 4 
yıllık plânlı tatbikatın sonunda üzülerek ifade 
edeyim ki, kabul ettiğimiz bu esaslar kitaplar
da, kâğıtlarda kalmış, nazariyatta 'kalmıştır. 
Az gelişmiş 'bölgelerin k:alkmdırılabilmeleri için, 
diğer medeni milletlerin ikabul ettiği esaslar var 
vergi muafiyetleri ve tanınması mümkün birta
kım haklar vardır. Maalesef bu tatbikatın mem
lekete tam girdiği kanaatinde değilim ve bir 
mefhumun da yanlış anlaşıldığı fikrindeyim. 
Biraz evvel bir arkadaşımız da ifade etti. Az 
'gelişmiş hölge denince akla hemen Doğu - ile 
Güney - Doğu geliyor.. Hayır arkadaşlarım. 
Doğu ve Güney - Doğu memleketin mutlak olan 
az gelişmiş bölgesi veya yeri değildir. Türki
ye'de en az nüfusu artan il Kastamonu'dur. Ne
den? Doğum 3/1 000 civarındadır. Fakat muhace
ret yüzünden bir türlü gelişemiyor. Millî hâsıla 
Türkiye'de 2 040 bir rivayete göre, diğer bir 
rivayet göre ise 2 400 liradır. Kastamonu'da 
fert basma düşen millî hâsıla 640 liradır, ar
kadaşlar. Bir bölge olarak bunun ele alınmasın
da tatibikat hatası olmuştur. Benim gözümden 
kaçan ve az 'gelişmiş bölgelerin diğer bölgele

rin seviyesine ulaştırılmasına matuf göz doyu
rucu 'bir gayret varsa 'bunun bu kürsüden ifa
desinden memnunluk duyacağımı arz etmek is
terim. 

ikinci ıbir mevzu, 1964 yılı Plânlama Bütçesi 
görüşülürken diğer medeni milletlerin bir aded 
umumi Beş Yıllık Plân yapıp onunla iktifa 
etmediklerini, bölgelerin hususiyetlerine göre 
plânlar yaptıklarını, bu Beş Yıllık Plânın ya
pılmasından sonra, Türkiye'de de buna muvazi 
bir çalışma yapılıp yapılmadığını o zamanki 
Başbakandan sormuş, rica etmiştik ve bu me-
yanda şunu hemen ifade edeyim: Arkadaşlar, 
bu memleketin geri kalmışlığının baş problemi 
dağ köyleridir. Bu dağ köylerinden de or
manla kaplı köyleridir. Nereye bakarsanız ba
kın, dağ köyünde bir maddi imkânsızlık var
dır. Hele Allah muhafaza bu dağ ormanlarla 
kaplı ise buranın halkı mihaniki açlıkla karşı 
karşıyadır. Evinden çıkması takdirinde Orman 
Kanununun hükümlerine tabi olur, ağacın göl
gesinde oturması dahi kanunun müsaadesine 
bağlıdır. Bu vatandaşlardan hangisini ormancı 
isterse bulunduğu yerden başka bir yere muha
ceret ettirme kudretindedir. Çünkü, ormanın 
bir tarifi yapılmıştır, ağaçlı olan yer .ormanıdır, 
ağacın büyümesi, ormanın gelişmiş olduğu 
toprak parçası da orman telâkki edilmektedir. 
Bu kaıbîl tatbikata uğrıyan yerlerde halk ıstı
rap içindedir. Bunların Türkiye'de, Doğudan, 
Batıdan daha ziyade, köyünün problemi vardır, 
ve dağ köyünün orman köyü problemi vardır. 
Bunlara muvazi olarak bir plân yapılıp yapıl
madığını sorduk. Bu 'soruşumuzda bizim İtal
yan tatbikatına göre - bir eserde -okuumştum -
1950 senesine kadar aşağı - yukarı Cenubi 
italya'nın şartları Türkiye'den pek farklı değil 
diğer gelişmiş 'bölgelerle Cenup İtalya arasın
da muazzam farklar vardır. On yıllık bir plân 
devresi içerisinde italyanlar bu dağ köylerini, 
orman köylerini diğer bölgeler seviyesine ulaş
tırmış ıbulunuyorlar ve kendilerinin hazırladık
ları ayrı bir plânla, orman köyleri plân ile ta
hakkuk ettirilmiştir. Buna .muvazi ,bir tatbika
tın ve tetkikatm yapılmakta olup 'olmadığını 
sordum. O zaman 'bize, Orman Umum Müdür
lüğü ile beraber müşterek bir mesai sarf edil
diğini, en kısa zamanda bu yardımcı plân da 
bu mevzuun ele alınacağını ifade (buyurdular. 
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Muhterem arkadaşlarım, birinci beş yıllık 
devrenin son dilinimdeyiz. Buna muvazi bir tat-
Ibikatı göremediğimi ifade etmek isterim. Köy 
İşleri Bakanlığında, orman köylerinin kalkın-
dırılmasiyle ilgili bir umum müdürlük var. 
Ben ele gittim, nelerle uğraşıyor, ne yapıyorsu
nuz diye tetkik ettim, soruşturdum, 1 090 köyü 
olan Kastamonu'da sadece 6 köyde el. sanatla-
riyle iştigal etmek üzere bâzı atölyelerin ku
rulduğunu ifade ettiler. 1 090 köyden 6 smda 
kurulmuş. Bu da oyuncakları yapan bir çalış
ma. Bu mevzuu inkişaf etmekte olan, .gelişmek
te olan ve her gün 'biraz daha fazla memnuni
yetimizi mucip bulunan Plânlama Teşkilâtımı
zın hu sahada ıbir mesai sarf edip etmediğini 
ve dağ ve orman köylerini kalkındırması için 
özel bir program yapılıp yapılmadığını öğren
mek üzere, vakitlerinizi aldım. Yerilecek ce
vaba muntazır olduğumu arz eder cümlenizi 
hürmetlerimle selâmlarım. (Alkışlar.) 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Türkmen. 
SALİH TÜRKMEN (Ağrı) — Sayın Baş

kan, muhterem senatörler; benden evvel konu
şan arkadaşlarım bu -mevzuda bir plân fikrinin 
memleketimizin kalkınmasında ne kadar önemli 
okluğu hakkında güzel sözler söylediler. Bil
hassa, daha evvel Adalet Partisi Grupu adına 
İkonuşan arkadaşım, benim söyliyeeeğim birçok 
şeyleri söylediği için kendisine teşekkür va
zifemi yapmak mecburiyetini hissediyorum. 

Hakikaten yalnız plân değil, Türkiye'nin 
topyekûn kalkınması için geri kalmış bölgelere 
önem verilmesi lâzımdır. Bunun üzerinde kâfi 
derecede durulmamıştır. 

Muhterem arkadaşlarım; beyııelminel sa
ha da bile hirçok zengin devletler geri kalmış 
memleketlere yardım ederler. Bu yardım kara 
-gözlerimiz için değildir. Ütopik veya insanlık 
duyguları için de değildir. Onlar da ıbiiiyorlar 
iki, saadet yalnız asgari bir zümreye hasredile
mez. Bir milletin mesut olarak yaşaması isteni
yorsa bu etrafında sefalet içinde olan milletle
rin bulunmaması şartına bağlıdır. Beynelmilel 
sahada mevcut olan bu endişe bir memleket için 
evleviyetle lâzımdır. Türkiye'nin yalnız millî 
gelirinin muayyen seviyeye çıkarılması veya-
iıııtta ticari muvazenenin lehine tecelli etmesi 
gibi, bir memleketin kalkınması için veya bu 
memleketin müreffeh olduğunu kabul etmek 

için kâfi değildir. Bir milletin topyekûn her 
tarafta seviye farkı hırakmıyacak şekilde kal
kınması. lâzımdır. Ve bunun için de plânın ha
zırlanmasında bu geri kalmış hölgeler üzerine 
eğilmek lâzımgeldjğine kaani bulunmaktayım. Ge
çen Bütçede konuşan Sayın Başbakanın bir müta
lâasını gördüğüm için bunu söylemeye mecbu
rum. Sayın Başbakan haklı olarak emir buyuru
yorlar ve diyorlar iki, «Anayasamız müstakil 
bölge plânları yapmaya müsait değildir. Bina
enaleyh müstakil 'bölgeler için plânlar yapıla
maz «Toptan plân yapılabilir» Bizim zaten 
kastımız .ayrıca geri kalmış bölgeler için müs-
kil plânlar yapıp, hazırlanmasını istemiyoruz. 
Ama umumi plânlarına yapılırken bu geri kal
mış muhitler üzerinde de hususiyle eğilmenin 
lâzımgeldiğine kaaniiz. Plânlama Teşkilâtında 
çalışan kıymetli elemanların yüksek mesaileri
ni hürmetle anarım, ama müsaade .buyursunlar, 
kanaatimizce küçük bir faktörü kâfi derecede 
nazarı itibara almıyorlar. . 

Muhterem arkadaşlarım; hakikaten yatırım 
mevzuubahsolduğu vakit serbest teşebbüs, yatı
rım yaparken yatırımı en ucuz nerede yapabi
lir ve istihsal ettiği malı nerede çok çabuk sata
bilir, onu düşünün. Binaenaleyh maliyet faktö
rünü ekonomik faktörlerin önüne alır. Bu itibar
la serbest sermaye geri kalmış mıntakalara gide
mez. Eğer Hükümet buraya plânla elini uzat
mazsa uzun müddet tarihte ihmal edilmiş, geri 
kalmış bölgeler ilânihaye geri kalmaya mah
kûmdur. Bu itibarla, plânın gayesi yalnız eko
nomik değildir, biraz da içtimaidir, sosyaldir. 
Binaenaleyh; bu yatırımlarda bir de geri kalmış 
bölgelerin kalkınmasını temin etmek için bazan 
zararına da olsa buralarda iş sahası açmak, bu
ralarda sefaleti kaldırmak için gayret sarf etme
ye mecburuz. Bendeniz bu kürsüde bölgeleri 
temsilen söz söylemek mevkiine düşmek iste
mem. Yani bir senatör veya milletvekili yalnız 
seçildiği mıntakanm menfaati için gayret sarf 
edemez. Çünkü senatör seçildikten sonra bütün 
milletin senatörüdür. Ama memleketin muhtelif 
seçim bölgelerine ayrılması sebebiyle her mil
letvekili kendi mmtakasınm ihtiyaçlarını dile 
getirirse, o zaman memleketin heyeti umumiye-
sinin ihtiyaçları dile getirilmiş olur. Bu sebeple 
ben de nıensub olduğum ve Türkiye'nin en geri 
kalmış mmtakalarmdan birinin senatörü oldu-
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ğum için memleketimizin bâzı ihtiyaçlarını size 
arz etmek istiyorum. 

Muhterem arkadaşlarım, Ağrı'da yatırım na
mına bâzı Devlet müesseselerinin yapı yapma
sından başka bir yatırım mevzuubahis değildir. 
Mektep yapılmış, hastane yapılmış, sağlık ocağı 
yapılmıştır. Ama iş sahası yaratacak bir yatı
rım yoktur, muhitimizde. 

Geçenlerde burada asayişsizlik hakkında bir 
Meclis araştırması istendi. Ben de buna imzamı 
koydum. Eğer bu araştırma açılsa idi, mâruzâtta 
bulunacaktım. Memleketimizin bâzı yerlerinde 
asayişsizliğin bulunması mahaza kanunun hâki
miyetine direnmekten ileri gelen bir serkeşlik 
değildir. Bu tarih boyunca ihmal edilmiş, sefalet 
içinde bulunan, tahsil görmiyen ve bir iş sahası 
bulamıyan ve zaruret için'de kalan kimselerin 
zaruret tahtında yaptıkları haksız fiillerdir. 
Binaenaleyh bunları düzeltmek için yalnız ceza 
kâfi gelmez. Buraya iş imkânı götürmek, iş sa
hası açmak mecburiyeti vardır. Bu itibarla Par
lâmentonun da Şarka hususi bir önem vermesi 
lâzımdır. Bu yalnız iş sahası için değildir. Maa
rif için de mevzuubahistir. 

Arkadaşlar ben seçim dolaylsiyle sınırları 
gezdim. Iran hududuna gittiğimiz vakit şoför 
radyoyu dinliyor. İran'dan veya Rusya'dan 
kürtçe neşriyat yapıyor, mahallî şarkıyı söylü
yor ve arkasından da propagandasını yapıyor. 
Ama, benim halkım birçok yerlerde benim rad
yomdan anlamıyacak kadar lisanımı »bilmiyor. 
Bu kusur onun değildir. Mektep götürmemişiz, 
terbiye götürmemişiz. Buralarda kültür müesse
sesi açıyoruz, kültürümüzü öğretiyoruz. Ama, 
esas lisanımızı öğretemediğimiz yerler vardır. 
Binaenaleyh; maarifimiz de plân teşkilâtına 
garpta mektep açmak için konulan kıstaslardan 
ayrı şark için daha fazla mektep açmanın zaru
reti üzerinde durmak ve çok mektep açmak, lisa
nımızı, kültürümüzü daha çok götürmek mecbu
riyetindeyiz. 

Aynı şekilde iş hayatı açmak mecburiyetin
dedir. Arkadaşlar gidersiniz bir yere bakarsınız, 
bir ailede sekiz delikanlı vardır fakat, bunun 
tarlası yoktur, bir şeyi yoktur, başka iş sahası 
da yoktur. Bu adam işsizdir, işsizlik daima felâ
ket getirir. Türkiye'de birçok şeyler, birçok sa
halarda icabında fındık için, tütün için, üzüm 
için destekleme alışları yapılır. Bunu memnun

lukla karşılamak lâzımdır. Ama Türkiye'de yal
nız bunlar değil, Şarkın mahrumiyet bölgeleri
nin yegâne mahsulü hayvancılıktır. Bu hayvan
cılığa kâfi derecede yardım yapılmamaktadır. 
Yapılıyor deniyor ama, şimdiye kadar hayvan
cılık sahasında yapılan yatırımlar kâfi değildir. 
Sonra Türkiye'de en çok hayvan yetiştiren bir 
memleket olan Ağrı'da hayvan ürünlerini değer
lendirmek için de alman tedbirler kâfi değildir. 

Meselâ, bu kadar yapağıyı kaldırıp Ağrı'dan 
istanbul'a nakletmek içn muazzam nakliye mas
rafı yapılıyor. Halbuki bir yün yıkama fabrikası 
veya Ağrı'da bir iplik fabrikası olsa hem mîllet 
namına önemli kazancı olur, hem de orada bir 
çok kimseler iş sahası bulmuş olur. 

Bu itibarla bunun gibi et ihracatında da müş
külât çeHyoruz. Halbuki dışarıya et satacak 
durumdayız. Ama fazla et satarsak memlekette 
et pahalılaşır ınülâhazasiyle kâfi derecede de
ğerlendiremiyoruz. Ye İstanbul'a Ankara'ya is
tihlak ımıntakalarına sevk etmek liçin yolda çok 
vakit kaybediliyor, çok masraf oluyor ve hay
vanlar yolda çok kilo zayi ediyor. Bunu önleme
nin çaresi vardır. Ama, maalesef henüz üzerinde 
durulmamıştır. Meselâ Horasan fiile Karaköse 
arası 90 kilometredir. Burayı Birinci Cihan Har
binde Ruslar gelir gelmtz güzergâhını yapmış, 
hattâ Iran hududundan Karaköse'ye gelen tren 
hattını işletmiştir ve Kara'köse'den Horasan'a 
kadar da güzergâhı yapılmıştır. Fakat maalesef 
bâzı mülâhazalarla bu bırakılmıştır. Halbuki 
bunun yapılması iran' ın Avrupa, ile normal 
muvasalasını temin edecek olan bu hattın iş
lemesi ile hem memleket (kazanır hem de hay
vanları daha ucuz sevk etmek imkânı olur. 
Bu «imkânı varken bunun üzerinde durulma
mıştır. Bu memletket için ziyandır. Plân, plân; 
plânların tatbiki için çok zaman proje ister. 
Arkadaşlar tabiatiyle benim bütün şikâyetleri
min bugünkü iktidara matuf olmadığını pe
şinen arz etmek istEyorum. Bu bütün tarih 
boyunca ihmalin bir neticesidir. Bu bölge da
ima ihmal edilmiştir ve böyle kalmıştır. Ama 
evvelce plân yoktu, bunun için zarar görüldü. 
Ama' bugün plân var. Şimdi de plânın karşım 
miza hir mâni olarak çıkması ıstırabımızı ar
tırıyor. Şimdi de giderseniz plânlamaya «ran-
tanbl değildir, kârlı değildir» diyor. Halbuki 
yalnız arz ettiğim gibi rantabl meselesi ile bu 
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meseleyîl geçiştirmeye ve halletmtye imkân 
yoktur. 

Diğer sebeplerden birisi de, «Efendim 
ön projenin yapılıp gelmesi, teklifin oradan 
gelmesi lâzımdır» denir, işte zaten tabiatın 
veyahut tarihin yüklediği ihmallerin netice:,' 
maalesef bu bölgelerde çok zaman ön projeyi 
yapacak eleman da yoktur. Binaenaleyh, ken-
dibaşma muhit plân ve projeleri yapaııııyo: 
ve teklifini de getiremiyor. Bu itibarla gen", ka
lıyor. Onun için Yüksek Plânlamadan ve Hükü 
metten bilhassa ricamız; Şark için tetkikatta bu
lunup, hususi plân ve projelerine göre teklifi 
getirecek elemanların o bölgeye gönderilmesi
dir. Ben meselâ Fırat projes'ni tetkik ettim 
bakıyorsunuz Fırat ' ın menşei Ağrı'dan çıkı
yor 8 - 9 barajın yapılması için vaziyet çok 
müsaittir ve çok az masrafla bu barajlar yapı-
lebijir. Ve yine yapılacak bu barajlar çok ran-
tabl olacaktır. Yapılacak bu barajlardan yal
nız elektrik istihsali için değil, sulama için de 
çok faydalanmak mümkündür ve Ağrı halk: 
da sulamaya alışacaktır. Çünkü b :r yerde sa
dece sulamayı temin etmek kâfi değildir. Bir 
de halkı alıştırmak lâzımdır. Halbuki br.rr.dr 
yapılan tetkikatta görülmüştür ki, halk su
lamaya alışıktır. Binaenaleyh, bütün bu imkân
lar varktn maalesef bunlar yapılmıyor. Ben bir 
şeye şahidoldum. Bizim bir köyümüz vardır. 
Doğu Beyazıt'ta Süphan köyüne her sene se1 

gelir, köyü götürür. Küçük bir baraj, 7 000 
lira gibi çok az bir para ile bunu yapmak 
mümkündür. Devlet Su işleri bu keşfi yapmış 
fakat maalesef Yüksek Plânlama «Efendfmı, 
biz yatırımları yüksek işlere yapıyoruz, küçük 
işlere yatırmıyoruz» Arkadaşlarım bir köy hal
kını üç - beş senede bir sele mâruz kalmaktan 
kurtarmak için 7 000 lira gibi az bir para kâfi 
geldiği halde nazari olan bâzı Yüksek Plân
lama elemanı arkadaşlarımın «Biz ancak yük
sek projeleri, yüksek menfaat temin eden yer
lere para yatırırız» diyerek bun i arı &Mmesi ha
kikaten 'yi bir anlayış değildir, ve bizi tatmin 
edecek mahiyette değildir. 

Tekrar ediyorum, memlekete hizmet için ya
pılan plânlama için ceht ile mesai ve buna veri
len önem ne kadar methüsena edilse azdır. Ama 
bunun nazari olarak kalmEiması, geri kalmayı arz 
ediyorum, demiyorum ki, yalnız Doğu ve Güney -

Doğu... Türkiye'nin neresinde olursa olsun, geri 
kalan mmtakalar üzerine eğilinmesi, bunlar için 
hususi plânlar, bölge plânları yapılarak, ama yi
ne umumi plânlamanın kadrosuna alınmak sure
tiyle bunlar üzerine eğilmek ve bu geri kalan mın-
takalara Devletin yardım elinin uzatılmasının za
manı gelmiştir. Bu milletin daha fazla beklemeye 
takati kalmamıştır. 

Hepinizi bu münasebetle hürmetle selâmla
rım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Sırrı Atalay. 
SIRRI ATALAY (Kars) — Muhterem arka

daşlarım, Devletin ödevleri fikrinde ileri bir ide
ale doğru gelişme olduğu bilhassa ikinci Dünya 
Harbinden sonra sadece güvenlik görevlerini sağ-
lıyan Devlet, iktisadi, sosyal ve kültürel kalkın
mayı ve umumun refahını sağlamayı da başlıca 
ödevleri arasında saymış olan ve demokratik dü
zende bunu gerçekleştirmenin kendisine bir vazi
fe olarak düştüğü idraki içinde olduğunu belir
ten devletler; ilerlemiş yahut gelişmiş memleket
ler olarak adlandırılmaktadır. Bizim Anayasamı
zın 41 nci maddesi bu temel fikir etrafında plâ
nın hedeflerini sadece bir plânla değil, iktisadi, 
kültürel, sosyal kalkınmayı temin edecek plânla
rın yapılabileceğini açıklamış, Anayasanın 129 
nen maddesi uzun vadeli kalkınma plânının şekil 
ve şartlarını, bunu düzenliyecek bir kanunun 
müjdesini vermiş. Nitekim 77 sayılı Kanunda, 
p^ân-ın tatbik şeklini, nasıl görüşüleceğini ve 15 
yıllık dönem içerisinde üç devreli olarak tesbit 
etmiş bulunmaktadır. Bu p\ânlı devre içerisinde 
önemli o7an husus, ayrıca bölgelerarasmda.ki ge
lişme dengesizliğinin süratle giderilmesi durumu 
da vardır. Sayın Barbakanla bir konuda beraber 
olmaya imkân yok. Bölgeler arasında ayrı ve baş
lıca bir plân yapılmıyaeağı fikri doğru ve müm
kün değildir. Anayasanın 41 nci maddesi, bir plâ
nın esas ve öngörüleceğini tesbit etmediği gibi, 
1951 ve bunu takibeden yıllardaki plân hedefle
rinde ayrıca bölgelcrarasında gelişme dengesiz
liğinin giderilmesinin bir plânla uygulanacağı ve 
bu dengesizliğin bertaraf edileceği tesbit edilmiş
tir. Plân hedefleri ve bunu temin eden hüküm
ler arasında şu fikirleri görmek mümkündür: Ya
tırımların yapılttasmda ve coğrafi dağılışında, 
bölgelerarası dengeli bir kalkınmanın esasları göz 
önünde bulundurulacaktır. Dengeli kalkınmanın 
unsurlarından birisi de bölgelerarası büyük eşit-
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sizlikleri ortadan kaldırmaktır. Bu itibarla yatı
rımların bölgelere dağılışında böyle bir dengeyi 
giderecek şekilde hareket etmek gerekmektedir. 
Biraz önce Sayın Tıma'nm dediği gibi, birçok 
memleketler bölgelerarasındaki dengesizliği gide
rebilmek için gerekli plânları yapmışlardır. Ve-
lâni Plânı ile İtalya, Güney - İtalya'nın kalkın
ması için gayretler sarfettiği gibi, son 10 yıl için
de Cenubî - İtalya'yı kalkındırmak için olağan
üstü âmme fonu tesisini ele almış, bunu uygula
mış ve Cenubî - İtalya'yı bu şekilde kalkmdırmış-
tır. Bugün Norveç, Kuzey - Norveç bölgesini ay
rı bir pkânla kalkındırmanın oa.bası içindedir. Di
ğer taraftan İspanya bölge!erarası dengesizliği gi
dermek için; Yunanistan bölgelerarası dengesizli
ği giderr-b ilmek için, Inbva, Hindistan bölgeler-
arası dengesizliği giderebilmek için ayrı plânla
rın tatbiki iein -çalınmaktadırlar. İngiltere bunu 
da.1!a önce halletmiştir, Amerika bunu daha önce 
halletmiştir. Ve ayrıca -bölgelerarasındaki gelişme 
dengesizlik için gerekli tedbirleri almıştır ve al
mak yolundadırlar. Şimdi bizim p ^ n m tatbikatı 
İpp^Vvnde ve hedefleri ter.bit edildiği zaman göz 
önünde tutulan bölgelerarasındaki gelişme den
gesizliğim giderilmesi için ayrı çalışmalar ve 
bunun k»'n ivi hatırlarım, Toprak İskân Genel 
MüdiWüf""ı B'it^es'ne 4 mllvon liralık bir ilk öde
nek konmak suretiyle gerekli envanterler yapıla
cak, hazırlık1 a^ geliştirilecek ve bundan son ""a 
bölgelerarasındaki dengesizliği giderebilmek için 
ek b :r uTm veva ayrı b'r plân cihetine gidile
cekti. 1963 yılından itibaren plânın öngördüğü 
e^asfara uygun bir tedbir olarak bu yapılır iken, 
üç hususa münhasır olmak üze^e de çalınma1 ar 
yvmîdı. Sağlık ocaklrm ytı^dun birçok yerlerin
de kumuldu. Fakat bunlara bugün sanki bir üvey 
e"lât muamelesi yanıldığını hü~ün ile görmek 
mümkündür. Ve bunlar istenilen seviyeye ulaşa
madı cok yerde doktoru, ebesi yoktur ve bu bina-
la"" kaderleri ile kendi başına bırakılmış durum
dadır. 

3 ncü husus; ücretliler yevmiyelerinde tes-
bit edilen yönetmelikte derişiklik yapılarak 
bölgelerarasmda tezat halinde bulunan yer
ler, yani mahrumiyet bö1 gel erin de iyi ele
manları bulrndurabilmek için, bu yerlerde 
çalıştırılacakların ücretlerinde artış temin 
edrecekti. Burun da iyi bir tatbik görmediği 
ve büyük başarı sağlamadığı biraz evvel 

Adalet Partisi Grupu adına, memurların hiz
met anlayışı içinde yurdun şu ve bu yerle
rine gönderilmesindeki, muayyen ölçüler ve 
tatbik edilen şekiller gösteriyor ki, bunlar 
iyiler değil, umumiyetle çeşitli cezalar üze
rine gönderilmesi sistemi tatbik edilebilmekte
dir. 

Bir üçüncü husus da; 1963 yılından itiba
ren tatbik sahasına konmak istendi ama, maa
lesef o da talihsiz bir husus olarak kaldı. 
yatırımları mahrumiyet ^bölgelerine kaydıra-
bilmek için, Gelir Vergisinde indirim yapmak, 
sadece bunları ifade etmek, sadece metin
lerin içerisine almak hiçbir şey ifade et
mez. Ciddî bir çaba ve meseleler üzerinde yü
rekler titremedikçe, bunları, sadece bir plân 
içersine almak hiçbir şey ifade etmez. Bana 
Beş Yıllık Plân devresi, plân dönemi içer
sinde Gelir Vergisindeki bir indirimle mah
rumiyet bölgelerine yatırım kaydırılmakta 
o'duğuna ait hiç kimse bir örnek göstermedi 
Demek ki, bütün bunlar bir kıpım teşebbüs 
arasına girm'ş, fakat devamlı bir tatbikat gör
memiş, bir kısmı ise sadece kâğıt üzerinde 
kalmıştır. Bölgelerarasmda bir dengesizlik var
dır. Türkiye'de okur - yazar nüfus sayısı vasa
tisi 48,2 dir, altı yaş ve yukarı olanlar. Zon
guldak" ve Gazir.ntep arasına çizilecek bir hudut 
içerisinde Doğu'da kalan mahrumiyet bölge-
1 erinden hiçbirisi bu rakamın üstünde değil
dir, büyük bir miktarda aşağısmdadır. 

Emlâk ve Kredi Bankasının mevduatı, ver
diği kredilerin % 90 ı Ankara ve istanbul 
illerine tahs's edilmektedir. Mahrumiyet bölge
lerinde bunun nisbeti % 1 in altındadır. Ban
ka mevduatlarına söz gelmişken şunu da 
ifade etmek lâzımdır ki, banka mevduatı
nın % 10 undan aşağısı mahrumiyet bölgesin
dedir ve bunlarda, bankalar muame1 elerine 
göre, buralardaki mevduat daha çok Mar
mara, İstanbul, Ankara gibi bölgelere kaydırıl
maktadır ve böylelikle aradaki dengesizlik 
gün gittikçe kendisini ağır bir şekilde his
settirmektedir. 

Belediyelerde teknik memurlarının; Tür
kiye'yi yekûn itibariyle aldığımız takdirde, 
yüzde 0,48 i mahrumiyet bölgelerinde, diğer-
^ r i yurdun di'~er kısımlarına kaymaktadır. 
Mühendis, teknik eleman, doktor sayısını al-
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dığımız takdirde de neticeler hiç de bundan 
daha iyi değildir, imalât sanayiinin % 2,7 si sözü
nü ettiğimiz bölgelerdedir. Diğeri ise.yurdun di
ğer bölgelerine dağılmış bulunmaktadır. O halde 
bir hususu da ifade edeyim, meselâ bu sene 
Ankara Üniversitesi test imtihanlarında dik
kat ettiyseniz göreceksiniz ki, 1 nci ve 2 nci 
ler sıralanır, mahrumiyet bölgesi liselerinden 
•kazananlar ya en somdan bir - iki kişidir, ya
hut bâzı fakültelerde tek kişi dahi geri kalmış 
bölgelerde üniversite test imtihanlarında kazana
mamışlardır. Neden ? Bir kısım evlâtlarım çok ze
ki, bir kısmının, hiç zeki olmadığını hiç kimse 
iddia edemez. Ama Anayasa eşit imkân fırsat-
lığmı tanır, fakat ıbu fırsat eşitliği, fırsat im-
kânlığında beraber olma şartları maalesef ay
nı şekilde dağıtılmamakta ve gözetilmemekte-
dir. Bölgelerarasında bu eşitsizliğin süratle 
giderilmesi gereklidir. Bunun için 'biraz önce 
de ifade ettiğim 'gibi, plânda öngörülen husus
lar sözden ibaret kalmaktadır. Toprak İskam 
Umum Müdürlüğünün hazırladığı envanterler, 
yıllardan beri değerlendirilmeım-ekte ve bekle
tilmektedir. Cari âmme masrafları bütçe rakam
ları içerisinde, 'gerikalnıış Iböılgelerle misbeten bi
raz ileri gitmiş bölgeler arasında nüfusa göre 
dağıtımın ölçü ve kıstası hu olur. O halde bu 
ölçüler içinde, gerikalmış bölgeler ar asımdaki 
dengsizMği gidermeye imkân yoktur. Çünkü,. 
meselâ, Maarif Vekâletini, alın dershane sayı
sı vilâyetler arasımda nüfusa ve ^KÖy sayısına 
göre dağıtıldığı müddetçe Bursa'nm 4 - 5 kö
yü okulsuz, Siirt'in 80 - 90 köyü okulsuz ve öl
çü bu olursa aradaki dengesizlik giderilemez. 
Arada yüz yılların yığıp getirdiği bir denge
sizlik, bir açıklık, bir fark mevcuttur. Bu far
kı cari masrafları muayyen ölçülerde, bütçe
min rakamları içerisinde götürmeye imkân yok
tur. Bütçe Komisyonundan şikâyet edeyim. 
Bütçe Komisyonunun Sayın üyeleri kemdi vilâ
yetlerine, şu yüksek okula, bu yüksek okula, 
şu derneğe, bu derneğe yüzbinleri götürürken, 
ıbütün bu yüzbinlerin ve bütçe tasarruflarımı 
gerikalmış bölgelerin, yahut gelişmemiş, bölge
lerin, az gelişmiş ^bölgelerin içindeki mevcut 
dengesizliğin giderilmesi için tanzimi edilecek 
bir plânın yatırım fasılları içinde görmek daha 
iyi olmaz mıydı? 

CAVİT TEVFİK OKYAYUZ (İçel) — Halk-
lı ıbir şikâyet değil. Herkes öyle düşünmiyeibi-
lir. 

BAŞKAN — Sayın Okyayuz, hatibe müda
hale etmyin lütfen. 

SIRRI ATALAY (Kars) — Evet. Muh
terem arkadaşlarım, biz yüz milyonlar
ca lirayı gecekondular dâvası için harcıyoruz. 
Faydası yoktur. Ankara, İstanbul, İzmir'in et
rafını çeviren gecekonduyu ıslah ettiğimiz müd
detçe, Kars'tam, Erzurum'dan-, Ağrı'dan işsiz
ler bu cazıip yerlere koşup geleceklerdir. Gece
kondu meselesini halletmek için sadece bunla
ra burada iyi hayat şartları temin etmek hal 
yolu değildir. Grerikalımş 'bölgelerde vatandaş 
yoksulluk içinde kıvrandığı müddetçe, gizli ve 
açık işsizlik mevcudolduğu müddetçe gecekon
du -meselesini sadece şehirlerde omlara leleiktrik, 
su yahut onlara insanî ımesikemler temin etmelk 
halletmeye imkân yoktur. Mesele bu derece de
rinliğime mevcuttur. Türkiye'de ciddî suretle 
tehdit işaretleri veren aşırı solum, ve komüniz
min önlenmesi için zabıta tedbirleri almak ve 
birbirimizi yememiz başlıca şart değildir. Yok
sulluğu ve bölgelerarası gayriâdil eşitsizliği 
-giderdiğimiz takdirde bunum çaresini bulabile
ceğiz. Bunun çaresini ancak bu yolla bulabil
mek mümkündür. Başlıca çare değil ama, başlı
ca çarelerden birisidir. Türkiye'nin bütünlüğü
nü bozmaya matuf, dıştan yapılan tahrikleri 
önliyebilmek için veya yurt içinde maceracı he
veslere mâni olmak, omları tam mâmıasiyle yok-
ede-bilmek için de hölgelerarasındaki ıgeiişme 
dengesizliğini süratle önlemeye meeıburuz, Bum-
ları açıkça ifade etmekten çekinmiyoruz ve hu-
;ıu ifade ediyoruz, yolları hunlardır. Edebiyat 
ile, söz ile, nutuk çekmekle önlenmez. Zabıta 
tedbirleri daha sonra gelir tedbirleıri ekonomik 
ve sosyaldir. Bölgelerarasmdaki dengesizliğini 
süratle önlemeye mecburuz ve bunun için öngö
rülen kalkınma plânını ki, isterseniz adma 
program diyelim. Bu programı ciddî tatbik et
meye mecburuz. Yoksa memleketin Doğusu 
yoktur, Batısı yoiktur, ımemleket bir bütün
dür, edebiyatı ile bu tabiatın getirdiği, uzum 
asırlarım getirdiği, çeşitM seheplerin getirdiği 
dengesizliği ortadan kaldırmaya imkân yoktur. 
Hep beraber, hükümetler hangi siyasi partiye 
mensubolursa olsun, kim bunu süratle başara
bilir se Türkiye'ye en büyük fazileti iyiliği yap-
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mış olur. Devlet Planlama Teşkilâtının bu hu-
susta 'büyük gayret sarf etmesi lâzımgelir. Ne
den yıllardan beri böigelerarasındaki ıgellişme 
dengesizliğini ortadan kaldıracak ve çeşitli Hü
kümet programlarında bahsedilen ve plân he
deflerinin öngördüğü hazırlıklar ikmal edıile-
.memiştir? Şimdi. bu yolda bir plân mevcut mu
dur? 1967 programı iğinde bunu gÖMmediği-
mize göre, İkinci Beş Yıllık devre için yapıla-
calk hazırlık içinde kesin ifadesini bulmak isti-* 
yoruz. 

Ayrıca bir program yapılacak mıdır, yapıl-
mıyacak mıdır? Anayasanın 41 nci maddesinin 
'Cevaz verdiği ve plân hedeflerinde aksini (gör
düğümüz bö'lgelerarası dengesizliği giderecek 
bir plân veya program ayraca yapılacak mudur, 
yapılmıyacak mıdır? Yoksa «yine vüsılât 'kaldı 
bir başka (bahara» deyip ye yine «Yurdun Do
ğusu, Batısı yoktur. Yurt bir bütündür» edebi
yatı içinde cari bütçe masrafları ve bütçe bö
lümleri içerisinde muayyen şeyler yapılacak, 
(rakamlar yerilecek. Bunlar bir Hükümet kona
ğı, bir tefctep veya bir lise, bir çimento fabri
kası dâvası vardır. Türkiye'de çimento istühsa-
ye istihlaki arasında Çimento Sanayii (ile plâ
nın birbirini tutmıyan ifadeleri açıkdır ki, «Tür
kiye'deki istihsalin istihlâki karşılıyacak du
rumdadır» sözlü ile, Çimento Sanayiinin «Ha
yır, daha uzun yıllar ıbu temin edileımiyecek-
tiır» Hattâ plân >o yolda idi ki, dışarıya bile çi
mento ihraç yapmamız imkânını bize müjdeli
yordu. 'Görüldü ki istihsal istihlâki karşılaması 
imkânımın şöyle dursun ithal etmek zorunda 
kaldık. Yurdun muhtelif yerlerine 19 Çimento 
fabrikası dağıtılmış bulunmaktadır. Posof'ta 
çimentonun torbası 18 liraya satılırken Anka
ra'da 9 - 10 liraya satılabilmesi sosyal adalet 
fikriyle asla tecviz edilemez. Bu bir nevi ver
gi sayılır. Çimento nakliyatı güç olan bir inşa
at malzemesidir ve bir ımesken meselesidir. Çi
mento fabrikalarını yurdun diğer bölgelerine 
yaymak ve dağıtmak fikri ileri sürülürken gö
rüyoruz ki, aradan bunca yıl geçmesine rağmen 
ye Sayın Başbakanı ben Erzurum'da zevkle 
dinlemiş idim kendileri de hatırlarlar, Erzu
rum'da vaidde bulunmuşlardı «Bir yıl içerisin
de Erzurum çimento' fabrikasının temelleri atı
lacaktır.» 

Muhterem arkadaşlarım, bütün bu konuları 
bir noktada toplıyacağım ve bu geç saatte sizi 

i fazla rahatsız etmiyeceğim. Böilgelerarasrnda 
gelişme dengesizliğini süratle ortadan kaldır
mak mecburiyetindeyiz. Bunun için, bütün 
emeklerimizi bir arada ve gönül rahatlığı ile 
sarf eder ve netice alabilirsek Türkiye'nin mut
lu yarını için en büyük hizmetlerden birisini 
yapmış lolaeağız ve bunun şerefi de ümidederiz 
ki, teknik bir eleman Olan Sayın Denuirel kendi 
hayatı için temin etmiş olur. Saygılarımla. (Al
kışlar.) 

BAŞKAN — Devlet Plânlama Teşkilâtı üze
rindeki görüşmeler bitmiştir. 

Sayın Başbakan Süleyman Demirel, buyurun 
efendim. 

Sayın Başbakanım programımız saat 7 de bi
tiyor. 

BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (İs
parta) — Saat 7 ye kadar bitireceğim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (İs

parta — Sayın Başkan, muhterem senatörler, Dev
let Plânlama Teşkilâtının Bütçesi dolayısiyle ge
çen üç. bütçede 1965 - 1966 ve 1967 bütçeleri ol-

I mak üzere huzurunuza .gelmiştim. Bugün bu 
I münasebetle öne sürülen mütalâaları, tenkidleri 

her zaman olduğu gibi büyük bir alâka ile din
ledim vo kısa bâzı izahlarda bulunacağım. 

I Evvelâ ilk konuşmayı yapan Sayın Betil'in 
I beyanları içerisinde bir hususu tasrih etmek ge

rekiyor. Sayın Betil yatırımların 1966 ela yüzde 
20 arttığı halde 1967 de yüzde 13 arttığını 

I beyan buyurdular. Bu beyan doğrudur. Yalnız 
I mânidarlığı üzerinde durmak lâzımdır. Eğer 
I bu rakamlar böyle noksan olursa sanki 1967 de 
I yatırımlar yüzde 7 azalmış gibi bir netice çı-
I kar. Hal böyle değildir. 1965 yılında ve daha 

evvelki yıllardaki gecikmelerin 1966 da telâ
fisi imkânları aranmış ve 1965 in, 1965 e naza-

I ran 1966 yüzde 20 bir fazlalık temsil ediyor. 
I Ama 1966 ya nazaran 1967 aynı nisbeti tem

sil edemiyor. Çünkü aynı nisbeti temsil ede-
I mez. Kıstas olarak nevi almak lâzımdır? Kıs

tas olarak o seneki Beş Yıllık Plân diliminde 
I gavrisâfi millî hâsılanın ne kadarı yatırımlara 
I avrılacaktır? Bunu almak lâzımdır. 1967 sene-
I sinde gayr isaf i millî hâsılanın % 19.4 ü vatı-
I ramlara ayrılacağı derpiş edilmiştir. Yüzde 
I 19.4 ü de yatırımlara ayrılmaktadır. Binaen-
| aleyh, Birinci Beş Yıllık Kalkınma Plânı he-
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defleri içerisinde kalındığını ve onların tutul
duğunu ifade etmek istiyorum. Şayet bu rakam 
% 20 olsaydı yine bir evvelki yılda olduğu 
gibi % 19.4 ün epeyce üzerine çıkılmış olurdu 
ki, onu temin edecek kaynaklar e!de mevcut de-
ğ'ldir. Ama plânın hedefine riayet olunmuştur. 
Bunun dışında Sayın Betil'in birçok temennileri 
var, bu temenilere teşekkür ediyorum. Bunların 
önümüzdeki sene realizasyonu için gayret sarf 
edilecektir. 

«Finansman temini plân yapmaktan daha 
güç bir iştir» buyurdular. Aslında plân, finans
man ve plânı gerçekleştirecek personel olmazsa 
yani üç ayaktan birisi noksan olursa, plân mü
essesesi ayakta duramaz. Plân tatbikatında 
muvaffakiyet isteniyorsa, sadece bir unsuru de
ğil, üç unsuru beraberce mütalâa etmek lâzım-
dn\ Bu itibarla plânların, plânın yıllık prog
ramlarının gerektird:ği iç ve dış finarsmanlar 
tedarik ed"lemezse hakikaten plân kâğıt üze
rinde kalır. Ama şurasını huzurunuzda bevpn 
ederim ki, 1966 yılının İktisadi Devlet Teşek
küllerine a ;t net;celeri alınmış ve plân tatbikatı 
vü~drı vüz alarak gereekleşnr'ştir. îktVadi DeT-
let Teşekkülleri dışında da bu nisbete ulaşılacağı 
tahmin olunuyor. A^cak bunlar 1967 Martım
dan sonra elde ed'lebHrcek rakamlardır. Bu iti
barla. 1966 yılında bir f ^ n ^ m a n sıkıntısı için
de kalınmamıştır. Gavet tabiî ki, plânı yapmak 
bireri tesk'lâtivie Devletin iş;d"r. Hattâ bir 
merhale deha ileri gitt'^'m'z takdirde ki hepis1' 
Devletin içirded'r; mahallî idarelerin, belediye
lerin avnı anlavış içıVde olması memleketimizde 
plânla kalkınmayı daha da kolaylaştıracaktır. 

Savın Bet'l. Hükümet - Plânlama il'şlrsirde-
bahsett'ler. Hükümetle - Plânlama arasındaki 
ilişki vi^o reçen 3.5 s^ne zarfında değişik şekil
lerde münakaşa ed'lmiştir. Hükümet sivasi me
suliyetini deruhde edecek şekilde ve gc^ek Ana
yasanın, prerek 91 savıh Kanunun, kavdctti#i, tâ
yin ettiği, tesbit ett;#i ölçüler içeris;nde Plânla
ma - Hükümet ilişkileri vardır. Başbakanlığa 
ba^kdır Plânlama. 91 sayılı Kanun tetk'k 
ed;id:*i 7pwrn pÖrüHî * ki, o^ada kavdedllen 
hususlarda istişare vazifesi Plânlamaya veril
miştir. Burada Plânlama Hükümetin her dediğini 
yapmakla mükellef mi, her emrini tatbik etmekle 
mükellef midir gibi bir münakaşanın olgunluğu 
ve ağırlığı olduğu kanaatinde değilim. Çünkü 

Plânlama alternatifler hazırlar, tercih siyasi 
kuvvetindir. Bu durum karşısında bir emir al
ma, bir emir icra etme durumundan daha çok 
bir hazırlık yapma, tetkikat yapma, telkinler 
ve tavsiyeleri ortaya çıkarma mekanizması işler. 

Sayın Cizrelioğlu'nun geniş mütalâalarına te
şekkür ederim. Gerek kendilerinin gerekse ken-
d's'nden sonra konuşan muhterem senatörlerin 
geri kalmış bölgeler hakkındaki bevanlarına ve 
tenk;dlerine b'raz sonra temas edeceğim. Simdi 
Artırma ve Eksiltme Kanunu Meclislerdedir. 
Muhterem Senato üvelerirden bu kanunun biran 
evvel müzakere ed'lip kanun tasarısının kanun
laşmasında yardımcı olmalarını rica ediyorum. 

Yatırımların tahakkuku hangi esaslara göre 
tesbit edilmektedir, şeklindeki bir suale şövle 
cevap vereceğ'm : Yatırımların tahakkuku iki 
esasa gö^e tesbit ed'lir. Bir, sarflar keşif esası 
bir de fizikî gerçekleşme esası. Henüz Devlet 
Plânlama Teşkilâtımız ve diğer dairelerimiz ya
tırımların fizikî gerçekleşme esasına göre inki
şafını tâvin eden metotları geliştirip ve doğru 
bir şekilde tatbik: eder durumda de'"ildir. Bu 
itibarla, yatırımların gerçekleşmesinden bu za
mana kadar raporlara geçmiş gerçekleşmeden 
bahsedildiği zaman, daha çok ve umumiyetle 
yatırımların keşif esası ve sarf esası ve o sene 
ayrılan ödenek esasına göre gerçekleşmesi kas-
dedildiğini kaydetmek isterim. Bu doğru bir yol 
değildir. Çünkü yatırımlarda meydana gelen 
keşif değişmeleri, bir yatırım için lâzım olan 
paraların hepsinin harcandığı yüzde yüz ikmal 
edildiğini gösterebilir. Ama fizikî olarak yatı
rım belki, % 60 tamamlanmıştır. Bu itibarla bu 
meseleye el konulmuştur. Birtakım usullerin, 
metotların geliştirilmesi yatırımların takibinde 
fizikî gerçekleşmeye doğru gidilmesi üzerinde 
çalışılmaktadır. Bayındırlık Bakanlığının kâfi 
personeli olmadığı, doğrudur. Yalnız Bayındır
lık Bakanlığının değil, Türkiye'de yatırımla 
meşgul bulman dairelerin hiçbirisinin kâfi tek
nik personeli yoktur, eskiden de yoktu, kısa za
manda da olacağını tahmin etmek doğru değil
di;'. Teknik personel büyük bir yük altında ve 
büyük bir fedakârlık içinde feragatle çalışıp, 
memleket kalkınmasındaki bu eksiklimi kendi 
gücünü çok fazla noktalara kadar kullanmak 
suretiyle telâfi etmek yolunu seçmiştir. 
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Yine bir rakamı tashih etmem lâzımdır. Zan
nediyorum Sayın Baysoy beyanda bulundular; 
millî gelirin yüzde 80 ihracat, yüzde 40 ı köy
lünün tarımından çıktığı hususunda, rakam ters 
olacak millî gelirin takriben yüzde 35 - 40 ı ih
racatın yüzde 80 i tarım sahasmdadır. Zabıtla
ra, geçtiği için tashih ediyorum. Esasen bu me
seleyi de çok değiştirir. Keşke rakam Sayın 

. Baysoy'un ifade ettikleri gibi olsa. O zaman ge
lir dağılımı meselesi kendiliğinden ve kökün
den halledilmiş olur. Daha . uzun seneler çok 
uzun seneler o rakama çıkmaya imkânımız yok
tur - affedersiniz - vardır, iki bin yılma kadar 
Ziraat Bankasının bir plân yapması konusu 
B'itçe Encümeninde de mevzuubahsoldu. Tabiî 
ki bu konu Tarım Bakanlığı bütçesi buraya gel
diği zaman üzerinde yine durulacaktır. Yapı
lar. iki bin yılma kadar bir plân değil, bir pro
jeksiyondur. ikisini bii'birindcn ayırmak lâ
zımdır. Esasen bu projeksiyonlar böyle bu ka
dar cok uzun bir vâde içerisinde yapılsa bile ilk 
on yıllığı kullanılır, on yılın dışında bir projek
siyon yapmaya, onun üzerinde birtakım şevler 
bin.°. ettirmek imkânı hemen hemen yoktur. 
Çünkü on yıl içerisinde dahi Türkiye şartların
da olan bir memleketin on yıl sonra hangi nok-
tava geleeeğini tahmin etmek sadece tahmin et-
nmk. tahayyül etmek imkânları yoktur. Ama. 
yapılmış olan tetkikat bir projeksiyondur ve 
umurniv^tle birçok memleketlerde bu nevi pro
jeksiyonlar yanılır. Şimdi bu projeksiyonu 
umumi plân fikri ile nasıl bağdaşır. Umumi 
plân fikri ile çeşitli sektörlerde r»larlar yanma
nın, çalışmalar yapmanın arasında bir tenakuz 
yoktur. Çünkü, umumi plânın makro hedefleri 
ortaya çıkarıldıktan sonra bunun bölümlerin
den sektörlere dönülecektir. Sektörlere dönül
düğü zaman sektörler üzerinde vapılmıs bu gibi 
çalışmalar gavet favdalıdır. Binacnalevh: umu
mi nlârnn makro deres i , ve makro büvükk'ik-
leri tâvin edilirken başka esaslar, sektör irin
deki. çalınmalar tâyin edilirken başka esasla1' 
tatbik edilir. Bu sebeple de bu çalışmaların 
umumi plânla bir tezadı yoktur. Umumi plân 
yardımcıdır. 

Tarım Bakanlığı tatbikatçı bir bakanlıktır 
sözü kısmen doğru, kısmen de iştirak edemive-
ceğimiz bir sözdür. Tarım Bakanlığı kadar Tür
kiye'de işi zor bir bakanlık tasavvur olunamaz. 

Çünkü fabrikalar işleten bir bakanlık düşünü
nüz ; fabrikaların başında birer müdür vardır. 
Bunlara bir kaynaktan emir vermek meseleleri 
muayyen istikamete götürmek mümkündür. 
Enerji santrallerini işleten bir teşkilât düşünü
nüz ; sayısı mahdut, erişmesi mümkün bir koor-
d nasyen sağlanması imkân dahilindedir. Ama 
Tarım Bakanlığını düşününüz 20 milyon çiftçi. 
Ve öyle çiftçi ki, hayat tarzı olarak seçmiş bu
lunduğu çiftçilik sadece bir sanat değil, aynı za
manda bir ferdiyetçilik bir indivüalizm ve bir 
kendi kafasına koyduğu istikamette gitmeyi de 
tcmsT eder. Bu itibarla, Tarım Bakanlığı em
redici bir teşkilât değil, yol göster'ci bir teşkilât
tır. Ye yol gösterici bir teşkilât olarak da haki
katen muvaffak olması sadece söze değil, Türk 
köylüsünün gözü ile göıiip inandırmasına bağlı
dır. Onun için, en zor meselelerimizden birisi
dir tarım meselemiz. Tarım meselemizde sadece 
Tarım Bakanlığını bir faktör olarak değil, top-
yekûn tarım politikamızı Ziraat Bankasından tu
tunuz da gübre politikamıza kadar hepsini bir
den düainmek lâzımdır. Fiyat politikamıza ka
dar. ihracat politikamıza kadar bütün heyeti 
mecmuayı bir arada dirünmek lâzımdır. 

Sayın Tuna az gelişmiş bölgelerden bahset-
ı'ler Bu konuya topyekûn temas edeceğim. Böl-
l'elcr'n hususiyetlerine göre plân yapılması ko
nusuna keza o şekilde temas edeceğim. Dağ köy
leri meselesi yine Türkiye'mizin en ciddî ve en 
ukmtılı ve en hazin meselelerinden biridir. Şim
di şöyle şey edeyim. Sayın Tü "kmen Ağrının me-
-jolesincleıı bahis buyurdular. Gerek Kastamonu'
m u ve Ağrı'nın meselelerinden ve diğer mesele
lerden bahseden arkadaşlara bu mevzua ışık tut
tukları için teşekkür ederim. Hakikaten söyle
dikleri, dile getirdikleri dertler vardır. Bu dert-
!eri zamanın kısalığı içinde ben tekrarlıya cağım. 
Ama şunu ifade etmek istiyorum ki, burada dile 
getirilen dertlerin hiçbirisi bizim kendileri ile 
hemfikir olmadığımız, paylaşmadığımız dertler 
değildir. Ye Türkiye kalkınması bu dertlerin tah
fif edilmesi ölçüsüyle ölçülmek durumundadır. 
Yalnız meselelerin bir miktar daha tetkikine in
diğimiz zaman bâzı değişik unsurlar da çıkıyor or
ta yere. Şimdi evvelâ Sayın Türkmen'in kendi 
bölgesiyle ilgili bâzı hususlara temas edeceğim. 
Sürmehan köyünden bahsettiler. Yedi bin liraya 
taşkından korunacakmış. Yedi bin lira buluna-
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mamış. Şayet yedi bin lira ise meselede böyle bir 
şey mevzuuhahis değildir. Sürmelıan köyüne ben 
de gittim. Köyü de gayet iyi bilirim. İçinden ge
çen dereyi de bilirim. Ama yedi bin lira ise 
müsterih olunuz, endişe edecek bir durum yoktur. 
Ama yediyüzbin lira ise düşünmek lâzımdır. Ha
kikaten yine Ağrı vilâyetimizin ihtiyaçlariyle 
ilgili olarak temas ettiği hususlarda da kendisi 
ile müttefikim. Yani Ağrı'nın bir demiryoluna 
kavuşturulması, Ağrı'da hayvan mahsullerini iş-
liyecek ilk nazarda sanayi kurulması; bunlar mut
tali olduğumuz hususlardır. Tetkik edilecektir. 
Ümidediyorum ki, tetkikat bizi teşvik edecek is
tikamette gelişsin ve öyle netice versin. 

Kendileriyle Türkiye'deki asayiş meselesi üze
rinde de müttefikim. Yani asayiş meselesi sa
dece bir zabıta meselesi değildir. Asayiş meselesi 
a}Tnı zamanda iktisadi, içtimai bir meseledir. Bi
naenaleyh bu ölçü içerisinde söylenen hususlar
da hiçbir itirazımız yoktur. Bir hususta daha 
müttefikiz kendileri ile. Plân gayesi sadece ik
tisadi değildir. Aslında plânın iktisadi olan ga
yesi tamamen sosyal neticeleri istihsal etmek 
içindir. Yani burada ilk nazarda muğlâk görü
nen bir ameliye ile karşı karşıyayız. Bir memle
ket iktisaden kalkınırsa ne olur? Fakirlik orta
dan kalkar. İşte zaten aslında iktisadi kalkın
manın sebebi de bir memleketle fakirliği cahilliği 
ortadan kaldırmaktır. Bunları birbirinden ayır
maya imkân yoktur. İktisadi kalkınma onun için 
bir topyekûn kalkınmadır diyoruz. İktisadi kal
kınma sosyal, kültürel kalkınmayı içine alır yani 
kalkınma iktisadi, sosyal ve kültürel veçhelerini 
içine alır. Sadece iktisadi kalkınma sosyal veçhe
leri olmıyan iktisadi politika düşünülemez. Za
ten kendi natıırine kendi cibilliyetine aykırıdır. 
Bu münakaşalar çok yapılır. Yalnız iktisatçılar 
bu münakaşayı yaparken politikacılardan ve sos-
yo - ekonomistlerden farklı düşünürler. İktisatçı
lar daha çok, kaynaklan en iyi şekildi1 kullan
mak, kaynaklardan en çabuk ve en kısa zaman
da en yüksek geliri almak istikametindedir!er. Bu 
da doğrudur. Diyeceksiniz ki, hem o doğru hem 
bu. doğru. Esasen plânın bağdaştırmaya mecbur 
olduğu muğlaklık buradadır. Yani çok kıt olan 
kaynaklarınızı ilk nazarda tamamen sc-:yal me
selelere yatırıp bir neması olmıyan istikamete 
götürdüğünüz takdirde yeniden kaynak yaratmak 
imkânlarınız ortadan kalkar. Bu defa da sosyal 
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meseleleri ileriye götüreceksiniz. İşte plân bunun 
bir ortasını bulmak mecburiyetindedir ve plân 
aslında teknik bir doküman mıdır, politik bir do
küman mıdır; münakaşaları yapılırken, plânın 
bir memleketin insanlarını medeni seviyeye çı
karmak için ve bir vasıta olduğu ve in
sanın hedef olduğu seviyeye çıkarılacak 
unsurun insan olduğu nazarı dikkate ' al
mak mecburiyetindedir. İşte burada plân ile 
politikacının irtibatı başlar. Çünkü; politikacı 
akademik mânada, tatbikî mânada her mânada 
insan sevgisi ile ve insan ıstırabı ile meşgul olan 
insandır, kimsedir. O, o ıstırapların biran evvel 
tahfif edilmesini görmek ister. İktisatçı, plâncı 
o hedefi kaçırdığı takdirde hiçbir zaman iyi ikti
satçı, plâncı değildir. O hedefi göz önünde tuta
caktır. Ama politikacı kadar o hedefe angaje 
değildir. Çünkü yol meselesinde fikir farkları var
dır. Şimdi, onun içindir ki, diyoruz, işte burada 
•görüyoruz yine, Plânlama Teşkilâtının fonksiyo
nu nedir? Neden istişaridir, neden tercihi siyasi 
kuvvet yapar kendiliğinden çıkıyor. Şimdi, za
man zaman her yerde bu şikâyetle karşı karşıya
yız. Cumhuriyet kurulduğu günden beri bizim 
bölgeye bir şey yapılmadı şeklinde. Bu şikâyet
ler daha çok şeyler yapılması lâzımdır, daha çok 
şey yapılması lâzımdı, şeklinde anlaşılmalıdır. 
Burada Cumhuriyetin müdafaasını yapmaya mec
buruz. Cumhuriyeti ilk devraldığımız zamanla, 
bugün içinde bulunduğumuz noktası mukayese 
edildiği takdirde akla hayale sığmıyacak şeyleri 
başarmıştık. Ama daha çok başarmak imkânı 
var mıydı, yok muydu, başarılabilir miydi, başa
rılamaz mıydı münakaşalarını iıep yapabiliriz. 
Fakat evvelâ bir şeyi tesbit edelim ki, Türkiye'
nin en ücra köşeleri dâhil, «Bizim buraya hiçbir 
şey yapılmadı.» denen yerlere Cumhuriyet okul 
götürmüştür. Banka götürmüştür, vali götürmüş
tür, kaymakam götürmüştür, yol götürmüştür, 
doktor götürmüştür, ama bu kâfi derecede halka 
inebilmiş mi?.. Hayır. Cumhuriyetin başarabil-
diği en mühim mesele okul götürmüştür. Ve 
1.972 de ümidediyoruz ki, bugün 4,5 milyon çoeu-

• rumuz ilk mektebe gidiyor ve 400 bin çocuğumuz 
mektepsiz. 1972 de mektepsiz çocuğumuz kal-
mıyaeaktır. Yalnız size şu kadarını söyiiyeyim, 
Ankara'nın içinde 15 bin çocuğumuz mektepsiz-
dir. Yani mektebi sadece Türkiye'nin değişik 
köşelerinde aramak değil, bu büyüyen bir cemi
yetin, büyüyen bir milletin programıdır. 15 bin 
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çocuğumuz bugün Ankara'da mektepsizdir. Her 
sene arkara'da 20 - 25 mektep yapmak durumu 
vardır. 

Şimdi «^hayvancılığa kâfi yardıın yapılmı
yor» konusunda Sayım Türkmen'le 'tam ittifak 
halinde değilim. Hayvancılık meselesi Türkiye'
nin en mühim kaynaklarından 'biricini teşkil 
•ediyor. Hayvancılık bütün problemlerini bildi
ğimizi çözdüğümüzü ısöyliyeeek değilim. Hay
vancılığımızın en mühim problemlerinden birl
isini fiyat ımeselesi teşkil eder. Fiyat teşkil eder. 
Ve 'bugün cenup sınırlarımızdaki kaçakçılığın 
sebeplerinden başlıeası budur. İktisadi ve ticari 
kanunlar kendi kaidelimi içinde işler. Mayın 
döşenmiştir, gerekli her türlü tedbir alınmış
tır. Ama bunlar yine ile senelerden beri ön
lenememiştir. Bunları ifade ötmek bir zaıf de
ğil, bunları ifade ıdmek hep beraber çaresini 
bulmaya mecbur olduğumuz hususlardır. Bu 
itibarla birtakımı yeni tedbirler düşünüyoruz. 
Bu tedbirlerle yakında huzurunuza geleceğiz. 
Hakikaten, Doğu kalkınması ilendiği zaman, 
Doğu kalkımmaısımm en can alıcı yeri hayvancı
lık meselesidir. Doğu kalkınmasında hayvancı
lığın ve hayvan an ah sütle itin in kıymetlendirilmesi 
en çabuk netice alınabilecek meselelerden biri 
olarak görülüyor. Şimdi mumleketimizi dilşil.il
lini, 'cnfraskriktür yok. yol olmadığı müddetçe 
ne iktisat düşününebiliriz, ne ticaret düş ünün e-
hiliriz, hattâ ne Devlet düşünüleibiiir. Vali gö
türemezsiniz. senelerce Hakkari'ye tâyin 
olan vali kışı Van'da geç kiniştir. Çün
kü Van'dan Hakkâri'ye katır sırtın
da değil, katırın kuyruğunda gitmek durumu1, 
hâsıl 'Olmuştur. Katırın açtığı izden kuyruğun
dan tutarak gideceksiniz. Binaenaleyh, bugün 
Türkiye Doğu kalkınması ilendiği zaman geniş 
çapta başarabileceği bir meseleyi ümidediyoruz 
Sımak, Pervari, Şemdinli ımeselesi hallolacak 
ve Güney - Doğardaki yolumuz hududa kadar 
ulaşacaktır. Ama ilaha seneler bunun'üzerinde 
çalışacağız, yo'l meselesini hemen hemen ilk plân
da hallettik demiyoruz, ilk plânda, halledebildi
ğimiz nisbehte halletmiş olacağız. 

Muhterem senatörler, yolunuz yok, fabrika
yı yaptınız, fabrikanın parçasını götüremezsi
niz, fablukanın mamulünü pazarlara götüremez
siniz, ne olacak5? Kapalı ekonominin içerisine 
getirmişsiniz, bir alet daha koymuşsunuz. Fab
rika zarar eder. Onun içindir ki, enfraktrüktür 
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mfi'iiakaleli muhabere 'ekonomisini kurmıyan 
memleketler kalkınmada çok ümitli -olamazlar. 
Bu itibarla, merhale merhale gitmenin zarure
tini anlatmaya çalışıyoruz. Ben ide hepiniz ka
dar aceleciyim. Bu merhalelerin hepsini birden 
aşabilscik, ama 'buna ne maddî takatimiz ve ne 
zaman ölçüsü müsait değildir. Şimdi huzuru
nuzda bir huşu'ili açıklıyacağım. Devlet Plân
lama Teşkilâtı bir etütü yapmıştır. Bu etütte 
bâzı kıstaslar alınarak bir netice çıkarmıştır, 
puanlamıştır. Kıstasları değişik bir sosya - eko
nomi :k başka memleketlerde kullandığı metodo
lojiyi kullanarak puanlaşmıştır. Bu haritaya 
baktığımız zaman meselâ Nizip ile Fethiye, me
selâ Balya ile Posof aynı puanı veriyorlar. Bi
naenaleyh memleketlimizin şimalinden cenubuna 
bir hat çekip, bu taraf şöyledir, bu taraf böy
le değildir, şeklinde bir mütalâa serd etmek fen-
nen doğru değildir. Türkiye'de dağ köylerinin * 
problemi Doğuda ve But id a aynıdır. 
Türkiye'de bâzı ova köylerinin prob
lemi Orta - AnadoluVla ve Gün ey - Do
ğu Anadolu'da aynıdır. Bu itibarla, kal
kınma meselesi Türkiye'de sadece kir bölge me
selesi değildii'. Bunu söylerken Doğuya ve Gü
ney - Doğuya olan ve buralardaki yapılması lâ
zım gel en hususlara her hangi bir şeyde OlUlui-
nr.ık ist o; niyorum. Söyl iveceğim hususlar onla
rı azaltıcı mânada telâkki edilmemelidir. Türki
ye'deki bir gerçeği gözlerinizin önüne koymak 
istiyorum. Zaten burada konuşan Sayın Kasta
monu .Senatörü ile Sayın Kavs Smıatörü aynı 
şeylerden şikâyet •ettiler. Binaenaleyh, 
bir hat çekmek ile bugün Bolu'nmı Yığıl
ca kazasında, orman kazasıdır, cam bardak gir
mediğinden şikâyet eder oradaki orman baş
mühendisimiz. Binaenaleyh, meseleyi hakikaten 
kütün memleket ölçüsünde mütalâa etmeye ve 
her karış vatan toprağının üzerine 'eğilmeye ve 
her karış vatan toprağı içinde en çabuk, en 
şedit bir şekikk, hangi parçanın meye ihtiya
cı varsa, bunları bulup çıkarmaya ve bunun 
tedbirlerini almaya mecburuz, bu 'mânada söy
lüyorum. 

Şimdi Sayın At al ay Erzurum Çimento Fab
rikasından •bahsettiler. Erzurum Çimento Fab
rikasının ihalesi 'dahi yapılmıştır. Binaenaleyh, 
söylediğimiz süz yerine gelmiştir. Yer tesbiti 
üzerinde bir münakaşa yürütülüyor, yalnız 
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fabrikanın ımakinaları ihale edilmiştir ve 1967 
programımda vardır. İBıı itibarla Erzurum Çi
mento Fabrikası meselesinde Erzurum meyda
nımda ne isöyİGm'işsefe yerime gelnıişltlir. Kars meya-
nmda söylediğimiz Kars Kotmlbdnesi keza 1967 
programı içinde vardır. Kars'ta bir kombina 
yapmak Kars'ın kış ayları içinde (hayvan var
lığını öbmelkten veya vagon vagon sevk edilerek 
zayıflatmakftan kurtarmak ve derisinden ip
liğine kadar her şeyini kıymetlendir-
mrek imkânı olacaktır. Yanında bir deri fab
rikasının •etütleri yapılmakta, iümidediyoru'm-
!ki 1968 programında Kars Deri Fabrikası kuv
veden fiile çıkacaktır. Bu itibarla, memleketin 
ıhangi köşesinin meye ihtiyacı varsa ımiemleketim 
imkânlarını en titiz ve hem ekonomik şartlar 
ve 'hem sosyal şartlar dengesi ilcinde 'dağıtıma 
durumundayız. Keza Urfa'da yarım kalmış bir 

« .kombina, Elâzığ'da yarım kalmış (bir kombina, 
Antep';te yanım kalmış bir soğuk hava deposu, 
Taıtvantâa bir kdmlbina 1967 programı içerisin
dedir. 

Şimdi sanayii eşme nazik ıbir iştir. Teşvik 
edelim sanayi başka (bölgelere 'gitsin. Bugünkü 
'duranı şu; Türkiye Ihenüz sanayileşmenin eşi
ğinde. Ama, istikbal için ümit verici büyük ba
şarıları sağlanmış 'büyük başarı ve bugünkü sa
nayiin % . 5 i de İstanbul civarındadır. Bina
enaleyh, sanayiin diğer bölgelere kayması bi
linci 'merhalede enfrastriikıtür 'meselesi, ikinci 
merhalede 'hammadde meselesi, üçüncü merhale
de işçi .meselesidir. Bunlar olmadıkça ceffelka
lem gözü kapalı kurulacak sanayi memleketin 
imkânlarını tüketir, memleketi yarın daha çok 
imkânsızlıklar içinie sokar. Binaenaleyh, Kars'ta 
bir et fabrikası, -bir et kombinası, bir deri fab
rikası, belki ileride .bir çimento fakrikası, belki 
ileride İğdır'ın pamuğunu kıymetlendirecek bir 
iplik fabrikası, bunlarım hepsi lâzımdır. Bun
lara hiçbir şey söylemiyoruz. Ama, oranın bi
zim ekonomimizde, kaynaklanmızm kullanılı-
1 ışını geliştiren, haımmademizi mamul hale geti
rişine büyük ehemmiyet atfetımek durumunda
yız. Bu aynı zamanda açılan işyerlerinin Devlet 
bütçelerine yük olmaması, çünkü o bütçeyi kini 
verecek, yine vatandaşa verecektir. Vatandaşa 
yük olmaması, iktisadi kıstaslar içerisinde işle
mesi de yine teknisyenlere düşecek 
isler arasındadır. Yani sunu dernek isti

yorum hem sanayileşmek 'mümkündür, hem de 
iktisadi ölçüler içinde sanayileşmek mümkün
dür. İkisini ıberaber başarıldiğimiz zaman en 
iyiyi elde ederiz. İşsizlik meselesini ortadan 
kaldırabilmek daha Türkiye'de uzun senelerin 
'meselesidir. Ve sanayileşme, nüfusumuzun bu
gün yüzde 71 i ziraatle iştigal ediyor hiç. ol
mazsa bunun yüzde 20 sini sanyie aktaramaz-
•sak ki, bu çek büyük bir problemdir, milyar
larca. liralık yatırım icabettirir. Yüzde 20 sini 
saniyie .aktaramazsak Türkiye kalkınmasında 
bir merhaleyi aşmış olmayız. Bu vakıaları böy
lece tesbit etmeye mecburuz. 

Şimdi plân 'mevzuunda bâzı şeyleri söyliye-
•ceğiım. Hakikaten Devlet Plânlama Teşkilâtı Çu
kurova ve Antalya bölge plânları yapmıştır 
bir tecrübe olarak ve şayet bu yılki, 1967 yılı 
programının son sayfasına bakarsanız, orada 
yedi bölgenin daha plânının ele alınması derpiş 
edilmiştir. Bunlar : 

Güneydoğu Anadolu bölgesi plânlaması, Ur-
•fa, Mardin, Diyarbakır; Orta - Doğu Anadolu 
bölgesi plânlaması, Muş, Bitlis, Van, Hakkâri, 
Kuzey Doğu Anadolu bölgesi plânlaması, Ağrı, 
Artvin, Kars, Erzurum; Keban bölgesi plânla
ması, Elâzığ, Bingöl, Erzincan, Kastamonu, Bo
lu, Zonguldak, Sinop, Ege bölgesi ve Orta - Ana
dolu bölgesi olmak üzere yedi kategori içerisin
dedir. 

HULUSİ SÖYLEMEZOĞLU (Sivas) — Si
vas yok mu ? 

BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (De
vamla) — O da var burada Sayın Paşam. 

7 tane kategori içerisinde bir Orta - Anadolu 
plânlaması içinde bir plânlama düşünülmektedir. 
Şimdi bölge plânlamasiyle umumi plânın temas 
noktasına gelelim. Muhterem senatörler, Anaya
samızın 41 nci ilâ 129 ncu maddelerinin müza
kere zabıtlarını tetkik ederseniz görürsünüz ki, 
Komisyon Sözcüsü, Türkiye'de plânın topyekûn 
olacağını, bölge esasına göre plân yapılmıyaca-
ğını savunmuştur. Ve o gerekçe hâkimdir. Bu 
demek değildir ki, bölge, bölge araştırmalar ya
pılır. Bölge, bölge plânlama hazırlıkları yapılsın, 
ondan sonra da umumi plânın çerçevesi içinde 
bunlar birleştirilmez. Hayır bölge bölge araştır
malar yapılsın, demin de arz ettiğim şekilde na
sıl sektör meselesinde elde edilen birtakım vaka
ların, donelerin, verilerin umumi plâna ithali 
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düşünülürse burada da umumi plânın çerçevesi 
içinde kalınır. Dünyanın en gelişmiş memleket
leri bu geri kalmış bölge meselesini halledebil
miş durumda değildir. Hakikaten bugün bun
dan 30 sene evveline nazaran çok fark vardır 
ama Birleşik Amerika'ya gidiniz Şimal eyaletleri 
ile Kentaki, Alabama, Missuri eyaletlerinin ge
lir farkları arasında büyük farklar vardır, va
tandaş başına, inkişaf durumu hakkında da bü
yük fark vardır. 

İngiltere'ye gidiniz Gal mm t akası ile Şimal 
ve Cenuba, mmtakalar arasında farklar vardır, 
İtalya'ya bakınız bu fark çok daha barizdir, Şi
malî - İtalya ile Cenubi - İtalya arasında fakat 
İtalya da hakikaten büyük bir başarı ile Cenubi 
- İtalya'nın kalkındırmasını gerçekleştirmek üze
reler, büyük bir başarısıdır. İyi bir tatbikattır. 
Yalnız şunu ifade etmek istiyorum muhterem se
natörler, her memleketin kendine mahsus şart
ları vardır, kendisine mahsus icapları vardır. 
Bir memleketin tatbik ettiği usulleri kopye edip 
diğer memlekete aktarırsanız, o memleketin 
şartlarına adaptasyonunu düşünmezsek, daha 
doğrusu o memleketin kendi meselelerini kendi 
icapları içinde çözmezsek bu takdirde ileri değil, 
geriye doğru gideriz. Onun için biz kalkınma dâ
vamızın henüz başlangıcındayız. Hiç kimse sa
bırsızlanmasın, bir millet ömründe uzun sayılmı-
yacak bir devre içinde Türkiye kalkınmasını ba
şarabilecek bir memlekettir, potansiyeli vardır, 
kaynakları vardır, kaynaklarının üzerinde de 
bugün yetişmiş geniş bir müteşebbis kütlesi, ye
tişmiş iyi, çalışkan bir memur kütlesi ve vetiş-
miş teknisyenler kütlesi vardır. Bu itibarla, 
memleketimizin sulh ve sükûn içinde yaşaması 
ancak kalkınmayı gerçekleştirebilecektir. Çün
kü siyasi istikrarını muhafaza edemiyen hiçbir 
memleket kalkınmasını başaramaz. Kalkınma 
diye, siyasi istikrarı olmıyan memleketlerde 
kalkınma diye bir şey olmaz. Vatandaşın kazanç 
arzusu, çalışma arzusu, yarınına olan ümidi ile 
çok yakından bağlıdır. Onun içindir ki, huzur ve 
istikrar mevzuu üzerinde çok hassasiyetle duru
yoruz. Ye kuzur ve istikrar mevzuu üzerinde ve 
memleketimizin iktisadi hayatına tesir edebile
cek meseleler üzerinde konuşurken çok dikkatli 
olmak mecburiyetinde bulunduğumuzun idraki 
içerisindeyiz. 

İsmen zikredilmiştir. Vanoli plânı şeklinde 
bir plân yapılması doğru değildir. Yani Anaya

samızın getirdiği düzen budur. Ama şurasını da 
beyan etmek lâzımdır ki, plancılıkta katı görüş
ler hâkim değildir. Plancılıkta hedefler prensip
ler vardır. Ama prensipleri, hedefleri ortadan 
kaldıran bir fizibilite mevzuuıbahis değildir, fa
kat aklın ve şartların icabettirdiği bir fizibilite
yi bir plâncı daima nazarı itibara almaya mec
burdur. Bu itibarla önümüzdeki yılların önümüz
deki günlerin göstereceği neticelere dikkatle 
bakmak ve ona göre de politikalarımızı ayarla
mak mecburiyetindeyiz ve bizim plânımızın he
defleri içindedir, dengeyi sağlamak. 

Şimdi bir hususu daha açıklıyacağım, bir iki 
dakikanın içerisinde. O da şudur : Gecekondu
lara bu kadar para sarf ediliyor, bunlar geri kal
mış bölgelere sarf edilse daha iyi netice alınır. 
Aslında gecekondu, Ankara'nın ortasında gece
kondu, en geri kalmış bölgeyi temsil ediyor. 130 
bin gecekondu İstanbul'da 600 000 kişi, 77 bin 
gecekondu Ankara'da 500 küsur bin kişi, 40 bin 
İzmir'de, 40 bin Adana'da, 25 bin Gaziantep'te. 
Bu şehirleşme hareketinin bir neticesi. Uyanan, 
kalkınan münakale imkânları artan ve artan nü
fusun toprak üzerine yaptığı baskıdan ters ne
ticeler alan bir gelişmenin işaretidir. Yani, elli 
dönüm toprak işliyen bir aile, beş çocuk sahibi, 
o beş çocuk, babalarından toprağı devraldığın
da 10 ar dönüm arazi sahibi. 10 dönüm arazi ile 
geçinmeye imkân yok. O zaman başlıyor toprak
tan sökülme, gurbetçilik. Bu mesele gelişen mem
leketlerin hepsinde olmuştur. Korkulacak hiçbir 
tarafı yoktur. Bütün mesele şehirleşmeyi, gece
konduyu âfet haline getirinceye kadar, kayıtsız, 
kontrolsiuz bırakmamaktadır. Ankara'nın 500 
bin kişisi, Altındağ'da, 250 bin kişi ve diğer 
semtlerde sıkışmış yaşıyor. Yolsuz, susuz, elekt
riksiz, sağlık hizmetlerinden, mektepten mah
rumdur. Onun yanında, ortasında pırıl pırıl ışık
ları yanan bir şehir. Bu dengesizlik evvelâ, Hü
kümet merkezinden başlıyor. Şimdi Türkiye'nin 
meseleleri hep böyle. Yani hangisini ele alalım, 
hangisini bırakalım diye tercih hakkı elimizde 
değildir. Hepsine birden yürümek mecburiyetin
desiniz. Ye hepsine birden yürüdüğünüz takdir
de imkânlarınız o kadar daracık hale gelir ki, 
hiçbrisini başaramazsınız. O zaman bağrınıza 
taş basa basa birtakım meseleleri zamanla ele 
alıp yapmak durumu hâsıl oluyor. Bundan hiç 
kimse, geri kalmış bölgeler adı ile isimlendiri-
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len, memleketimizin güzel diyarlarına lâzımge-
len ehemmiyet verilmiyecek mânası çıkarmasın. 
Bilâkis ben bundan kıymetlendirirken, bütün 
bunları değerlendirirken, plânları değerlendirir
ken, güçlüklerimizi anlatıyorum. Aslında kalkın
mamış memleketlerde plân yapmak kadar zor 
bir iş yoktur. Kalkınmış memleketlerde mesele 
çok daha kolaylaşmıştır. Problemleriniz azdır, 
belirlidir, kaynaklarınız çok geniştir ve prob
lemlerinizi te'sbit eden istatistikler tamdır. Tür
kiye şartlarında bunların hiçbirisi olmadan iş 
yapmaya mecbursunuz. 

Şimdi şöyle demek istiyorum, geri kalmış 
bölgeler meselesi uzun seneler Türkiye kalkın
ması meselesi ile beraber, ondan ayrı olarak de
ğil, bu kürsülerde münakaşa edilecektir. 

İkinci Beş Yıllık Plânın hazırlıkları hemen 
hemen ikmal edilmek üzeredir, ikinci Beş Yıllık 
Plân ümidediyorum ki, Martın sonunda Meclis
lerimize verilecektir. İkinci Beş Yıllık Plânın mü
zakeresi sırasında bu konulara daha çok değine
ceğiz. Bu itibarla, izahatımı zamanımızın içerisi- j 
ne sıkıştırmaya mecbur kaldım. Yoksa bu mev- I 
zuun münakaşası ne plân mevzuunun, ne geri 
kalmışlığın, ne sanayileşmenin ne tarımın tekno- | 
lojik gelişmeye tabi tutulmasının, ne işsizlik me
selesinin münakaşası 40 - 50 dakika içerisine sı
ğacak durumdadır. Bu itibarla plân ve plânlama ! 
mevzuunda fikir ve mütalâa beyan eden muhte- | 
rem senatörlere beni sabırla dinliyen muhterem 
senatörlere saygılarımı sunuyorum ve göstermiş 
olduğunuz teveccühten dolayı Plânlama Teşkilâ
tının çalışmalarında, teşkilâtın şevk kazanaca- ; 
ğmı, daha şevkle ve size daha iyi şeyler başara
bilme gücü içinde olacağını ifade etmek istiyo
rum. Saygılarımla. (Sürekli alkışlar ve bravo 
sesleri) î 

BAŞKAN — Devlet Plânlama Teşkilâtı Büt- j 
çesi üzerindeki görüşmeler bitmiştir, bölümlere j 

igeçilmesini oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Bölümleri okutuyorum; 

(A/ l ) Cari harcamalar 
Bölüm Lira 
12.000 Personel giderleri 7 931 823 

BAŞKAN — Kabul edenüter... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

13.000 Yönetim giderleri 680 100 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

14.000 Hizmet giderleri 300 002 
BAŞKAN — Kabul edenüter... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

15.000 Kurum giderleri 200 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

16.000 Çeşitli giderler 145 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

(A/3) Sermaye teşkili ve transfer 
harcamaları 

II - Transferler 

34.000 Malî transferler 1 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

35.000 Sosyal transferler 23 100 
BAŞKAN — Kabul edeniPer... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

36.000 Borç ödemeleri 2 000 
BAŞKAN — Kabul edenfer... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Devlet Plânlama Teşkilâtı Bütçesi kabul edil
miştir. Hayırlı olmasını Cumhuriyet Senatosu 
adına dilerim. 

G-ünlük programımız bitmemiştir, günlük 
programımızı bitirmek gayesiyle saat 21,00 do 
toplanılmak üzere Birleşime ara veriyorum. 

Kapanma saati : 19,10 
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ÜÇÜNCÜ OTURUM 
Açılma saati : 21,00 

BAŞKAN — Başkanvekili Fikret Turhangil 

KÂTİPLER : Nizanıettin özgül (Gaziantep), Selâhattüı özgür (Tabiî üye) 

BAŞKAN — Oturumu açıyorum. Gündeme devam ediyoruz. 

3. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

1. — 1967 yılı Bütçe kanunu tasarısı ve Kar
ma Bütçe Komisyonu raporu (Millet Meclisi 
1/277, Cumhuriyet Senatosu 1/719) (S. Sayısı : 
853) (1) 

F. — Başbakanlık Bütçesi 
b) Danıştay 
BAŞKAN — Danıştay Bütçesinin müzakere

lerine bağlıyacağız. Söz alan sayın üyeleri arz 
ediyorum. 

C. H. P. Grupu adına Sayın Mehmet Pırıltı. 
A. P. Grupu adına Enis Kansu. 
Söz C. H. P. Grupu adına Sayın Mehmet Pırıl

tı'da, buyurun efendim. 
C. H. P. GRUPU ADINA MEHMET PI

RILTI (Antalya) — Sayın Başkan, değerli se
natörler; 

Danıştay Bütçesi dolayısiylc C. II. P. Grupu 
adına görüş ve temennilerimizi arz etmek üzere 
söz almış bulunuyorum. 

Ferdî hak ve hürriyetler karşısında idarenin 
keyfîliğini önliyeoek bir fonksiyona sahıbolan 
Danıştay, bizde ilk defa Tanzimat Fermanının 
yarattığı ıslahat hareketleri meyanmda 1868 ta-
tarihinde Şûrayı Devlet adiyle kurulmuştur. 

İdare ile şahıslar arasındaki ihtilâfları hal
letmek, Hükümetin kendisine tevdi edeceği ka
nun tasarıları hakkında mütalâa serd etmek, 
imtiyaz sözleşmeleriyle tüzük tasarılarını incele
mek ve kanunlarla kendisine verilen diğer vazi
feleri yerine getirmekle görevli bulunan Danış
tay, zaman zaman çeşitli kanunlarla ıslah ve tev
si edilmiş, nihayet 31 . 12 . 1964 tarihinde yürür
lüğe grren 521 sayılı Danıştay Kanunu ile bu
günkü durumuna inkılâbetmiş bulunmaktadır. 

(1) 853 S. Sayılı basmayazı 31 . 1 . 1967 ta
rihli 25 nci Birleşim tutanağı sonuncladır. 

Danıştay, Anayasamızda yer alan ve hukuk 
devleti anlayışının teminatı sayılan üç yüksek 
yargı organından biridir. 

Yasama tasarruflarım Anayasa Mahkemesi, 
adlî kararları Yargıtay, idari tasarrufları da Da
nıştay kontrol ve murakebe eder. 

Danıştay, ferdin idare karşısındaki haklarını 
korumak suretiyle memlekette kanun hâkimiyetini 
sağlıyan ulvî bir görev ifa etmektedir. 

Hükümetlerin, başlıca idesi olan hukuk niza
mını gerçekleştirmede bu müessesenin fonksiyonu 
büyük iken, Adalet Partisi iktidarının Danıştay 
kararlarına karşı hassas olmayışı savunduğu hu
kuk devleti anlayışiyle kendisini çelişik duruma 
düşürmüştür. 

Geçen yıllarda uzun uzun tartışma mevzuu 
olan, Hükümetin usulsüz umum müdür, müdür ve 
memur tâyin, nakil ve azil gibi tasarruflarından 
dolayı alâkalıların Danıştaydan istihsal ettikleri 
yürütmenin durdurulması kararları alâkalı ba
kanlıklarca icra edilmemekle müessesenin yüce 
itibarı zedelenmiştir. 

Danıştaym şerefli müntesipleri kanun hükmü
nü ve vicdanlarının sesini, kararlariyle yerine ge
tirmekle yüceleşirken Adalet Partisi İktidarı, 
güveninden, birçok şeyler kaybetmiştir. Bunları 
arz etmekten kasdimiz polemik yapmak değil için
de bulunduğumuz ortamda iktidarlara karşı du
yulan güven eksikliğinin huzuru süratle bozma is
tidadı göstermesi muvacehesinde, iktidarların bu 
gibi müesseselerin kararlarına karşı olsun, sair 
tasarruflarında olsun iktidar partisinin âdil dav
ranmasını, hissî ve partizan bir tutumu şiddetle 
reddetmesinin huzurumuz bakımından şart oldu
ğunu belirtmek için arz etmiş bulunuyoruz. 

Bir Anayasa kuruluşu olan Danıştaym yüksek 
bir idare mahkemesi, aynı zamanda danışma ve 
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inceleme mercii sıfatiyie ihtiyaçları karşılıyahile-
cek bir kadroya mâlik olması lüzumlu görülmüş 
ve bu maçla, Danıştaym daire adedi yeni kanunla 
12 ye çıkarılmış ve bunların üçü idari ve 9 da 
dâva dairesi olmak üzere tertiplenmiştir. Halen 
521 sayılı Danıştay Kanunu ile alman kadrolar
dan meslek mensubu kadrolarda 53 münhal kad
ro vardır. Bunların dört tanesi kanunsözcüsü, 
iki tanesi başyardımcı, on tanesi ikinci ve dördün
cü sınıf yardımcı kadrolarıdır. Diğer 37 aded 
meslek mensubu kadroları ilk kademeyi teşkil eden 
6 ncı sınıf kadrolarına aittir. 

İdare memurları ve hizmetliler sınıfında 
28 kadro münhaldir. 

Hali hazırda Danıştaym bina durumu ihtiya
cını karşılamaya kâfi değildir. Bir de bu kadro
lar ikmal edilince yer sıkıntısı âzami derecede 
hissedilecektir. Kuruluşunun % 60 oranında ge
nişlemiş olan Danıştay geçen yıl iki bina kirala
mıştı. Karşılığında da 324 bin lira ödemiştir. 
Yeni yapılacak Danıştay binası dolayısiyle Bayın
dırlık Bakanlığı 1966 malî yılı bütçesinde bir 
kısım inşa için ihale yapılacağından eski binanın 
tahliyesini istediğinden inşaatın devamı süresince 
olmak üzere mevcut kiralık binalarla birlikte ye
niden kiralanacak bina için geçen yıla nazaran 
bu yıl 375 919 lira fazla siyle 700 000 liraya ihti-
yacolacağı anlaşıldığından bu miktar teklif edil
miştir. 

Bu kadar yüksek kira bedeli ödenen bir Daire
nin ve ayrıca normal faaliyetini yapabilmesi için 
topluca bir arada geniş bina inşaasma ihtiyaç ol
duğu bilinen Danıştaym, bina inşaatı Bayındırlık 
Bakanlığınca sürüncemede bırakılmaktadır. Mez
kûr Bakanlık geçen yıl Danıştay binası inşaası 
dolayısiyle bütçesine 1 000 000 lira koymuş ol
duğu halde tesbit edebi]diğimiz ölçüde 510 000 li
ralık kısmını ihale etmiş şimdiki halde ve görünür
de hiçbir faaliyet yoktur. Daha garibi bu inşaat 
için 1967 yılında Bayındırlık Bakanlığı Bütçesine 
1 lira ile madde açılmıştır. 

Muhterem arkadaşlar, 
Sırası gelmişken şunu arz edeyim ki, resmî 

daireler için çok yüksek kiralar ödüyoruz. Plân
lama, bakanlıklarca yapılan inşaat tekliflerinde 
ödenen kira bedelini, inşa değeri ile kıyaslıyarak 
değerlendirme yaparak amile eder ve alâkalı da
ireler kira ile inşaat için yapacakları yatırım be
delini kıyaslıyarak inşaat teklifinde bulunursa 
mühim miktarda tasarruf sağlamış oluruz. 

500 000 den fazla dosyası saklanmak üzere 
mahzen istiyen, kendisinden ümidettiğimiz hiz
meti yapabilmiş olmak için kanunun kendisine 
bahşettiği teşkilâtını her gün biraz daha geliştiren 
Danıştayımızı biran evvel binaya kavuşturmuş 
olmak için Yüksek Heyetinizden istirhamımız: 
Bayındırlık Bakanlığının Bütçesi görüşülürken 
Danıştay binası inşaası dolayısiyle açılan bölümde 
1 lira olan maddeye, bulunacak başka bir bölüm
den aktarma suretiyle bu yılki inşaatın faaliye
tini aksatmıyacak tahsisatın temini hususunda 
takrir verilmesi veya verilecek takrire iltifat bu-
yurulmasıdır. 

İş durumuna gelince : 
1964 yılında, dâva dairelerine 1963 yılından 

devredilen dosya adedi 51 284 dür. O yıl gelen 
yeni iş 32 152,. çıkan iş 33 894, 1965 e devir 
49 542, 1965 te gelen dosya 28 430, çıkan iş 
27 808; 1966 ya devir 50 164, 1966 da gelen 
dosya (11 ayda.) 31 768, keza (11 ayda) çıkan 
iş ise 37 686; 1967 ye devredilen dosya adedi ise 
45 522 dir. Bu rakamlara bakaraktan idari da
irelere gelmekte olan işler zamanında çıkarıabil-
mekte ve sonraki yıllara fazla devir kaydedilme
diği rahatlıkla ifade edilebilir. 

Bu gösteriyor ki, Danıştay bugünkü hali ve 
mevcut kadrosu ile bu kadar işi lâyiki veçhile 
yapacak durumda değildir. En salim yol ilk de
receli idari mahkemeleri biran evvel kurmak
tır. Fransa ve Almanya'da bizim gibi ilk defa 
yüksek dereceli idare mahkemesi olan Danıştayı 
kurmuşlar, işlerin çoğalması karşısında ilk de
receli idare mahkemeleri kurmak yoluna gitmiş
lerdir. İdari ihtilâfların büyük bir kısmı bu ilk 
dereceli idari mahkemede halledilmekte, Danıştay 
ise bir içtihat mahkemesi olarak vazife görmekte
dir. 

Bizim de bu yola gitmemiz iki bakımdan zaru
ridir. 

1. İşlerin çokluğu bakımından; çıkan ihtilâf
lar günden güne artmakta, Danıştaya müracaat 
da bu nisbette fazlalaşmaktadır. 

2. Hukukî bakımdan; Anayasamızın 7, 114, 
140 ncı maddeleri ilk dereceli mahkemelerin ku
rulmasını âmir bulunmaktadır. 

İlk dereceli mahkemelerin kurulması hakkında 
gerek Danıştay ve gerekse İçişleri Bakanlığında
ki hazırlıkların hızlandırılmasını temenni etmek
teyiz. 
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Bu kanunun biran evvel hazırlanarak çıkarıl
masında büyük faydalar vardır. İlk dereceli 
idari mahkemeler kuruluğu takdirde, idarenin alt 
kademelerinin eylem ve işlemleri Danıştayda ip
tal dâvası konusu olmıyacak, bu ihtilâflar ilk de
receli mahkemelerde halledilecektir. Danıştay bir 
içtihat mahkemesi olacaktır. Böylece Danıştaym 
aslî görevini zamanında ve düzen içinde yürütme
si sağlanacaktır. Bu organa ümit bağlıyarak 
dâva açmış olanlar da biran evvel netice almak 
imkânına kavuşacaklardır. 

Sözlerimi burada bitirirken, 1967 Danıştay 
Bütçesinin Türk Milletine ve teşkilât mensupla-
rnıa hayırlı ve uğurlu olmasını diler, temennile
rimizin gerçekleşeceği ümidi ile Senatomuzun 
muhterem üyelerine ve Danıştay faziletli mensup
larınca C. H. P. Senato Grupu adına saygılar su
narım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Söz sırası A.P. Grupu adına 
Sayın Enis Kansu'da. Buyurun Sayın Kansu. 

A.P. GRUPU ADINA ENÎS KANSU (iz
mir) — Sayın Başkan, Cumhuriyet Senatosunun 
değerli üyeleri, 

Osmanlı imparatorluğunun hukukî ve sosyal 
bakımlardan Batılılaşma gayretleri arasında tak
riben 100 yıl önce kurulan en önemli müessese
lerden bir tanesi Danıştay dır. 

Cumhuriyet devrinde, kabul edilen muhtelif 
kanunlar ile, teşkilâtı ve çalışma alanı gittikçe 
büyüyen bu müessese, 21 Temmuz 1961 de yü
rürlüğe giren T.C. Anayasası hükümleri ile öne
mini büsbütün artırmış bulunmaktadır. 

Teşkilâtı ve görevleri 31.12.1964 tarihli ve 521 
sayılı Kanun ile teşkil edilen Danıştay; idari 
uyuşmazlıkları ve dâvaları görüp çözümlemek, 
Bakanlar Kurulunca gönderilen kanun tasarıları 
hakkında düşüncesini bildirmek, tüzük tasarıla
rını ve imtiyaz, sözleşme ve şartlarını incelemek, 
Başbakanlık tarafından gönderilen her türlü 
işler hakkında mütalâasını bildirmek ve diğer 
kanunların gösterdiği sair işleri yapmakla görev
li bir yüksek idari mahkeme, danışma ve inceleme 
organıdır. 

Teşkilât Kanununa göre 12 daire halinde ça
lışan Danıştay, daha ziyade yüksek idari mahke
me durumunda olup kuruluş ve faaliyetleri de 
buna göre tertiplenmiştir. 

Cumhuriyet devrinde tahsil, ulaştırma ve 
benzeri alanlarda yurdumuzda hâsıl olan büyük 

inkişaf ve çok partili siyasi hayatın vatandaşlar
da hâsıl ettiği hak arama şuuru Danıştay fa
aliyetine de geniş nisbette tesir etmiş ve 1959 
yılından itibaren bilhassa idari dâvalar gittikçe 
artmış bulunmaktadır. 

Bu hususta bir fikir verebilmek üzere, dâva 
dairelerine gelen ve karara bağlanan işler ile 
geri kalanları, muhtelif yıllar itibariyle; 

Geçen 
yıldan Yeni 

Yıl kalan gelen Çıkan Kalan 

1963 51 654 35 302 35 672 51 284 
1964 51 284 32 152 33 894 49 542 
1965 49 542 28 430 27 808 50 164 
1966 50 164 31 768 37 686 45 522 (11 ay) 
dosya nisbetindedir. 

1964 yılında kabul edilen 521 sayılı Kanuna 
göre teşkilâtı, daire sayısı ve kadrosu % 60 ora
nında artırılmış olmasına rağmen gelen iş sa
yısına nazaran bitirilen ve ertesi yıla devredilen 
iş sayısında bir azalma olmadığını görüyoruz. 

1961 Anayasasının 114 ncü maddesiyle ida
ri hayatımızdaki mevkii ve tesir derecesi, eski 
durumla mukayese edilemez derecede önem ka
zanmış bulunan Danıştaym, kadrosunun ve 
bütçesinin artırılmış olmasına ve imkânlarının 
çoğalmasına rağmen; gerek hak tevziinde, gerek 
idarede istikrarı sağlamak hususunda beklenen 
ve özlenen neticeye henüz varılmadığını gör
mekteyiz. 

Saygı değer senatörler; yüksek malûmları ol
duğu üzere, bugün dünya miletleri, idarenin ey
lem ve işlemlerinin yargı denetimine alınıp alın
maması hususunda anayasaları bakımından bir-
birinden farklı hükümleri ihtiva etmektedir. 

Yapılan incelemelere göre; italya, Almanya 
ve bizim Anayasamızda (İdarenin hiçbir eylem 
ve işlemi, hiçbir halde yargı denetimi dışında 
bırakılamaz) hükmü bulunmaktadır. Buna mu
kabil başta Amerika Birleşik Devletleri, in
giltere, Fransa ve Belçika'da Hükümet tasar
rufları (Actes de gouvernoment) kategorisine 
giren idare tasarrufları yargı denetimi dışında 
bırakılmıştır. 

'Anayasamızın 118 nci maddesiyle (Memurlar 
ve kamu kurulu niteliğindeki meslek teşekkülleri 
mensupları hakkında ittihaz olunacak disiplin 



C. Senatosu B : 27 2 . 2 . 1967 O : 3 

cezalarına ait işlemlerin de yargı denetimine ta
bi olacağı) hükmünü de göz önüne aldığımız va
kit, Danıstaym idari kaza salâhiyetinin nisbet 
ve derecesini takdirinize arz ederim. 

Anayasanın, Temsilciler Meclisinde görüşül
mesi sırasında da münakaşayı mucibolmasma rağ
men kabul edilmiş bulunan ve halen Anayasada 
yer almış olan bu hüküm muvacehesinde; Da
nıstaym, Devlet idaresinin hususiyetlerini ve 
icap ve zaruretlerini nazarı itibara, alarak, ida
renin takdir yetkisinin ve yerinde kullanılıp 
kullanılmadığı hususları ile idarece ittihaz edil
miş olan kararların idari ve siyasi zaruretler 
sebebiyle esbabı mucibe nedenlerini incelemeyi 
reddetmesi gerekmektedir. 

Filhakika, idare sanatının icrası ve kamu hiz
metleri görülürken bu hizmetin yerinde olup ol
madığının, yani yapılan işlemin ve eylemin lüzum 
ve zaruretini (Opportunite) tâyin etmek ve 
kezalik kötüye kullanılmadığı müddetçe tak
dir hak ve salâhiyetini kullanmak (drait discre-
tiooair) Hükümet etmenin en tabiî ve zaruri 
icabi ve âmme hukukunun ne dün, ne bugün ve 
ne de yarın en değişmez bir kaidesidir. 

Aksi hali düşünmek, Danıstaym, siyasi ba
kımdan sorumlu olan Hükümetin ve icranın 
yerini alması ve Devletin hiçbir sorumluluğu 
bulunmıyan Danıştay üyeleri tarafından idare 
edilmesi demektir. 

İdare Hukuku üzerinde memleketimizin en 
salahiyetli otoriteleri ile yabancı memleketler 
hukukçularının da bu mâruzâtta müttefik okluk
larını arz ederim. 

Sayın senatörler; 521 sayılı Danıştay Kanu
nunda üzerinde-»dikkati e durulması gereken ve 
tatbikatta son zamanlarda çok geniş yankılar 
uyandıran önemli bir husus da yürütmenin 
durdurulması konusudur. Filhakika, idari kaza
daki yürütmeyi durdurma, adlî kazadaki ihti
yati tedbirden hemen hemen farksızdır. Hal 
böyle iken, H.U.M.K. da ayrı ayrı 12 madde 
adalet mahkemelerinin verecekleri ihtiyati tedbir 
kararları hakkında mufassal hükümleri ihtiva 
etmekte olmasına karşılık, Danıştay Kanunun
da bir tek 94 ncü madde mevcudolup, bu mad
de de hangi hallerde yürütmenin durdurulması 
kararı verilebileceğinin şartları belirtilme
miştir. 

Bu suretle Danıştay bu hususta mutlak bir 
yetkiye sahip bir kaza organı halindedir Bu hal 
tatbikatta son derece önemli neticeler vermekte 
ve bâzı hallerde bir taraftan Devletin ve diğer 
taraftan Danıstaym kader ve prestiji mevzuu-
bahsolmaktadır. Bu itibarla, Danıştay Kanu
nunda gerekli tadilin yapılarak, yürütmeyi 
durdurma kararı verilebilmek için zaruri olan 
şartların tâyin ve tesbiti ön plânda gelmektedir. 

Danıstaym Anayasa ve özel kanunu ile kabul 
edilmiş bulunan görevlerini idare hukukunun 
en son metotlarına göre yerine getirebilmesi 
için, diğer yabancı memleketlerde olduğu gibi, 
iki dereceli idari mahkemelerin kurulması ve 
bu suretle Temsilciler Meclisi Anayasa Komis
yonu raporu ile, Anayasamızın 7, ] 14 ve 140 ncı 
maddeleri hükümlerinin tahakkuku ve Danış
tay işlerinin hafifletilmesi ve vatandaşların idari 
dâvalarının kısa zamanda intacı ve kezalik bu 
mahkemeler kuruluncaya kadar Başkanlığın 
tevhidi içtihat yolunu açmak, dairelere üye ayrıl
masında ihtisasa âzami dikkat etmek suretiyle 
işleri tesri etmesi uygun mütalâa edilmektedir. 

Danıştay Kanununun «Dâva daireleri kurulu
nun görevleri» başlıklı 44-1 maddesinin (B) fık
rasında (Bakanlar Kurulu kararlarına karşı Baş
bakanlık aleyhine açılan dâvalar) hükmünün 
tatbikata uymamakta olduğu görülmektedir. Fil
hakika 3546 sayılı Devlet Şûrası Kanununun 
uvgulandığı tarihlerde, Bakanlar Kurulu karar
larına ilişkin idari ihtilâflarda husumet, dâva 
konusu olan kararı tatbik eden Bakanlığa mü
teveccih olması yoluna gidilmiş ve ancak 521 sa
vdı Kanunun neşrinden sonra Dâva Daireleri 
Umumi Heyetince (Bakanlar Kurulu kararları
nın iptali talebiyle açılan idari dâvalarda husu
metin Başbakanlığa tevcih edileceği) kararlaştı
rılmıştır. 

Bu hüküm, Anayasanın 105 nci maddesiyle 
vaz'edilmiş olan «Başbakan ve bakanların so
rumlulukları» prensibine uygun düşmediği gibi, 
bu nevi idari dâvalar duruşmalı cereyan etti
ğinden, 5797 sayılı Kanunun 2, 3 ve 22 nci 
maddeleri de tatbik edilememektedir. Bu iti
barla, 521 sayılı Kanunun 44/B bendindeki 
(Başbakanlığa karşı) ibaresinin metinden kaldı
rılması suretiyle tatbikata yeni bir veçhe veril
mesi zaruri görülmektedir. 
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Danıştay Bütçesinin memlekete hayırlı ve 
uğurlu olmasını temenni eder, hepinizi saygıyla 
selâmlarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Danıştay Başkanlığı Bütçesi 
üzerinde başka söz istiyen var mı? Buyurunuz 
Sayın Alpaslan şahsınız adına. 

FEHMİ ALPASLAN (Artvin) — Çok muh
terem arkadaşlarım; bugün gündemin tam tat
bik edilmesine belki de imkân olmıyacağı bir za
manda, Danıştay Bütçesi üzerinde katiyen söz 
almayı düşünmemiştim. Yalnız, biraz evvel 
Adalet Partisi Grupu adına konuşan Sayın Kan-
su'nun bâzı sözleri üzerinde söz almak lüzumunu 
hissettim ve tamamiyle şahsım adına bir iki 
maruzatta bulunmak istiyorum. 

Dün de, muhterem Adalet Partisi Grupunun 
bir sayın sözcüsü tarafından, Anayasa Mahke
mesinin eleştirilmesine gidildi ve orada da 
Anayasa Mahkemesinin kararları üzerinde âdeta 
bir tahlil ve bir münakaşa yapıldı. Şimdi de 
yine grup adına konuşan sayın sözcü, bir yara 
olduğu için deşilmesini katiyen istemediğimiz 
bir konuya burada temas etti. Danıştaym uy
gulanmasında Hükümetçe inatla ve ısrarla menfi 
bir tavır takınmış olduğu kararlarının tatbik 
edilip edilmemesi konusunda bir tahlilde ve 
bir münakaşada bulunuldu. 

Aziz arkadaşlarım; bu Anayasa müesseseleri, 
bu yüksek kuruluşların yine Anayasanın me-
nettiği sarih hükümlerin mevcudiyetine rağ
men böylece eleştirilmesine devam edilirse, in
sanda âdeta nizamın yeniden bozulup, altından 
neler çıkacağı belli olmıyan bir vaziyetin hâ
sıl olabileceği gibi bıir endişeye kendisini kap
tırması zaruri oluyor. Danıştay, eğer kendisi
ne intikal eden meselelerde «Hükümet icraatı
dır» diye vatandaşın yegâne iltica mercii vas
fım bir tarafa atmak suretiyle kararlara var
mak gibi kendi şanına ve kendi kuruluşuna 
layık bir davranışta bulunmamış olsa, işte o 
zaman Danıştaym hakkında belki «seni ben te
minat müessesesi olarak görüyorum. Ben seni 
son melce olarak buluyorum. Nasıl oluyor da 
•s\,n kendini Hükümet icraatına kaptırmış olu
yorsun» diye söz söylenilebilir. Danıştay gerek 
kuruluşu ve gerekse bu makama gelen insanla
rın yüce vasıfları itibariyle böylesine bir yol 
tutmadığına göre, hiçbir zaman tutmadığına 
göre, yalnız bugün değil, bundan evvelki za

manlarda ve bundan sonra da tııtmıyacağma 
göre, onun iâzümüliera kararlarının 'burada 
münakaşa edilmesi haksız ve yersizdir ve eğer 
bu maya bir tutarsa, bundan sonra sabahleyin) 
zevkle dinlediğim Sayın Başbakanın çok değer 
verdiği vatandaşın hali bozuldukça bozulur. 
Vatandaş, Devlet memuru vatandaş, bir hak
sızlığa uğradığı görüşü ve iddiası ile başvurur
sa Danıştaya, Danıştay elbette ki, hiçbir tesire 
tabi olmaksızın kararını verecektir. Marifet 
bunu bir prestij meselesi kabul etmeksizin, Hü
kümetlerin Anayasanın açık hükümleri ile bağ
daşır tarzda bu kararları tatbik etmesindedir. 
Danıştaym kararları, bunu tatbik edecek hü
kümetleri yalnız yüceltir, yalnız yükseltir ve 
o hükümetlere karşı bir hadise dolayısiyle ka
rar çıkmış olsa bile vatandaşlar nezdinde iti
bar getirir. Meseleyi bu açıdan almak suretiyle, 
hangi şart ve kayıtlar altında bulunursa bulu
nulsun, bu Yüksek Mahkememin hepimize ve 
bütün Türk Milletine her türlü mülâhazanın 
üzerine çıkmak suretiyle ümit veren, emniyet 
veren kararları almaktaki yüksek vasfını, hu
zurunuzda nâçiz bir hukukçu olarak derin say-
gıyle selâmlamak istiyorum. Saygılarımı su
narım .(Alkışlar.) 

BAŞKAN — Görüşmek istiyen başka sayın.' 
üye? Yok. Sayın Devlet Bakanı Alişan, buyu
run. 

DEVLET BAKANI ALİ FUAT ALİ
ŞAN (Samsun Milletvekili) — Sayın Başkan, 
sayın senatörler, Danıştay bütçesi üzerinde ge
rek gruplar adına gerekse şahısları adına 
söz alıp görüşlerini beyan eden arkadaşları
ma teşekkürlerimi arz ederim. 

Önce Sayın Pırıltı'nın görüşleri üzerinde 
durmak istiyorum. Sayın Pırıltı, Danıştay'ın 
tarihçesinden sonra, Danıştay kararlarına 
karşı Hükümetin saygılı bulunmadığı, olma
dığı hususuna işaret ettiler. Yüce Meclislere 
zaman zaman gensoru, genel görüşme ve so
ruşturma talebi ile gelen Danıştay karar
ları karşısında Hükümetin tutumu mesele
si ve Hükümetin davranış konusu yine bu 
soruların, gensoruların müzakeresi sırasında 
cevaplandırılmış idi. Şunu belirtmek isterim 
ki, bütün bu isnatların nedeni olan mesele
ler hâlâ Danıştayda derdesti rüyet olması, bir 
karara bağlanmamış olması bizim bu hususta 
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fazla konuşmamıza imkân vermiyor ve bizi 
kısıtlıyor. Yalnız şunu belirtmek isteriz. Da
nıştay kararları karşısında Hükümet olarak 
tutumumuzda ve davranışımızda hukukilik 
vardır. Anayasanın vaz'ettiği prensipler, bil-
hasas kuvvetler ayrılığında sarahaten belirten 
Anayasamız, 1942 Anayasasından çok farklıdır. 
Ve yine Anayasamızın 114 ncü maddesi ve bu
na muvazi olarak çıkarılan ve Tatbikat Ka
nunu diyebileceğimiz Danıştay Kanununun 85 
nci maddesinin son fıkrası, bu hususta Hü
kümetin davranışının, daha doğrusu, Danıştay 
kararları karşısında, Hükümetin hukukî ser
bestisini sarahaten belirtir. Hükümet olarak 
Anayasa ve Danıştay kararlarına daima say
gılıyız. Fakat şunu unutmamak ieabeder ki, 
hizmet sorumluluğunu, görevini taşıyan icra, 
Hükümet işinde bir hukukî serbesti ve bu 
hukukî serbesti içinde bir takdir hakkı idare 
hukukunun icaplarmdandır. Nitekim 95 nci 
maddenin Yüce Meclislerde müzakeresi esna
sında bu hususta ariz ve amik görüşülmüş ve 
tasfilen ve İsrarla bu hususlar üzerinde du
rulmuştur. 

Sayın Pırıltı Hükümetin saygılı olmadığı 
hususunu, Sayın Alpaslan, ise inatçı ve ısrarlı 
olduğu hususunu Danıştay kararlarım tatbik 
etmemek hususunda inatçı ve İsrarlı olduğu 
hususunu belirttiler Hükümet olarak inatçı ve 
İsrarlı değiliz. Biz Yüce Meclisin tasvibine 
arz ettiğimiz ve itimadına mazhar olan Hü
kümet programında da belirttiğimiz gibi, 
Anayasayı ruhu ve metni ile hâkim kılmaya 
çalışacağız, inancımız budur. Çünkü hukuk 
Devletini tahakkuk ettirmek, hukuk düzenini 
kurmak Anayasayı, saygı ve daha doğrusu 
kanun hâkimiyetini sağlamakla •olur. Yani ik
tidarın meşruiyeti, haklılığı âdil olması me
selesi, iktidarların kuvvet temeli budur, inan
cımız budur. Dün nasıl bir yüksek huzura 
böyle çıkmışsak, bugün de bu inancımızdan 
hiçbir şey yitirmeden karşınızda bulunuyo
ruz. Bu bakımdan bizim Danıştay kararları 
karşısındaki, durumumuz da tamamen Ana
yasa ve tatbikat kanunu olan Danıştay Kanu
nunun çerçevesi içinde kalmaktadır. , 

Sayın Pırıltı bina meselesi üzerinde dur
dular ve bu hususta her hangi bir faaliyeti gör
mediklerini belirttiler. Biraz mimsifane olma

dı bu iddia. Çünkü geçen sene Danıştay bi
nasına ait 510 000 liralık bir ihale yapılmıştır. 
Bu sene bu inşaat bağlıyacaktır. Ye yakında 
da bina tahliye edilecektir. 

Bu sen eki bütçede bir lira gibi bir tahsi
satın sembolik olarak bulunması hususuna ge
lince, bu biraz hizmet binaları için bu sene 
yatırını limitinin mahdut olmasından ileri gel
miştir ve bina inşaatının devamının tasarruf
larda, ihale tenzilâtları ile mümkün olacağı 
kanaatine mebnidir. Yoksa, Danıştayuı binası 
hususunda Hükümet olarak bir ihmal içinde 
değiliz. 

İlk derece idari mahkemeler üzerinde yine 
Sayın Pırıltı durmuşlardır. Bu husustaki ça
lışmalar bir hayli ilerlemiştir. Daha önce bir 
çalışma vardı, fakat bu çalışmaları Anayasa 
prensiplerimiz bakımından nakıs bulduk. Ye 
yeniden bu mevzudaki çalışmaların lüzumu
na kaani olduk ve bu çalışmalar şimdilik hız
la devam etmektedir. Hakikaten ilk derece ida
ri mahkemelerin kurulması hem Danıştaya, 
efendim, daha bir yüksek merci olarak ça
lışma imkânı sağlıya cağı gibi, vatandaşlara da 
büyük kolaylık. Çünkü çalışma temposu sağ
lamak suretiyle, randıman sağlamak sure
tiyle büyük kolaylık gösterecektir. Bu husus
taki fikirlerinize iştirak ederiz. 

Sayın Enis Kansu. Damştaydaıı çıkan dâ
va adedi bakımından iş mevzuu üzerinde dur
dular. Geçen seneden farkı olmadığını söyle
diler. Bu hususta bir yanlışlık olsa gerektir. 
Çünkü bu sene geçen seneye nazaran çıkan dâ
va adedinde on bin kadar bir fazlalık var
dır. 

Danıştay bütçesi hakkında görüşlerini ifa
de eden arkadaşlarıma yeniden teşekkür eder 
ve hepinizi hürmetle selâmlarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Kansu. 
ENİS KANSU (İzmir) — Sayın Başkan, 

değerli senatör arkadaşlarım. Danıştay bütçe-
| si münasebetiyle Adalet Partisi Grupu adına 

yapmış olduğum konuşma üzerine, Sayın Se
natör Fehmi Alpaslan tarafından dermeyan 
edilen mütalâaya karşı maruzata bulunmak 
üzere tekrar huzurunuzu çok kısa olmak üze
re işgal etmiş bulunuyorum. 

Bizim konuşmamızın esasım, Danıştaym 
yürütme kararlarına müteallik maddesinin tek 

12 — — 41 
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bir madde olduğunu, vazıh olmadığını, han
gi şartlarda yürütmeyi durdurma kararlarının 
verileceğinin tasrih edilmediğini ve bilâkis 
adlî kazada ihtiyati tedbirler faslında 12 nci 
madde mevcut okluğunu ve ancak teminat kar
şılığında bu ihtiyati tedbirlerin alındığını ifa
de etmiş bulunuyoruz. Bilâkis bugünkü durum
da, Danıştaym vermiş olduğu ve hiçbir temi
nat karşısında dahi olmaksızın vermiş oldu
ğu yürütmeyi durdurma karariyie sırasında 
Hazinenin yüz milyonlarca lira zararda oldu
ğunu kabul etmenizi rica edeceğim, .madde ga
yet sarihtir, verilen hükümler meydandadır. 
Neticelere göre karara varmak lâzımdır. 

Sayın Bakanımızın çıkan iş sayısı bakımın
dan vâki beyanını da şöylece tasrih etmeyi uy
gun görüyorum. Bizim ifade ettiğimiz rakam
lar 11 aylık rakamlardır ve onları Damştay-
dan almış bulunuyoruz. Aradaki fark bize ait 
değildir. Bize bu rakandarı verenlere aittir. 

Hürmeti erimle. 

BAŞKAN — Sayın Ekrem Özden buyurun. 
EKREM ÖZDEN (İstanbul) — Sayın Baş

kan, muhterem sentörler, Danıştay Bütçesinin 
•müzakeresi sırasında hiç. söz almak niyetinde 
değildim. Fakat, icra tehiri hakkındaki mesele
ler burada tartışma konusu okluğu için, bir kaç 
şey söylemeyi uygun görüyorum. 

Muhterem arkadaşlar, Danıştay bir idari 
mahkemedir. Bir idari mahkemenin vermiş ol
duğu kararların infazı, zaruridir. Tehiri icra 
kararının teminata bağlanmış veya bağlanma
mış olmasının hiçbir suretle bunun infazı veya 
infaz edilmemesi gibi bir netice ve tahassul et
mez. Bir .memur işinden atılmıştır, yanlış teka
üt edilmiştir, yanlış bir şekilde karar verilmiş
tir. Hazinenin yüz milyonlarca lira bir zarara 
mâruz kalacağı tasavvur edilemez. Bu itibarla 
verilmiş olan tehiri icra kararının hiçbir su
rette infaz edilmemiş olması zarar tevellüdede-
miyeceği için katiyen bunun infaz edilemiyeccği 
düşünülemez. Ben burada, bu kürsüde Sayın 
Barbakanı dinlerken inşirah duydum, acık konu
şayım, inşirah duydum. Sayın Başbakanın ge
çen seneye nazaran kendisini çok ileride ve çok 
ileri fikirlerle .mütâhalli olduğunu .gördüm, mü
şahede ettim. Anayasanın tatbiki meselesinde, 
27 Mayısa bağlı olma hususunda, memleketi
mizin iç ve dış meselelerinde vukuf ile mesele

lere .nüfuz etmesi bakımından hakikaten ken
disini ileride bir devlet adamı lolarak müşahede 
ettim. Ancak burada birkaç meseleyi .dile getir
di ki, hunda kendisi ile beraber değilim. Tabiî 
'senatörler hakkındaki 'söylediği ifadeleri asla 
kabul edemem. Aryıca, ,burada bizim kanaati
miz Danıştay .meselesinde .vermiş olduğu ka
rarların tatbik edilmemesi hususundaki hukukî 
görüşümüzde isabet vardır, sözünde de kendi
siyle beraber değilim. Ba'km arkadaşlar,, bera-
ıber olduğumuz noktaları acık açık konuşuyo
rum, beraber olmadığımız noktaları da açıkça 
ifade ediyoruz. Bunları güzelce, arkadaşça ve 
samimî bir şekilde halletmenin rejim için çok 
önemli olduğunu lütfen kalbul buyurunuz. 

Muhterem arkadaşlar, tekrar ediyorum ve 
tekrarında fayda tasavvur ediyorum. Bir hü
kümet, bir mahkemenin, bir idari mahkemenin 
vermiş olduğu tehiri icra kararını infaz et
mezse o Hükümete itibar .gelmez ve o Hükü
mete hiçbir suretle halk itibar etmez «Karar
ları tanımıyorsun, adalete hoyun eğmiyorsun, 
vermiş olduğun kararlarda ısrar ediyorsun» de 
nir. Niçin bu töhmetin altında kalıyorsunuz0? 
Niçin .bunun zararını, mânevi zararını üzeri
nize alıyorsunuz? Bir memleketin içinde en 
mühim mesele, adaleti tatbik etmektedir. Ada
leti tatbik etmeyen Hükümetlerin hiçbir suret
te katî olarak kendilerine itimadedilemez. Bu 
itimatsızlık içinde yaşıyan bir Hükümet alarak 
niçin yaşıyorsunuz? Niçan bunu kabul ediyor
sunuz? Muhterem arkadaşlar, bu meselede Hü
kümetin ciddî olarak nazarı dikkatini celbede
nim Bu dâva önemli (bir dâva halindedir. Bu 
bir ıstırap kaynağı olmaktadır. Bu ıstırap kay
nağına, bir merhem bulmak, bunu ortadan kal
dırmak lâzımdır. Meseleleri acık açık konuşuyo
ruz. Başbakan (burada konuştu, hakikatleri ko
nuştu, bâzı güzel söylenen tenkidleri de kaıbul 
etti. Niçin bunu kabul etmiyor? Hak ve Adalet 
uğrunda bu kadar uğraşmış, makaleler yazmış 
hukukun en mutena kısımlarını tetkik etmiş 
kıymetli hukukçuların bu bapta yazdıkları mü
talâalar, makaleleri, ifade edilen sözler mey
danda iken, ısrar etmekte ne mâna vardır ar
kadaşlar? Bu dâvayı lütfen hallediniz. İkti
dar partisinin bunu halletmesi en büyük fayda 
temin edeceğine kaaniinı. Memleketin iç [hayatı
nı temin edebilmek için, iç hayatında huzuru 
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yaşantıyı iyi bir şekilde tarsin edebilmek için 
bâzı böyle müiıim meseleleri lütfen kabul bu
yurunuz. Bunlar üzerinde esaslı anlaşmaya va
ralım. Muhterem arkadaşlarımdan birisi bura
da güzel söz söylediler : «Âdil 'bir vasata bağ
lanalım, dediler. Oturalım bir masaya, etrafın
da ahzı mevki edelim. Diyelim, dini istismar ct-
miyeceğiz, kanunları tatbik edeceğiz, Anayasa
nın teminatını kati olarak vücuda getireceğiz. 
mahkemelerin vermiş olduğu kararları tatbik 
edeceğiz. Bunlar üzerinde anlaşalım. Rejimi an
cak bununla temin etmek mümkün olduğuna 
kaaniim arkadaşlar. Samimî olarak ifade ediyo
rum, hürmetlerimle. (Alkışlar.) 

BAŞKAN — Danıştay Bütçesi üzerindeki 
görüşmeler bitmiştir. Bölümlere geçilmesi hu
susunu oylarınıza arz ediyorum. Kabul çelen
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

(A/ i ) Cari harcamalar 
Bölüm Lirıa 

12.000 Personel giderleri 1.1 791 082 
BAŞKAN — Kabul edenlter... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

13.000 Yönetim giderleri i 410 984 
BAŞKAN — Kabul edeler. . . 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

14.000 Hizmet giderleri 25 001 
BAŞKAN — Kabul edenil'er... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

16.000 Çeşitli giderler 54 000 
BAŞKAN — Kabul edenlter... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

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

35.000 Sosyal transferler 60 000 
BAŞKAN — Kaıbul edenil'er... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

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

Danıştay Bütçesi kabul edilmiştir, hayırlı 
olsun. 

C - Devlet istatistik Enstitüsü 
BAŞKAN — Devlet İstatistik Enstitüsü büt

çesinin müzakeresine geçiyoruz. Bu bütçe üze
rinde söz almış bulunan sayın üyelerin isimle
rini arz ediyorum. Sayın Saffet Ural, C. H. P., 
Grupu adına; Sayın Enis Kansu A. P. Grupu 

adına; şahısları adına söz alan sayın üye yok
tur. Söz sırası C. H. P. Grupu adına Sayın Saf
fet Ural'dadır. Buyurunuz. 

C. H. P. GRUPU ADINA SAFFET URAL 
(Bursa) — Sayın Başkan, Cumhuriyet Senato
sunun sayın üyeleri; Cumhuriyet Senatosuna 
ilk defa bu kürsüden hitabetmenin şerefine nail 
olmaktayım. Yüce Heyetinizi saygı ile selâm
larım. 

Devlet İstatistik Enstitüsünün 1967 yılı Büt
çesi üzerinde C. H. P. Cumhuriyet Senatosu Gru-
punun tenkid ve temennilerini arz etmek üzere 
söz almış bulunmaktayım. 

Devlet İstatistik Enstitüsü 1967 yılı Bütçesi 
19 319 232 Tl. ve 1966 yılı bütçesine nazaran 
toplam olarak 2 775 189 Tl. noksanı ile yüksek 
huzurlarınıza getirilmiş bulunmaktadır. Bu 
noksanlık 1965 Genel Nüfus Sayımı ile ilgili 
Enstitü çalışmalarının sona ermiş bulunması ve 
yatırım ihtiyaçlarının daha önceki yıllarda kar
şılanmış olmasından meydana gelmiştir . 

Plânlı ve hızlı kalkınma döneminde istatis
tik çalışmalarının önemi ve gerek özel sektörün 
ve gerekse kamu sektörünün ve bu arada bil
hassa Devlet Plânlama Teşkilâtının istatistik 
konusunda her gün artan ihtiyaçları muvacehe
sinde, Devlet bütçesinin hemen bütün bölümle
rinde vâki artışlar yanında, böyle bir tasarrufa 
imkân bulan Hükümetimizi tebrik etmek iste
rim. Devlet gücünün istatistik gücü ile ölçül
düğü çağdaş dünyada, bu tebrikimin, Devlet 
İstatistik Enstitüsünün bizce müsellem etkili 
ve yeterli çalışmalarının aynı etkililik ve aynı 
yeterlikle devam edeceği inancına müstenidol-
duğu elbette izahtan varestedir. Şimdi de dilek 
ve temennilerimizi arz ediyorum : 

— İstatistiklerin derlenmesinde sıhhat ve 
sürati sağlamak ve bilgileri kaynaklarından 
doğrudan doğruya almak üzere halen 8 ilde 
tamamlanmış olan bölge kuruluşlarının artırıl
masının çok faydalı olacağı inancındayız. 

—• 2 nci Beş Yıllık Plân dönemi ihtiyaçla
rını karşılayabilmek üzere Devlet İstatistik 
Enstitüsünün imkân ve kabiliyetlerinin artırıl
ması ve genişletilmesi için gerekli hazırlıkların 
şimdiden yapılması lüzumuna inanmaktayız. 

— Zirai istatistik çalışmalarının teşmili ve 
bunlardaki sıhhatlilik derecesinin artırılabil
mesi için, meselâ tütün tahminlerinde kulla-
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mlan usule benzer bir usulün geliştirilmesi fay
dalı olur, inancındayız. 

— İstatistik bilgilerinin halkm anlayıp isti
fade edebileceği bir şekilde yayınlanmasının 
faydalı olacağı inancındayız. 

Muhterem arkadaşlarım, tenkid ve temenni
lerimi böylece tamamlamış bulunuyorum. 

C. H. P. Cumhuriyet Senatosu Grupunun 
Devlet İstatistik Enstitüsü bütçesini olumlu kar
şıladığını arz eder, Yüce Heyetinizi saygı ile se
lâmlarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Söz, A. P. Grupu adına Saym 
Enis Kansu'da. Buyurunuz Sayın Kansu. 

A. P. GRUPU ADINA ENİS KANSU (İz
mir) — Sayın Başkan, değerli senatörler; ista
tistik fikri Türkiye'de Cumhuriyet idaresi za
manında değer kazanmış ve Millî Mücadeleden 
muzaffer ve fakat harap ve perişan çıkmış olan 
memleketimizin millî varlığının tesbiti, malî ve 
iktisadi durumumuza ışık tutabilmek bakımın
dan 1926 yılında İstatistik Genel Müdürlüğü 
kurulmuştur. 

İlk önce nüfus sayımı ve istatistiklerinin 
neşri üzerinde faaliyetini teksif eden bu mües
sese artan ihtiyaç ve isteklere muvazi olarak 
dış ticaret, ziraat ve sanayi istatistiklerinin tes-
bitine geçmiştir. 

Zamanın akışı içinde süratle artan türlü ko
nulardaki bilgi istekleri ve bilhassa İkinci Dün
ya Savaşından sonra istatistikin kaydettiği 
milletlerarası büyük ilerlemeler karşısında; teş
kilât, kadro, eleman ve makinalar bakımından 
çok kifayetsiz kalan müessese 1962 yılında ka
bul edilen 53 sayılı Kanun ile (Devlet İstatis
tik Enstitüsü olarak) hemen hemen tamamen 
yeni bir teşkilât haline getirilmiştir. 

Merkezde, Tetkik ve Araştırma da dâhil ol
mak üzere, 5 daire başkanlığı ve taşrada 8 böl
ge kuruluşu ile faaliyetine devam etmekte bu
lunan Enstitü; yeni Anayasanın kabul ettiği 
plânlı kalkınma devrinde, memleket sorunları
nın aydınlığa kavuşması ve Türkiye Büyük Mil
let Meclisi ve Hükümetçe alman kararların 
Devlet için olduğu kadar özel sektör için de 
gerçek başarısı bütün çalışma ve kararların tam 
ve doğru rakam bilgilerine dayanması ile ka
bil görülmektedir. 

Devlet İstatistik Enstitüsü yeni bir şekilde 
organize 'edildikten sonra nııillî gelir tahminle
rimin ıslahı, yemi inşaatın tafcibi, turizm alamın-

da turistik eğilimlerinim tesıbiti ve daha de
taylı bilgiler ısağlanması, genel nüfus ve mes
ken, 'genel harım, genel sanayi ve işyerleri sa
yımı, Devlet Personel sayımları, sanayi ve fiyat 
endeksleri, istihlâk giderleri ve gelir 'dağılım
ları, işgücü konularında ciddî ve munhaızaim. 
gayret ve mesai sarf ederek hepimizi memnun 
edecek ve bundan sonraki davranışlarımızda; 
ışık tutacak bir seviyeye gelmiş bulunduğunu 
memnuniyetle müşahede etmiş bulunuyoruz. 

Bunların dışında enstitünün Adana ve İz
mir'den başlaınarak Ankara ve İstanbul'a teş
mil edilen ve daha sonra Antalya, Samsun, Di
yarbakır, Bursa ve Ordu illerinde uygulanma
sına geçilen istihlâk giderleri ile geçinme ve 
müstehlik fiyatları 'endekslerinin tesisine başla
nılmış olması ve kezalik memleketimizdeki iş ve 
işsizlik durumu hakkında gerçek bilgileri elde 
e tane k a.maciyle işgücü ve istihdam anketleri ile 
güvenilir sınai istihsal (anketleri, tarım alanın
da ekili saha. ve istihsali tesbit etmek üzere an
ketler tesis etmiş bulunması, yabancı turist 
eğilimi ile beraber iç turizm eğilim anketleri, 
ve bilhassa yabancı ülkelerde çalışan işçilerimi
zin sosyal ve ekonomik durumları ile tasarruf
la rı. yurda dönüşleri, yurtta ikamet ve •çalışma 
yerlerini tesıbit amaeiyle anketler tesisi ve 
Ağustos ayı içinde Doğu illerimizde vulkua ge
len deprem felâketi dolayısiyle can ve mal kay
bımızın ve bu bölgeye yapılan yardımların tes
biti hususunda çoık ciddî gayretler sarf 'ettiği
ni müşahede etmiş (bulunuyoruz. 

Çok değerli arkadaşlarım; Devlet İstatistik 
Enstitüsünün tetkiklerinize sunulan 1967 yılı 
bütçesi tasvibinize mazhar okluğu takdirde, 
önümüzdeki malî yıl zarfında, aşağıda aırz olu
nan değerli ve faydalı hizmetleri de ilâveten 
ifa edeceiktir. 

A) Genel nüfus ve bina sayımının tam tas
nifi yapılarak yayınlanaca-ktır. 

B) Aile bütçeleri anketi yeniden 3 ile teş
mil edilecektir. 

C) İşgücü ve istihdam anketi yeni illerde 
teltr a rlanaeaktır. 

D) Plân ıger efelerine uyularak işçi ücretle
ri anketi devam edecektir. 

E) Yurt dışında çalışmakta olan işçilerimi
zin sosyal ve 'ekonomik durumları hakkındaki 
ankete devam olunacaktır. 

— 465 — 
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F) Tarım alanında ekili saha ve istihsal 
istatistiMerinin daha sıhhatli bir hale getirilnıe-
'Sii için çalışmalar devam edecek ve huna ilâve
ten belli haslı ihraç maddelerimizi teşkil eden 
tarım mahsullerinin saha ve istihsallerinin tes-
biti cihetine gidilecektir. 

G) Su ürünleri ve Balıkçılık üretimi ve av
lanana vasıtaları istatistiklerinin derlenmesine 
ıbıaşlanaeaktır. 

H) Sınai istihsal endeksleri için lüzumlu 
3 er aylık anketlere devanı olunacaktır. 

İ) İnşaat maliyet endeksi anketinin uygu
lanmasına (geçilecektir. 

I) Kara ve Deniz taşıtları ile 18 ıgros ton
dan aşağı taşıtlara ait 'istatistikler tamamlana-
oalktır. 

İv) Yabancı ve yerli turistlerin geceleme 
istatistiklerinin derlenm esine haşlanacaktır. 

L) Evlenme, fooşanma istatistikleri il ve 
ilçeler dışında belediyesi bulunan ıbütün (bucak 
ve köylere de teşmil olunacaktır. 

M) Numerotaj işlerinin bütün illerde kon
trolü yapılacaktır. 

N) Adalet istatistikleri »konusunda, tutuk
lu istatistikleri uygulanma alanına konulacak
tır. 

O) Mİllî Eğitim alanında, Bakanlıkla Ens
t i tü arasında mutabakat tesis edilerek uygula
maya (geçilecektir. 

P) Yüksek istatistik şûrası ile CENTO 
zirai istatistikler semineri çalışmalarına ıbaşlı-
yacaktır. 

Cumhuriyet Senatosunun sayın üyeleri; ya
pılan incelemelerde Devlet İstatistik Enstitüsü
nün görevlerinde daha başarılı olması için, aldı
ğı çeşitli tedbirlere kifayetli eleman, makina ve 
vasıtalara rağmen, arzulanan sonucu sağlamak 
bakımından çeşitli güçlüklerle karşı karşıya bu
lunmaktadır. Genellikle istatistikî çalışmalarda 
(merkezî kuruluş olan İstatistik Dairesi dışında, 
'bilgilerin tam ve sıhhatli olarak toplanması hu
susunda, aracı ve yardımcı bâzı kuruluşların 
istatistiklere temel teşkil eden fişleri gereği 'gi
bi tanzim etmedikleri ve zamanında Enstitüye 
göndermedikleri anlaşılmıştır. 

Müspet ve sıhhatli istatistik verilere istina-
detmesi gereken ımoderm (devlet yönetiminin ba
şarısı, bütün kuruluşların Devlet İstatistik Ens
titüsüne yardımcı -olmasını ve gerekli işbirliği
nin mutlaka sağlanmasını (gerektirmektedir. 

Sayın arkadaşlarım; yüksek malûmları 'ol
duğu üzere, istatistiğin gayesi doğru tesibit, isa
betli ve olbjektif 'izah ortamında hayata ve tat
bikata intibak ve müessiriyeti sağlamaktır. Ba
tıda ilim, hayata müessir ıeıı mühim unsurdur. 
Memleketimizde de istatistikî 'gayret ve faali
yeti er in ıbu nisbet ve (derecede olması ve (kalkın
ma gayret ve hamlelerimize büyük yardımlar
da bulunması gayesine ulaşması bu sahada en 
büyük emelimizdir. 

1967 bütçesinin enstitü mensuplarına ve 
'memlekete hayırlı neticeler getirmesini te
menni eder, hepinizi engin saygılarımla selâm
larım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Devlet İstatistik Enstitüsü Büt
çesi üzerinde görüşmek istiyen başka Sayın üye!.. 
Yok. 

Buyurun Sayın Alişan. 
DEVLET BAKANI ALİ FUAT ALIŞAN 

(Samsun Milletvekili) — Sayın Başkan, muhte
rem senatörler; İstatistik Bütçesi üzerinde söz 
alan ve görüşlerini beyan eden sözcülere teşekkür 
ederim. 

Sayın Saffet üral, istatistik çalışmalarına de
ğindikten sonra, bir kaç noktalarda bâzı tavsiye
lerde (bulundular. Bu hususlara işaret etmek isti
yorum. Evvelâ tasarruf mevzuunda' durdular. 
Bu tasarruf değil, bu fark esasında bu seneki ya
tırımlarda olan noksanlıktan ileri gelmektedir. 
Bir de nüfus sayımı işlemlerinin bir hayli iler
lemiş olması ve gecen seneye nazaran bu sene da
ha az masrafa lüzum göstermesinden mütevellit 
bulunmaktadır. Yoksa, cari giderlerimizde yani, 
bugün istatistlkin ehemmiyetine uygun olarak 
çalışmaların genişlemesine muvazi vasatlarla esas
larda bir büyüme vardır. 

İkinci husus; buyurdular ki, bölge kuruluş
ları artırılsın. Bu husus plânlanmış ve program
lanmıştır. Ama, unutmamak lâzımdır İd, bu me
selenin maddi cephesi ve bunun yanında bir de 
eleman dediğimiz personel cephesi vardır. Zaman
la bu kuruluşlar, bölge kuruluşları artırılacak
tır. 

Ve istatistik çalışmaların İkinci Beş Yıllık 
Plânın ihtiyaçlarına cevap verir mahiyette olma
sını temenni ettiler. Bu görüşe elbette ki, işti
rak edij^oruz. Ve çalışmalar buna göre program
lanmıştır. Gerek personel, gerek eğitim ve gerek
se teçhizat meselesi bu hususda plânlanmış ve 
programlanmıştır. 
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Zirai istatistiklerin sıhhati mevzuuna değindi
ler. Ve hiç, değilse tütünde 'olduğu gibi, misalini 
örnek gösterdiler. Şunu da işaret edelim ki, bu 
dahi, yani tütün mevzuundaki çalışmalar dahi 
sıhhatli istatistik bakımından kâfi değildir. Bu 
hususta yeni bir metot, objektif bir metot tâyin 
ediliyor, objektif bir metotla çalışmalar yapıl
makta, bu metoda göre bu çalışmalar üç yıl de
vam edecek ve üç yıl sonunda kendi bünyemize 
uygun, kendi imkânlanmiıza en ımüsaidolan tarz 
ve şekil üzerinde karar kılınacak ve bundan son
ra da zirai istatistikler bu çerçeve içinde bu me
tot dâhilinde inkişaf ettirilecek ve devam ettiri
lecektir. 

Buyurdular ki, «Halkın anlıyacağı yayınlar 
yapılsın.» Bu hususta çalışmalar devam etmekte
dir. Mecmua ve gazete olarak köylere kadar git
mektedir. Daha önce radyoda da bu mevzuda 
bâzı yayınlara yer verilmekte idi. Mümkün ise 
bunu yeniden sağlamak düşünülüyor. 

Sayın Enis Kansu'nun istatistik çalışmaları 
mevzuunda mufassal izahatını ve değerlendirme
si bakımından kendisine enstitü adına teşekkür
lerimi arz ederim. Hürmetlerimle. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Devlet,İstatistik Enstitüsü Büt
çesinin bölümlerine geçilmesi hususunu oylarını
za arz ediyorum. Kaibul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Bölümleri okutuyorum : 

(A/ l ) Cari harcamalar 
Bölüm Lira 
12.000 Personel giderleri 12 978 727 

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

13.000 Yönetim giderleri 1 329 000 
BAŞKAN — Kabul edenler.. 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

14.000 Hizmet giderleri 4 106 003 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

16.000 ÇEŞİTLİ GİDERLER 562 801 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiş'tir. 

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

ları ve onarımları 500 000 
BAŞKAN — Kabul edenl'er... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

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

Bölüm Lira! 
34.000 Malî transferler 3 000 

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

35.000 Sosyal transferler 89 700 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

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

Devlet İstatistik Enstitüsü Bütçesi kabul 
edilmiştir. Hayırlı olmasını temenni ederim. 

Ç) Diyanet İşleri Başkanlığı : 
BAŞKAN — Diyanet İşleri Başkanlığı Bütçe

sinin müzakeresine geçiyoruz. Diyanet İşleri Baş
kanlığı Bütçesi üzerinde söz almış bulunan Sayın 
üyeleri arz ediyorum: C. II. P. Grupu adına Sa
vın Fehmi Alpaslan. A. P. Grupu adına Sayın 
Hulusi Söylemezoğlu'dur. Şahısları adına söz is
temiş sayın üye yoktur. 

İlk söz C .H. P. Grupu adına Sayın Fehmi 
Alpaslan'da, Buyurun Sayın Fehmi Alpaslan. 
(«Beyefendi, sözcü yok.» sesleri) 

Sayın C .H. P. Sözcüsü yok. 

EKREM ÖZDEN (İstanbul) — Dışarıya çıktı 
Sayın Başkan. 

BAŞKAN — A. P. Sözcüsü Sayın Hulusi 
Söylemezoğlu, buyurun efendim. Bir dakika Sa
yın Söylemezioğlu, Sayın Alpaslan geldiler. 

C. H. P. GRUPU ADINA FEHMİ ALPAS
LAN (Artvin) — Yüce Cumhuriyet Senatosu
nun sayın üyeleri; görüşmekte olduğumuz Di
yanet İşleri Başkanlığının bütçesi için, C. H. P. 
Grupu olarak, bu büyük ihtiyaç müessesesine 
daha çok imkân sağlanmasını temenni etmek
le yetinip faaliyet ve icraatı ve bilhassa Dev
let hayatımızdaki yeri üzerinde hiçbir telıkid 
ve görüşmede bulunmamayı çok isterdik. 

Uzak - yakın tarihimize göz atarak, kutsal 
dinimiz üzerindeki tasarrufların, gerçek ve bü-

. yük mânasından uzaklaşıldıkça, milletimize ne
lere mal olduğunu dikkate almasını bilebilsek, 
geçirdiğimiz acı tecrübelerden ders alabilsek, 
hususiyle İslâm Dini gibi yüceliklere imanla, 
insafla, hakkaniyetle asla bağdaşması mümkün 
olmıyan istismar cücelikleri reva görülmez ve 
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biz de bu kürsüden millete ve tarihe karşı §i- ı 
kâyete mecbur kalmazdık. 

Hiç şüphe edilmesin ki, şikâyetimiz ne ger
çek din adamı vasimdaki saygı duyduğumuz 
din görevlilerinden, ne de siyaseti Devletin ve 
milletin hayrına olarak Anayasamız, kanunla
rımız ve duyan vicdanlara göre hareket etmesi
ni bilen siyaset ve idare adamlarındandır. I 

Biz, kutsal dinimizi haksız ve hayırsız işti-
halarma basamak yapmak suretiyle milletimi
zin yüksek vasıflarını dondurma ve onu parça
lama- istidadı ndaki zihniyet ve davranışların 
şekvacısıyız. 

Bu şikâyetimiz din saygısından, iman ve 
inanç sevgisinden, vatan ve millet 'menfaatle
rini düşünmemizden gelmektedir. j 

Diyanet İşleri Başkanlığı bütçesi üzerinde 
görüşürken, her şeyden evvel bu müessesesinin 
hangi anaprensipten hareket edilmek suretiyle 
kurulmuş olduğu ve bu prensiplerin oturtuldu
ğu anamevzuatm nelerden ibaret bulunduğu 
üzerinde kısaca durmak: yerinde olacaktır. 

Esasen bu anaprensip üzerinde bir anlayış 
ve anlaşmaya varlıdığı takdirde, şikâyet ve 
tenkid mevzularının büyük çoğunlukla ortadan 
kalkmış olacağından eminiz. 

Pek sayın arkadaşlarım; 
Diyanet İşleri Başkanlığı, Anayasamızda. 

yer alan bir kuruluştur. 
Anayasamızın 154 ncü maddesi, «Genel İda

re içinde yer alan Diyanet İşleri Başkanlığı 
özel kanununda gösterilen görevleri yerine ge
tirir.» diye bir hüküm getirerek bu Başkanlığı 
genel idare içinde milletin hizmetine koymuş 
bulunmaktadır. 

Tereddüde mahal 3Toktur ki, Diyanet İşleri 
Başkanlığı, Anayasamızın 2 nci .maddesinde 
yer alan, temel ilkelerimizden ve anaprensiple-
rimizden biri ve başlıcası olan lâik Cumhuriyet? 
esasları çerçevesinde vücut bulmuş bir teşekkül
dür. 

Mevzuundaki yüce din, dinî ibadet ve tören
ler için yine Anayasamızın 19 neu maddesi ile 
vâz 'edilen ciddî bir araştırma mahsulü hüküm
lerde, lâiklik içinde Diyanet İşleri Başkanlığı
nın kendisine re'hber edinmesi icabeden 'büyük 
mâna taşımaktadır. 

Filhakika 19 neu madde; «Herkes, vicdan 
ve dinî inanç ve kanaat hürriyetime sahiptir, j 

— 4' 

Kamu düzenine veya genel ahlâka veya bu 
amaçlarla çıkarılan kanunlara .ajdnrı olmıyan 
ibadetler, dinî inanç ve kanaatlerini açıklama
ya zorlanamaz. Kimse, dinî inanç ve kanaatle
rinden dolayı kınanamaz. Din eğitim ve öğreti
mi, ancak kişilerin kendi isteğine ve. küçükle
rin de kanuni temsilcilerinin isteğine bağlıdır. 

Kimse, Devletin sosyal, iktisadi, siyasi ve 
hukukî temel düzenini, kısmen de olsa, cl&n ku
rallarına dayandırma veya siyasi veya şahsi 
çıkar veya nüfuz sağlama amaciyle, her ne su
retle olursa olsun, dini veya din duygularını 
yahut dince kutsal sayılan şeyleri istismar ede
mez ve kötüye kullanamaz. Bu yasak dışına 
çıkan veya başkasını bu yolda kışkırtanlar ka
nuna göre cezalandırılır, dernekler, yetkili mah
kemece ve siyasi partiler, Anayasa Mahkeme
since kapatılır.» demektedir. 

İşte bu anaprensip ve mevzuat içinde Diya
net İşleri Başkanlığının yerini ve vazifesini 
tesbit etmek icabetmektedir. 

Ancak, öncelikle Türkiye'miz ve Anayasamız 
bakımından lâiklikten ne anlaşılması lâzım geldi
ğini tesbit. zarureti vardır. 

Bir kısım insanlara ve bilhassa Diyanet İşleri 
Başkanlığına altından çıkılması zor bir fitneyi 
sokmuş bulunan Altunsoy Zihniyetine göre lâiklik, 
«İnanca saygı, ayrı inanışları birleştirmeye zorla
mamak, inancı Devlet kuvvetinin tazyiki altında 
tutmamaktır.» şeklinde tarif olunmaktadır. 

Batıda lâiklik, «Dinin Devlet işlerine, Devle
tin din işlerine karışmaması» olarak tarif edil
miştir. 

Orada, lâiklik, kilisenin devlet ve bilhassa 
eğitim işlerine müdahalesini önlemek için kabul 
edilmiş olduğundan, böylesine bir tarif meselâ 
Fransa bakımından doğrudur. 

Bizde lâiklik, bu anlamda ele alınmamıştır. 
Ne Devletimizin Kurucusu Atatürk, ne eski, ne 
de yeni Anayasamız, lâikliği böylesine iki tarafı 
açık bir mânaya bağlamamıştır. 

Din, Devlete karşı tamamen müstakil ve her 
türlü murakabe dışında tutulmamıştır. Cemaat
lerin serbestçe teşkilâtlanması, propaganda yap
ması hususunda bir serbestiye sahibolmaları fik
ri, Türk inkılâbmdaki ve Anayasadaki lâikliğe 
uygun görülmemiştir. 

Diyanet İşleri Teşkilâtının genel idare içinde 
yer alışının sebebi, İslâm tarihinin gelişmesi için
de, din işlerinin kendisine has bir idare teşkilâ-
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tına salıibolmayışmdan doğabilecek mahzurları 
ortadan kaldırmak gibi bir sebebe bağlanırsa da, 
asıl mühim sebep, Batıdaki lâiklik anlayışını Tür
kiye'ye getirmek adı altında Türkiye'de cemaat 
fikrinin yaratılması ve bu cemaatin bir kuvvetli 
baskı grııpu halinde teşekkül ederek, Türkiye'yi 
o yoldan tekrar Büyük Atatürk'ün kurtarmak 
istediği teokrasiye götürmesini önlemektir. 

Bu haliyle Diyanet İşleri Başkanlığı, milleti
mizin tamamına yakın çoğunluğunu teşkil eden 
Müslümanların, kafasında, gönlünde ve vicda
nında yaşattığı mukaddes dinin idare icaplarını 
yerme getirmek için lüzumlu geniş mânasmdaki 
zabıta tedbirlerini sağlamak ve fakat aynı zaman
da toplumumuzun çağdaş uygarlık seviyesine doğ
ru muhtacokluğu süratle ilerlemesini önliyece'k 
her hangi bir teokratik akımı bertaraf eylemek 
gibi önemli ve hususiyet arz eden bir vazife ile 
karşı karşıya bulunmaktadır. 

Liklik bu mânasiyle ele alınır ve Diyanet İş
leri Başkanlığının lâikliğin bu anlamındaki büyük 
vazife ile dolu olarak genel idare bünyesinde 
mevki aldığı dikkatten uzak tutulmazsa, Hükü
met ve hükümetlerin de Diyanet İşleri Başkan
lığının faaliyet ve icraatı karşısında ne kadar na
zik ve sorumlu bir mevkide bulunduğu kendili
ğinden ortoya çıkar. 

İşte şimdi Diyanet İşleri Başkanlığının faa
liyet ve icraatı ile alâkalı bâzı hususları dile ge
tirerek mukaddes dinimize ve bizzat Diyanet İş
leri Başkanlığına ve tabiatiyle Büyük Türk Mil
letine hizmet vazifemizi görmeye çalışacağız. 

Aziz arkadaşlarım; 
Geride bıraktığımız 1966 yılı, bütçesini görüş

tüğümüz Diyanet İşleri Başkanlığı içinde müta
lâa olunabilecek hâdiseler bakımından büyük dal
galanmalar arz etmiş; ziyadesiyle zararlı safha
lardan geçmiş ve sonuçlar vermiş bir yıl olmuş
tur. 
« Politika hayatımıza ve millî bünyemize mu
sallat olmuş bulunan tâviz ve istismar zihniyetin
den kendimizi kurtaramıyarak, Diyanet İşleri 
Başkanlığına, selef Bakanın tavsiye ve tesirinde 
getirdiği bir şahsın muzır, dine, evet ulvî ve kut
sal Müslümanlığa ve milletin yüksek menfaatle
rine tamamiyle aykırı bir tutumunu desteklemek 
suretiyle bu Başkanlık bünyesindeki yüksek ve 
gerçek vasıflı din görevlilerini uzaklaştırıp on
lar yerine zamanla hakiki mahiyetleri anlaşılan

ları yerleştirmesi ile başlıyan hareketi, zamanın
da yapılan uyarmalara rağmen, araya seçimlerin 
girmekte olması ve seçimlerde bu yoldan fayda
lanma temayüllerinin belirmesi yüzünden, maale
sef müspet bir safhaya intikal edememişti. Bu 
yüzden, dinimize ve bu yüksek din müessese<ırıı 
vasfına uygun düşnıiyen manevralar çevrilmeye 
başlanmıştı. Bu sebeple, memleketin yalnız sağ
lam dini inancını değil aynı zamanda kaderini 
tehlikeye düşürecek tarzda Nurculuk yayılmaya 
balşamış; Süleymancılık diye uydurma bir yolun 
yüreklere sindirilmesi çabasına geçilmiş; arırku' 
ve asırlardır en ufak ayrılık göstermeden Türk 
ve Müslüman olmanın karderLğinde yaşıyan in
sanlar, sünnî ve alevî diye tefrikaya tabi tutul
mak istikametine sürüklenmek islenmiş ve b'nne-
tice millî birlik ve bütünlüğü tehlikeye sokabile
cek zihniyetin yeşermesi için müsait bir va:atın 
doğmakta olduğu endişesi gerçek din adam ve 
görevlileri ile bütün vatan severleri tesirine al
mıştı. 

Bereket versin ki, vatan ve milletin yüksek men
faatlerini titizlikle vazifesinde tutan Millî Gü,"en
lik Kurulu, tesbit ettiği kesin delillere dayanarak 
işe müdahale etmiş ve siyasileri uyarmak suretiy
le bu yoldan dönülmesine yardımcı olmuştur. 
Görevli Sayın Bakanın da İm konmkıkl Im^a^i-
yeti endişeleri bertaraf etmekte tesirini göster
miştir. 

Hataları kullanmak istemiyoruz. Fakat, yeni 
bir seçim döneminde ve yeni marifetlerle mille
timize musallat olabilecek bu gibi hareketlerin 
bir daha tekerrür etmemesi için, bu kadarı ile ol
sun geçirdiğimiz ve henüz tamamiyle şifa buldu
ğunu iddia etmekte mazur bulunduğumuz bu teh
likeli durum ve tutuma da dokunmanın faydası
na inanıyoruz. 

Diyanet İşleri Başkanlığı bünyesindeki tasar
rufların, Yüksek Danıştaym tehir ve iptal karar
larına mevzu olmasına rağmen, Yüksek Mahkeme 
kararlarının yerine getirilip getirilmediğini de 
kesinlikle bilmediğimiz için, Sayın Devlet Baka
nının bu konuda bize rahatlık verecek bilgisini ri
ca ediyoruz. 

Bir iyi}'e dönüş ve iyi istikamette ilerlemekte 
olmanın memnunluk ve ümit verici havasına rağ
men, din görevlilerinin ihtiyaca göre dağıtılmak
ta olup olmadığı ve bu dağıtımda siyaset ve siya
setçilerin hâlâ müessir bir unsur vasfını nruhafa-
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za edip etmedikleri hususu da merakla izlediğimiz 
bir konudur. 

Din görevlilerinin, vaazda bulunurken veya 
sıfatlarına verilen değerin adamı olduklarını 
unutmak suretiyle, müsait buldukları yerlerde 
bilmedikleri, anlamadıkları konulara temas etmek 
suretiyle politikanın çirkin vasıtası olduklarına 
dair şikâyetler devam etmektedir. Şüphesiz bu 
şikâyet, her din görevlisi için değildir. Ancak. 
yüksek olan ve yüceliğinde kalıp tutulması ieabe-
den mukaddes dinimizle ilgili olarak görev ifa 
eden kimselerden böylesine şikâyetlerin vâki ol
ması, miktarı az da olsa veya az görünse bile ön
ce bizzat dine ve din adamlığı, din görevliliği vas
fına ve sonra da Devlet hayatımıza zararlı oldu
ğu için, bu marifetlere bir son verilmesini ısrar
la talebetmeyi vazife sayıyoruz. 

Hâlâ, Ankara ve İstanbul gibi büyük şehir
lerimizdeki bir kısım camilerde bile olmıyacak. 
inanılmıyacak şekildeki sözlerle, topuk dibine 
düştüğü herkesçe söylenen bir kısım vazifeliler 
hakkında, Diyanet İşleri Başkanlığının bir kulak 
tıkanıklığı içinde bulunması, cidden üzücüdür. 

Henüz yetişkin din görevlilerinin her yerde 
bulunmasının mümkün olmadığı vakıası karşısın 
da, hem Müslümanlığın pek basite götürülmesin 
önlemiş olmak ve hem de Anayasamızın çiğnen 
meşini önlemek için, Diyanet İşleri Başkanlığın
ca vaizlerin vaazlarında neleri söyliyeceklerin'r 
kesinlikle tesbiti ve esaslı birer hazırlık mahsulü 
olan yazılı belgelerle onların teçhizi lüzumum: 
ve faydasını dikkate sunuyoruz. 

Bu başkanlık bünyesindeki tâyinler ve nakil
lere, çoğu zaman bizzat içindeki görevlilerin bâ
zı haller karışmakta olduğu söylentisi ve karşılaş
tığımız müşahhas örnekleri muvacehesinde, dir 
müessesesinde fesat, entrika, hakkaniyet ve ada 
lete riayetsizliğin taşıdığı ağır mânayı belirtmek 
suretiyle tekrarına mâni olacak tedbirlerin alın
masını ısrarla istiyoruz. 

En son, en ileri vasfı ile mukaddes dinimizin 
şanına lâyık bir çalışma düzeninde, haktan, ada
letten ve insaftan ayrılmamak şartiyle Diyanet 
İşleri Başkanlığına ne verebilirsek onu vermeye 
tehalükle taraftar olduğumuzu beyan ederek, 
başta Sayın Başkanları olduğu halde bütün gö
revlilere sağlık, saadet ve başarı diler, bütçeleri
nin millet ve memlekete hayırlı olmasını temen
ni ederiz. Saygılarımızla. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Söz sırası A. P. Grupu adına 
Sayın Hulusi Söylemezoğlu'nda. 

Buyurun efendim. 
A. P. GRUPU ADINA HULUSİ SÖYLE-

MEZOĞLU (Sivas) — Sayın Başkan, sayın se
natör arkadaşlarım ve Muhterem Bakan; Diya
net İşleri Başkanlığı bütçesinin tümü üzerinde 
Adalet Partisi Senato Grupu adına görüşleri
mizi arz etmek üzere söz almış bulunuyorum. 
Sözlerime başlamadan hepinizi şahsım ve gru-
pum namına hürmetle selâmlarım. 

Aziz ve muhterem arkadaşlarım; 
Allah'ın yarattığı mahlûkatm en ekmel ve 

er, eşrefi olan âdemoğlu, bugünkü mânada Al
lah'ı tamyıncaya kadar pek çok devreler geçir
miştir. 

İnsanlar yaratıldığı günden bugüne kadar, 
Allah ve din duyguları ve bunu anlama çabası 
içine girmişlerdir. Bu itibarla, bugün kısanla
rın yaşadıkları her yerde dinler de yaşamakta
dır. Dinsiz hiçbir millet mevcut değildir. 

İradesi bütün kâinat üzerinde hâkim, küllî 
kudrete mâlik bir yaratıcının varlığına inan
mak ve ona ibadet etmek insana mahsus aklî ve 
fıtrî bir kemaldir. Bu bakımdan dinin menşei 
titrettir. İnsandaki de aklıselimdir. İnsanda 
neveudolan his ve şuur ilâhi vahy ile beyan ve 
takviye olunmuştur. Çünkü yalnız kalrtfp olan 
bu hal, Allah'ı bilmek ve sıfatlarını, emirlerini 
hak ve vazife hudutlarını mebde ve mâbadini 
anlamak için kâfi değildir. Bunu aydınlatacak 
olan Peygamberin beyanıdır. Binaenaleyh din 
toplumların kayıtsız kalamıyacakları mukaddes 
bir konudur. 

Milletlerin maddi kuvvetlerinin kaynağı 
teknik, mânevi kuvvetlerinin kaynağı ise iman
dır. 

İslâm dini; çalışmayı, kazanca kanaat etme
yi ve israftan kaçınmayı emretmekle her za
mana uyan biricik çareyi bulup göstermiştir. 

İslâm dini; beşeriyet arasında en büyük ay
rılıklara sebebolan dil, renk. ırk farkları ve sai-
reyi gidererek insan fıtretine, yaradılışına en 
muvafık ve en tatbiki kabil açık ve ilâhi bir ni
zam kurmuştur. İslâm dininde kardeşliğin hük
mü büyüktür. Hiçbir insanın zelil ve sefil olma
sına razı olmaz, zekât, sadaka, şefkat, affetmek, 
merhamet, yardım etmek, adalet, do'ğruluk, ka
naat ve çalışmayı Allah Kuram Kerim/inde em-



C. Senatosu B : 27 2 . 2 . 1967 O : 3 

retmektedir. Cenabı Allah'ın bu emirlerine kar
şı bugün Allah korkusu kalblerimizde zayıfla
mış, kanaat kalmamış, merhamet damarları 
sertleşmiş, emanete hıyanet etmek, rüşvet, hır
sızlık, iffetsizlik, kumar, işret gibi kötü huylar 
pek çoğalmıştır. 

Kanunların bahşettiği haklardan hiçbir fe
ragat göstermeden istifade ettiğimiz halde; ka
nunların yüklediği mükellefiyetlerden kurtul
mak için her çareye başvurmaktan da geri dur
mamaktayız. 

Toplumda iyi nizam kurmak ve münasebet
leri devam ettirmek, can ve mal emniyeti sağ
lamak için en iyi tesirli kuvvet dinî inançtır. 

İmanın zayıflamasiyle ahlâki zaıflarm her 
sahada arttığı görülmektedir. İslâm dini; ku
lun Allah ile kulun kul ile en iyi tekemmül et
tirilmiş ahlâki vasıflarla münasebetlerini tan
zim etmiştir. 

. Sayın arkadaşlarım; her tarafta hayatı içti-
maiyenin tarumar olduğu ve insan topluluğunun 
ahlâki vasıfları tamamiyle bozulduğu bir hen
gâmede iken yetişen islâm dini beşeriyetin ni
zamını beşerin şerefine lâyık bir surette tanzim 
etmiştir. 

Hususiyle islâmiyet; ibadet, vicdan ve fikir 
hürriyetlerini Türk Devletinin hâkimiyetinde 
yaşıyan muhtelif mezhep saliklerine bahsetmiş
tir. Aklın kemaliyle beşeriyetin terakkisi esa
sını istihdaf eden İslâm dini medeniyetin ikti
za ettiği yüksek ilmi, zulmette kalmış dünya 
sakinlerine İslâm uleması tarafından asrımızın 
nail olduğu ilmin esaslarını meydana koymuş
tur. Hristiyan Avrupa irfanı tazyik, kilise hür
riyeti fikriylesin i tehdidederken, İslâm dini in
sanlığın yükselmesine yarıyan bütün meziyet 
ve faziletleri ve her türlü medeniyet ve terakki 
devrini açmıştır. 

Müslümanlığın intişariyle beraber birçok yer
lerde medreseler, umumi kütüphaneler, şifaha-
neler, rasathaneler, eczaneler kurulmuş, din far
kı gözetilmeksizin herkese açık bulunduruldu
ğu sırada Kostantin'in halefleri ilim ve irfanı 
sihir telâkki ederek kütüpanelerin kapısına 
kara kilit astırıp, aklı erenleri de Devlete 
karşı muzir addiyle ilmî ve mensuplarını 
imha yolunu tutarken; tarih boyunca güçlü 
Devletler kurmuş ve büyük bir medeniyet 
meydana getirmiş olan Türk Milleti en üs

tün duruma Islâmiyetten sonra erişmiştir. 
Bunun en parlak örneğini XVI nci asırda 
dünyanın en ileri, en yüksek, en kudretli mil
leti olan Osmanlı Türkleri vermiştir. Türk 
soyunun savaşçılık, teşkilâtçılık, çalışkanlık 
gibi üstün vasıflan ile Islâmiyetin ulvî pren
sipleri birleşince ve bunlara zamanın bütün 
bilgilerine en iyi şekilde sahibolmak hususu 
eklenince, 150 - 200 yıl içerisinde ortaya 
muazzam bir imparatorluk çıkmıştır. Milleti
mizin en ileri bir topluluk iken gerilemeye 
başlaması, zamanla bu üç anakaynaktan ye
teri kadar besi enememesinden ileri ge'miştir. 
Başlangıçta çok kuvvetli olan Türklük duy
gusu ve millî şuur git gide zayıflamıştır. 

İslâmiyet bir Devlet haline geçip genişle
mekle İslâm Medeniyettini kıtadan kıtaya 
götürmüş ve bugünkü Avrupa medeniyetinin 
esaslarını ve temelini İslâm uleması atmıştır. 

Hiristiyanlık Sezar ve Kayzer'lerin silâh 
ve mızraklarla armalaşmış tahtında kaşlarım 
çatıp, «cehalet sadakatin anasıdır» formüliyle 
tabilerini uyuştururken, İslâm uleması yıl
dızların herakâtını, gece ve gündüzün mü
nasebetini tesbit eden, hesap ve müsellesat 
ile rasadata birçok usuller sokan, havanın 
kesafeti ve ziyanın inkisarı ve cazibenin bir 
kuvvet oluşu ve sükût kanunlarının esa
sını bulan, cerrahi ilminin esaslarını koyan, 
kimya ilminin ilk kapısını açan corafya 
ve tarih ilimleri hakkında kıymetli eser
ler bırakan hep İslâm ulemasıdır. Ruhları 
şadolsun. 

Şüphesiz ki. bir ilim ve irfan dini, bir üm
ran ve ihsan dini, bir akıl ve burhan dini 
olan İslâm dini sayesinde Müslümanlık, bü
yük fatihlerin giremediği ve tutunamadığı 
yerlere girmiş ve onların kılmçla fethedeme-
diği gönülleri ve kalpleri fethetmiştir. 

İslâm Dini : Doğru söylemenin, ahte vefa
nın, emanete sadakatin, sabrın, cesaretin, ve-
karm Islâmiyetin esasları olduğunu bildir
mek suretiyle insanlığın en son hedefini tes
bit etmiştir. Bu akideye sahibolanîar na
muslu yaşamak, kimseye zarar vermemek su
retiyle dünyada adaletim, ahlâkın ve fazile
tin timsali olmuşlardır, 

Hulâsa : 
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1. . Din, Allah ve ahlâk fikirleri insanda 
fıtrîdir, insanla beraber doğmuştur. Bunu 
söndürmeye çalışmak, dinin kaynağını ve 
imanın mahiyetini bilmemektir. 

2. Beşer maddi alanda ne kadar ilerlerse 
ilersin, hiçbir zaman dinsiz yaşamryacak-
tır. Allah fikrinin beşeriyetten kalktığı gün 
onun kıyameti kopmuştur. Bunun aksini iddia 
etmek, insan ruhunu tahlil etmemek, insanı 
âdi bir hayvandan farklı görmemek, demek
tir. 

3.. Sırf beşeri akim mahsulü -olan ve ilahi 
vahye dayanmıyan bir din sistemi - adı ne 
olursa olsun - din değildir. O felsefi veyahut 
her hangi bir uydurma mezheptir. Beşer ne 
kadar çalışsa, fertlerin vicdan ve ruhlarını, 
cemiyetin din ihtiyacını tatmin edecek pey
gamberlerin tebligatı haricinde dini bir sis
tem kuramıyacaktır. 

Buraya kadar dinin faziletini ve dinin hiç
bir zaman gericilik değil bilâkis çalışmayaı ve 
tekâmülü emrettiğini kısaca belirtmiş bulu
nuyorum. 

Sayın arkadaşlarım; biraz da kaliteli din 
adamı yetiştirme meselesine temas edeceğim : 

Öğretmen yetiştiren kurumlardan başka, 
din adamı yetiştiren kurumların da, Türki
ye'nin içtimai şartları bakımından hususi ve 
ayrı bir ehemmiyetle ele alınmaları gerekir. 
Yani öğretmen gibi her kademedeki din ada
mının da seviye ve kalitesine büyük bir dik
kat ve ihtimam göstermemiz lâzımdır. Ancak 
bu suretle, öğretmenle din adamı kendi 
sahalarında birbirlerini tamamlıyacak hale 
gelebilirler, içtimai hayatta bir muvazene mey
dana getirebilirler.. 

Batı'nm medeni memleketlerinde de ilimle 
din asırlar boyunca birbirleriyle mücadele 
ettikten sonra bir anlaşmaya vanlabila-
miştir. Bu anlaşmada, her iki kısım ara
sındaki kuvvet muvazesekıin büyük rolü ol
muştur. Fakat, buradaki kuvvet muvazene
sini yalnız sayı değil, seviye ve kalite ba
kımından da düşünmek icabeder. Oünkü, in
sanların anlaşmaları ve sulh içinde beraber 
yaşıyabil'meleri için sadece maddi kuvvetleri
nin birbirine yakın olması yetmez. Hattâ bu 
neviden kuvvet yakınlığı çok defa sulh 
yerine savaş meydana getirir, insanlar ara

sındaki sulh ve anlaşmanın gerçek ve sağlam 
temelini ise seviye ve kalite bakımından yeter 
derecede gelişmeleri, manen olgunlaşmaları 
teşkil eder. 

Burada, din adamı karşısında öğretmeni, il
min mümessili olarak düşünebiliriz. Bu itibarla, 
Türkiye'de ilimle dinin anlaşması için önce öğret
menlerle din adamının anlaşabilmeleri lâzımdır. 
Binaenaleyh, öğretmenle din adamını gerçekten 
anlaşmalarını mümkün kılacak bir seviyede ve 
kalitede, böyle bir olgunlukta yetiştirmek gerekir. 

Din adamı yetiştiren kurumların halkın ha
yatında, hayatta lâik zihniyetin gerçekleşmesin
de büyük rolü olacaktır. Biz gerçek kalkınma
nın maddi ve mânevi, iktisadi ve kültürel cephe
lerimizle bir bütün halinde kalkınmak olduğu ka
naatindeyiz. Çünkü insan ve insanlardan mey
dana gelen cemiyetler ne sadece maddi ve ne sa
dece mânevi varlıklardır. Her insan ve cemiyet 
maddi ve mânevi terkibi ile bir bütün halindedir. 
Bu görüşle eğitimde, meselâ matematik ve fizik 
kadar, müzik ve beden eğitimine de ehemmiyet 
vermek lâzımdır. Veya maddi kıymetlerimizin 
yanında mânevi kıymetlerimizin gelişmesinde de 
bir muvazene temin edecek derecede ehemmiyet 
vermek gerekir. 

Din ise mânevi hayatımızın en mühim bir kıs
mını teşkil eder. 

Şu halde, memleketimizde de hem maddi ve 
mânevi kıymetlerin muvazeneli bir şekilde geliş
mesi, hem de lâik zihniyetin gerçekleşmesi ba
kımından ilim ile dinin halk hayatında çatışma
ması, anlaşmış olması lâzımdır. Bu kuvvetlerin 
kendi hayat sahaları içinde kalarak birbirlerini 
karşılıklı tanımak ve kabul etmek suretiyle sulh 
halinde bulunmaları gerekir. 

Bir cemiyetin hayatında yalnız din kendi ye
rini alır ve ilmin yeri boş kalırsa bir muvazene
sizlik meydana gelir. Din cemiyetin hayatında 
ilmin boş kalan sahasını da işgal etme istidadını 
gösterir. Netice olarak da, Devletin prensipleri
ne, kanunlara rağmen, hayat içinde lâiklik ger
çekleşemez. Bunun en belirli, delili, ilim adamı
nın bulunmadığı yerde, onun fonksiyonunu din 
adamının görmeye kalkmasıdır. 

Diğer taraftan, bir cemiyetin hayatında ilim 
kendi yerini alır ve dinin yeri boş kalırsa yine 
bir muvazenesizlik meydana gelir. Bu sefer ilim 
dinin boş kalan yerini kaplama temayülü gös-
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terir. Bunun neticesinde o cemiyet lâik değil, 
dinsiz bir cemiyet olur. Binaenaleyh, yer yüzün
de ilim ve teknik hızla gelişirken, insanlık haya
tı için dikkat edilecek en mühim meselelerden 
biri budur. İlim ve tekniğin tek başına sadece 
bir maddi kudret kaynağı olarak gelişmesi insan
ların materyalist olmalarında büyük rol oyna
maktadır. Ferdî ve içtimai şahsiyetlere insan ve 
milletlerin hürriyet ve haklarına karşı olan ko
münizmin materyalist bir görüşe dayandığını 
unutmamak lâzımdır. İlim ve tekniğin gelişmesi 
yanında, dine hiç kıymet vermiyen komünist Rus
ya'nın dinsiz bir cemiyet oluşu bu paragraftaki 
anafikri en iyi belirten bir misâldir. 

Halk hayatında ilim ve dinin kendi sahaları 
içinde çatışmaz bir halde bulunmaları için, önce 
halka din hayatında rehberlik eden din adamların
da ilim ve dinin çatışmaması, sulh halinde bulun
ması gerekir. Bunun için memlekette bir taraftan 
ilmin ve ilim zihniyetinin yeter derecede geliş
mesine çalışılırken diğer taraftan da yeter sayı 
ve vasıfta aydın din adamının yetişmesine de 
ehemmiyet vermek icabetmektedir. Biz kâfi mik
tarda aydın din adamının yetiştirilmesini, aynı 
zamanda lâiklik prensibinin gerekli kıldığı bir 
vazife, bir iş olarak görüyoruz. 

Çünkü tekrar edelim ki, lâikliğin hayat için
deki gerçekleşmesi, ancak ilim ile din kuvvetleri
nin muvazene teşkil etmesi ve yeter sayı ve vasıfta 
hem ilim ve hem de din adamının yetiştirilmesiyle 
mümkündür. 

Binaenaleyh, buraya kadar açıklamalarımız
dan da anlaşıldığı üzere, öğretmenler için oldu
ğu gibi, çeşitli kademedeki din adamlarının da 
sağlam, gerekli seviyede bir genel kültür veren 
tek bir kaynaktan yetiştirilmesi şarttır. Öyle ki; 
böyle bir kaynaktan yetişecek din adanılan hem 
hakiki aydın olabilmenin lüzumlu kıldığı temel 
ve umumi kültürü kazanacaklar hem de kabiliyet
leri nisbetinde üst kademelerde öğrenime devam 
imkânını bulacaklardır. 

Bu itibarla ortaya koyduğumuz esaslara da
yanılarak, bugünkü imam - hatip okullarının öğ
retimi akademik vasıfta olan müesseseler, liseler 
haline getirilmesi icabettiğini kesinlikle söyliye-
biliriz. Diğer taraftan şimdiki imam - hatip okul
larının, yalnız imam hatip yetiştirirmiş zannını 
uyandıran ismini değiştirmek lâzımdır. Bunun 
yerine, her kademedeki din adamının yetiştiril

mesini ifade eden bir isim bulmak, meselâ «İlahi
yat Lisesi» admı kullanmak daha uygun olacak
tır. Bu suretle bu İlahiyat Lisesini bitirenler 
imam ve hatip olabilecekleri gibi, Yüksek İslâm 
Enstitülerine ve İlâhiyet fakültelerine girerek da
ha üst kademede müspet ve mânevi ilimlerle mü
cehhez kaliteli din adamı olarak yetişmek imka
nını da bulacaklardır. İlâhiyet liselerinin Hükü
met tarafından açılması bizim için bir fikrî pren
sip meselesi değildir. Ancak bugünkü İslâm ce
maati bu müesseseleri gereği gibi açabilecek maddi 
ve mânevi imkânlara henüz yeteri kadar sahip 
bulunmamaktadır. Bunun için bugün bu mües
seselerin Hükümet tarafından açılmasını, onun 
tasarruf ve kontrol unda bulunmasını tercih edi
yoruz. Bunu istenilen gerekli müspet neticeleri 
sağlama bakımından lüzumlu görüyoruz. 

Şüphesiz ki, İlahiyat liselerinin açılmasında 
bir plâna bağlanmak icabeder. Bunun için her 
şeyden önce, memleketin çeşitli kademeden din 
adamına olan ihtiyacını tesbit etmek şarttır. Böy
lece İlahiyat liselerinin açılmasını tesbit edebi
lecek esaslara ve hazırlanacak bir tatbik progra
mına bağlamak gerekir. 

Diğer taraftan, İlâhiyet liselerinin açılmasın
da da sayı uğruna kaliteden asla fedakârlık edil
memelidir. Bunların ihtiyaca göre sayıları, ye
ter vasıfta öğretim elemanı yetiştikçe artırılma
lıdır. Aksi takdirde buraya kadar ortaya koy
duğumuz görüş ve esasların dışına çıkmış, tezada 
düşmüş oluruz. 

Muhterem arkadaşlarını; hem iktisaden ve 
hem de din bakımından geri kalmış bir milletiz, 
İktisaden kalkınmayı beşer senelik programla ele 
almış bulunuyoruz. Bunun yanıbaşmda yuka
rıda arz ettiğim sayı ve kalitede mümtaz ilim 
adamı yetiştirir, bunlarla Allah ve Peygamberin 
emirlerini ahlâkı hamideyi, kanaati, Allah korku
sunu ve çalışmayı doğru olarak milletin kalplerine 
sokarsak kalkınmaya hız vermiş oluruz, kanaatin
deyiz. Bugün iktisaden geri kalmış milletlerde 
içtimai kalkınmanın bir vasıtası da din eğitim ve 
öğretimi ile milleti tenvir etmektir. 

Dün bütün kudretiyle, bütün teşkilâtiyle 
dini yok etmek, Allahı unutturmak, din duy
gularını kökünden söküp atmak istiyenler, bu 
gün tekrar onun eteklerine sarılıyorlar. 

Bugün ileri memleketlerin hepsinde din 
eğitimine büyük ehemmiyet verilmektedir. 

4 7 3 -
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Ve meselâ Amerika'da din meseleleri her gün 
biraz daha ileri gitmekte ve inkişaf etmek
tedir. Yeni yeni birçok dinî teşekküller vü
cuda gelmektedir. Birleşik Amerika'da kilise 
mensuplarının sayısı bundan 20 sene evvel 
73 milyona yakındı, bu kiliselere bağlı din okul
larının sayısı ise 170 bin civarında ve bu okul
lara devam eden çocukların sayısı ise 19 mil
yondan ziyade idi. Ve bu kiliselere yapılan ba
ğış ve vakıflar mecmuu ise 803 milyon dolar
dı. Diğer ileri memleketler de bu misullû müs
pet ilme tekniğe ne kadar ehemmiyet verili
yorsa ilim adamıma ve doyayısiyle mânevi 
ilmî halka intikal ettirmeye aynı derecede 
ehemmiyet vermektedirler. 

Çok muhterem arkadaşlarım; Diyanet işle
ri bütçesine 1966 yılı bütçesine nazaran muh
telif bölümlerine bütçenin takatma göre on-
bir milyonu mütecaviz bir zam yapılmıştır. 

Diyanet İşleri Başkanlığının çalışkan ve 
mümtaz elemanları, 633 sayılı Teşkilât Kanu
nunu ağır şartlar içerisinde muvaffakiyetle 
tatbike çalışmaktadırlar. 1966 yılında Diyanet 
İşleri Başkanlığına verilen tahsisatları âza
mi tasarruf ve iyi anlayış içinde tatbik etme 
leri ve başarmaya çalışmaları şayanı şükran
dır. 

600 küsur müftüden bir çoğunun çalışma 
binaları yoktur. Bilhassa ilçelerdeki müftü
lerin ekserisi resmî bir binaya sahip değildir 
ve küçücük bir binaya sıkışmış bulunmakta 
dırlar. Bütçesinin müsaadesi nisbetinde müf
tülük Binaları Yaptırma Dernekleri için ayrı
lan tahsisat şayanı şükrandır. Bu dernekleri 
teşvik bakımından önümüzdeki senelerde büt
çeye konacak ödeneğin artırılması şayanı ar
zudur. 

633 sayılı Kanunun öngördüğü ölçüde 1967 
bütçesine 2 000 aded köy imamının yer alma
sı ve geçen seneki yani 1966 bütçesine ilâve 
edilen 2 000 koy imamının da gayet âdil bir şe 
kilde Sayın Devlet Bakanı tarafından vilâyet
lere tevzii memnuniyeti mucibolmuştur. Devlet 
Bakanına teşekkürlerimizi arz ederim. 

Ecnebi memleketlere gönderilen işçileri ma
nen takviye ve tenvir için gönderilen din adam
larının kaliteli din adamlarından ve tecrübe
lilerden gönderilmesi arzumuzdur. 

633 sayıh Kanunun geçici 3 ncü maddesin
de intibakları yapılmamış olan müftü ve vaiz

lerin de intibaklarının yapılması için kanunun 
bu maddesinin tadilinin ve bu suretle mezkûr 
şahısların mağduriyetlerinin önlenmesini ehem
miyetle Sayın Devlet Bakanından rica eder, 
1967 yılı Diyanet İşleri Başkanlığı bütçesinin 
tümü üzerindeki görüşlerimize burada son ve
rirken, bütçenin memleket ve millet, Diyanet 
İşleri Başkanlığına hayırlı ve uğurlu olma
sını diler; beni dinlemek lûtfunda bulunan aziz 
ve muhterem arkadaşlarıma, Adalet Partisi 
Senato Grupu adına, saygı ve hürmetlerimi 
arz eder, hepinize sıhhat ve saadetler dilerim. 
(Alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Tekin Arıiburnu. 
TEKİN ARIBURUN (İstanbul) — Sayın 

Başkan, muhterem arkadaşlarım, bir taraftan 
sski bir asker olmak sıfatiyle din işleri hak
kında söz almış bulunmak biraz garip gibi geli
yor. Fakat yine memleket müdafaası için en 
'yi tecrübelere malik sınıf olan -askerlerin en 
mühim dayanaklarından biri olan din husu
funda bir kaç müşahedemi a^z etmeyi faydalı 
'juldüm. Bir hafta kadar evvel bir Avrup.ı seya
hatinden döndüm. NATO için gitmiştim. Te
sadüf Roma ve Frankfurt'ta yine tesadüf 
yabancı din adamları ile karşılaştım. Kısa dahi 
>lsa bâzı temaslarımız çok dikkate değer bâzı 
hususulara döküldü. Dinin mânevi sağlamlığı, 
mânevi yetişmenin ve kudretin bugün Avrupa-
la ne kadar ehemmiyetle yer almakta olduğu
nu ve muhtelif dinlere mensup din adamları
nın, ne kadar cansiparane çalışmakta olduğu
nu müşahede ettim. Bir defa bunu arz etmek 
isterim. 

İkincisi, Birinci Cihan Harbinde bilhassa Ça
nakkale Cephesinde bir elinde Kuran, bir elin
de süngüsü düşman üzerine atılan Mehmetçik
lerin ve Türk Subaylarının kahramanlığı hâlâ 
tarihte ve bir taraftan da gönlümüzde yaşa
maktadır. Bu kudretin, bu kuvvetin kaynağı 
neredendir? Allah ve vatan uğruna şahadettir 
3U kuvvetin kaynağı, buna hiç şüphe etmeyin, 
sn mühim kaynak budur. Kore Harbinde esir 
düşen bâzı askerlerimiz vardır. Bunları beyin 
yıkamasına tabi tutmuşlardı. Bunları veril
miş olan raporlardan ve Amerikalıların bize 
göndermiş >ol»duğu malûmattan öğrenmiş idik. 
Bütün diğer esir milletlerin askerleri meyanm-
da bu beyin yıkamasına yegâne mukavemet 
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eden ve âdeta hiçbir tesire uğramıyan Türk as
kerleri idi. Bu hem komünistlerin, hem diğer 
milletlerin, bilhassa Amerikalıların dikkatini 
çekmişti, araştırmalar yaptılar. Netice, Türk 
Askerlerinin dine «olan bağlılığı ve inançları ol
duğunda mânevi inançlarının kuvvetinde bul
dular bu mühim bir faktördür arkadaşlar. Bu
nu da, o zamanki mesul .makamlarda bulunmuş 
olan, bu işlerde araştırmalara iştirak etmiş bir 
arkadaşınız sıfatiyle arz ediyorum. Bir millete 
din lâzımdır. Ve zararlı cereyanlara, ahlâksız
lıklara gittikçe körüklenen kötü itiyatlara 'kar
şı en iyi bir panzehir teşkil etmektedir. Ama 
bunun bir şartı var. O da katiyen ve yüksek 
kültürlü din adamları yetiştirmek, şart bu. Bir 
taraftan Yüksek İslâm Kongresi azaları, bir ta
raftan yabancı memleektlere ait, islâm yaban
cı devletlerine ait rnüslüman liderler ve bir ta
raftan da yabancı dinlere ait bâzı liderlerle gö
rüşme, konuşma fırsatlarından edindiğim ka
naat budur bize ço'k iyi yetişmiş, çok sayıda ve 
hakikaten aydın fikirli yüksek lider vasıflı din 
adamları lâzımdır. 

Bu arada menfi bir müşahaderni de arz ede
yim. Bâzı Camilerde vaazlarda ne zamana, ne 
zemine, ne ihtiyaçlarımıza, ne de dinimizin ul
viyetine uygun olmıyan bâzı vaazlar verilmek
tedir. Meselâ Kuranı Kerime atfen kadınların 
ibadetlerinin ei'keklerin ibadetleri yanında mu
kayese edildiği zaman, kadınların aynı sevabı 
hiçibir zaman alamıyacakları iddia edilmekte
dir. Ve buna benzer daha bâzı ağır ve burada 
tekrarından içtinabettiğim bâzı hususlar da 
söylenmektedir. Bu artık Ankara gibi, İstan
bul gibi, İzmir gibi şehirlerimizin dindar zeva
tının vaızlarına yaraşmıyacak bir kırat, bir 
vasıf göstermektedir. Bunu Say:n Diyanet İşleri 
Başkanlığının dikkatlerine arz ederim. 

Diyanet İşlerimiz tarafından mânevi saha
daki boşlukları dolduracak ve ihtiyaçları kar
şılayacak ve bilhassa gençliği cezbedecek, uya
racak tarzda faydalı ve şiarımıza yakışacak 
vicdanlarda hareket uyandıracak verimli vaaz
ların hazırlanıp verilmesi ve bunların okuttu-
rulması, bunların kontrol edilmesi lâzımdır. Bu 
memleketimiz için temenni edilmez hiç bir za
man, fakat ümidetmediğimiz bir zamanda bir 
harbe girersek arkadaşlar zamanımızın harb 
lerlnin sıkıntılarına eğer dinî, mânevi dayanık 
lığımız olmazsa dayanamayız arkadaşlar. Bunda 

vazifeli olan da hiç şüphesiz Diyanet İşleri erkânı
dır, din adanıl arımızdır. Yüksek İslâm Enstitüsü 
ve İmam - Hatip Okullarını profesörleri, öğret
menleri ve öğrencileriyle her türlü ihtiyaçları
nı karşılayacak ve bugün yabancı yüksek din 
sâliikleri arasında, kolları arasında en iyi va
sıfları taşıyacak olan din adamlarının yetiştiril
mesinin bilhassa ihtiyaç olduğunu arz eder, say
gılarım] sunarım. 

BAŞKAN — Bütçe üzerinde görüşecek baş
ka üye yoktur. Sayın Devlet Bakanı Rafet Sez
gin, buyurun efendim. 

DEVLET BAKANI RAFET SEZGİN (Ça
nakkale Milletvekili) — Sayın Başkan, Cumhu
riyet Senatosunun muhterem üyeleri, huzurunu
zu fazla işgal etmeme düşüncesi içerisinde söz
lerime başlıyorum. Esasen, Yüce Cumhuriyet 
Senatosu huzurunda çeşitli vesilelerle, Diyanet 
İşlerine mütaallik hemen bütün konularda fikir
lerimizi mükerreren arz ve takdim etmek imkâ
nını daha evvelki oturumlarda 1966 bütçesi ve
silesiyle, yurdun çeşitli yerlerinde zuhur eden 
vakıalar sebebiyle arz etmiş bulunduğumuz cihet
le onların yeniden tekrarından, ariz ve âmir tek
rarından içtinabedeceğlm. Ancak hâlâ bir mese
lenin münakaşa edilmiş olması, münakaşasının 
yalnız Parlâmentomuzda değil, ,vatan sathında 
ve basınımızda münakaşa edilmiş olmasının uzun
lusu içerisinde bu konu hakkındaki kesin görüşü
müzü ve tatbikatımızı kısaca arz etmekte ve bu 
münakaşaların yani lâiklik konusundaki müna
kaşaların artık Türkiye'de bitirilmesi zaruretine 
İnandığımız cihetle buna temas etmekte fayda 
mülâha.za ediyorum. 

Sayın senatörler, İslâm Dinî müsamahayı 
kabul eden bir din olmak itibariyle, rnüslüman 
Türk Milletinin temayüllerine uygun, dini
mizin hükümlerine uygun bir lâiklik tatbikatı 
da Tanzimattan beri bir mücadele halinde 
memleketimizde cereyan etmiş, 1928 Anayasa
sında bir Anayasa hükmü olarak kabul edilmiş 
ve o tarihten beri Türkiye'de lâiklik anlayışı ha
zan ters mânalarda anlaşılmış, bazan başka 
istikametlerde tatbik görmüş iddiası ile karşı
laşılmış bulunmakta, 27 Mayıstan sonra gelen 
Anayasamızın 19 ncu maddesinde vazıh hük
münü bulmuştur. Biz iktidar olarak, Yüce Par
lâmentoların huzuruna arz ettiğimiz Hükümet 
Programında, lâiklik anlayışımızı, Anayasanın 
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19 nen maddesine bina etmiş bulunmaktayız. 
Yüce Senatonun huzurunda şunu arz etmekten 
büyük bir zevk duymaktayız ki, lâiklik anla
yışım Anayasanın 19 neu maddesinde yazılı 
olduğu şekilde ifade eden her beyan sahibiyle, 
her siyasi parti grupunun bu mevzudaki beya-
niyle fikir birliği içerisinde bulunmaktayız. 
Bu hususa işaret etmenin sebebi vardır. Din 
istisnıareıları laiklik istismarcıları bir taraftan, 
din düşmanları bir taraftan bizim bu düşünce
mizi başka istikametlerde vatan sathında istis
mar etmenin gayreti içinde bulunuyorlar. Bir 
taraftan bu Lâiklik anlayışımızı, menşeini Ana
yasadan alan lâiklik anlayışımızı dinsizlik mâ
nasında istismar edenler, bir taraftan da bir 
tarihte, mazide lâiklik anlayışını din düşman
lığı şeklinde tatbik ettiği iddia olunan bâzı 
zümrelerle bu konuda fikir birliği içerisinde 
olduTiımuz ithamı ile karşı karşıya bırakmak
tadırlar. Her iki zümre de gayrisamimidir, her 
iki zümre de din istismarcısıdır. Bunu zabıtla
ra tescil ettirmekte fayda mülâhaza edi
yorum. 

Lâiklik anlayışı din işlerinin Devlet işlerin
den, Devlet işlerinin din işlerinden ayrılması 
şeklinde tarif edildiği gibi, lâiklik anlayışı vic
danlara baskı yapmıyan ve baskı yaptırmıyan 
bir anlayış içinde de tarif edilebilir. Anayasa 
sistemimiz vazıh olarak lâiklik anlayışını tan
zim ederken. Diyanet İşleri Teşkilâtını genel 
idare içinde mülâhaza eden 154 neü maddesi 
ile Müslüman Türk vatandaşlarına Devletin 
dinî hizmetler yönünden dinî tahsil ve terbiye 
vermek imkânları yönünden yardımcı olmasını, 
yardım etmesini öngörmüş, o surette Diyanet 
İsleri Başkanlığını genel idare içerisinde mü
talâa etmiş bulunmaktadır. 

Sayın senatörler bizim tatbikatımız da bu
dur. Aslında Müslüman Türk Milletinin ikti
darlardan beklediği ve istediği de budur. Di
yor ki. «İktidarlar bana yol yapsın, bana su 
getirsin, okul yapsın, öğretmen versin, bu 
safhaları aştıktan sonra köyüme elektrik ge
tirsen. ibadethaneme hürmetkar olsun, camile
rime hürmetkar olsun, imkânlar içerisinde onla
rın yapılmasına, onarılmasına yardım etsin, 
çocuklarıma tahsil ve terbiye verme imkânla
rını sağlasın.» İşte Müslüman Türk Milletinin 
Devletten, Hükümetten, siyasi iktidarlardan 
istediği budur. 

Bizim, vaadimiz budur, tatbikatımız budur, 
sayın senatörler. 

Sayın Alpaslan, 1966 yılı içerisinde Diyanet 
İşleri Teşkilâtında büyük dalgalanmaların bu
lunduğunu ifade buyurdular. Doğrudur. Bu me
seleleri yeniden teşrih etmek suretiyle vaktini
zi almak istemiyorum. Ama cereyan eden olay
lar ve iktidar olarak bu mesele karşısında bi
zim davranışımız cümlenin malûmudur. Yalnız 
Sayın Alpaslan'ın, yanlış tesbit etmedim ise, 
mütalâalarında, mütalâalarında değil, mütalâa
larında istinadettiği bir vakıanın benim ıttrlaı-
ma intikal etmediği cihetle doğru olmadığına 
işaret etmek zaruretindeyim. O da şudur : Millî 
Güvenlik Kurulunun tesbit ettiği deliller ve 
yaptığı ikaz sebebiyle bu yoldan dönüldüğüne 
mütedair mesul arkadaşınız olarak benim hiç
bir bilgim yoktur. Bana Millî Güvenlik Kurulu 
tarafından bu konuda hiçbir ikaz ve tavsiye ya
pılmamıştır. Yapılan hareketin mesuliyet ve 
şerefi tamamen başlangıçtan beri şimdi huzu-
nmuzda bulunan arkadaşınıza aittir. Bu mese
leyi bu suretle tavzih etmekte zaruret görüyo-

j ram. 
Saym Alpaslan, Danıştay kararlarının Diya

net İşleri bakımından ne derecede infaz edil-
[ diği hususunu sordular. Bu hususta izin verir

seniz bâzı mülâhazalarımı arz etmek istiyorum. 
i Konu ile münasebeti olduğu için bundan cvvel-
ı ki bütçelerden birisinde mütalâa, serd eden Sa-
I yın özden'in fikirlerini de irtibatı itibariyle 
| de ele alacağım. 

{ Hükümet olarak mahkeme kararlarına kar-
şı hürmetkarız. Mahkeme kararları karşısında 
hürmetkar olmamakla bizi Sayın özdeni'n itham 

• etmesini isabetli mütalâa etmiyorum. Biz çok 
t kere bir partinin isminin «Adalet» olmasının 

kâfi gelmediğini, icraatının âdil olmasının lâ-
zımgelcliğini kendi içimizde de söyledik. Onu 

| Hükümet olarak tatbikte de hassasiyet goster-
inekteyiz. Diyanet İşleri Teşkilatındaki Danış
tay kararlarına geçmeden evvel bu konuda mü
saade ederseniz fikrimizi vuzuha kavuşturmak 
için iki misal arz edeceğim. 

Yüksek Temyiz Mahkemesinde vazifeli buiu-
I nan bir memur hakkında - hâkim değil - işledi

ği fiilden dolayı vazifeden çıkarılma cezası ve
riliyor - yeni bir hâdisedir - ve bu arkadaş Dev

li l'et Şûrasına müracaat ediyor. Devlet Şûrasın-
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dan lehine karar istihsal ediyor. Bu kararın is
tihsalinden sonra, Temyizdeki kanununa tevfi
kan Devlet Şûrasının kararının infazı, o zatın 
bir daire reisi tarafından vazifeye iııhasma va
beste bulunduğu cihetle, Temyiz Reisi tarafın
dan bu zatın bir vazifeye inhası istirham edili
yor. Hiçbir daire reisi o zatın malûl bulunduğu 
hal sebebiyle inhasî cihetine gidemiyor ve git
miyor. Bu suretle, Devlet Şûrasının ittihaz et
miş olduğu bir kararı, Temyiz Mahkemesinin de 
bir ahvalde infaz etme imkânsızlığı tahassül et
miş bulunuyor. Bu bir. 

ikinci hâdise, bundan beş - altı sene evvel 
Adalet Bakanlığında bil' umum müdürlüğü ifa 
eden bir zatın, vazifesine nihayet verilen bir ta
sarruf sebebiyle Devlet Şûrasında ikame ettiği 
dâva, beş - altı sene sonra lehine neticelenince 
ilgili vekâlet kendisini bh* vilâyete savcı olarak 
tâyin ediyor. Gidip de vazifeye başladıktan son
ra bir müracaat daha yapıyor, dâva açıyor. 
Devlet Şûrasına. «Hakkımda ittihaz edilen ka
rar gereğince vazifeden alındığım umum mü
dürlüğe tâyin edilmem iktiza ettiği halde, bir 
savcılığa tâyin, edildiğim cihetle tehiri icra ka
rarı ittihaz ediniz» diyor. Devlet Şûrası aradan 
altı sene geçmiş olmasına rağmen tehiri icra ka
rarını ittihaz ediyor. Karar Adalet Bakanlığına 
ibraz edilince. Adalet Bakanlığı bu ahvalde de 
savcılığa tâyin tasarrufunu haklı olarak orta
dan kaldırıyor ve kararı, aradan altı sene geç
miş, dört tane umum müdür değişmiş, bu ka
rarın tatbik imkânsızlığı var, karar da bu su
retle ortada kalıyor. 

Bu ahval muvacehesinde, Yarantavm ve 
Adalet Bakanlığının adalete hürmet sizliğin den 
bahsetmenin imkânı var mıdır? Yoktur, kanaa-
tıma göre, adalet duvcnıma göre yoktur. Bu
nunla şunu arz etmek istiyorum, sayın sena
törler : Mahkeme kararlarına karsı bu kararları 
infaz etmemek gibi bir temerrüt içinde değiliz. 
Ama bazan istisnai ahvalde arz ettiğim şekil
de bâzı zaruretler bu kararları infaz etmeme 
imkânsızlığım ortaya koymaktadır. 

Divan et İslerine gelince : Bandırma Müftüsü, 
Tokat Müftüsü, Samsun Çiftlik Nahiyesi imamı, 
Muvakkit Yusuf Ziya Gökçe, Ezine Müftüsü, 
Torbalı Müftüsü, Sarm-öl Müftüsü, Seferihisar 
Müftüsü, eski Bolu Müftüsü, Kırkağaç Kuran 
Öğretmeni, Kayseri Müftüsü, Diyanet işleri es

ki Müşavere Heyetinden Dr. Lûtfi Doğan, 
Hamdi Kasaboğlu, Osman Keskineğhı, İmam Veli 
Erdemir, Giresun Müftüsü Mehmet Coştur, Bey
oğlu Vaizi, Yatağan Müftüsü, Tirebolu Müf
tüsü, Andırın Müftülüğü Memuru, Adana 
Vaizi, Gümüşane Müftüsü, Konya eski 
Müftüsü, Merkez memurlarından Ali Aydın, es
ki Erzurum Müftüsü, Başkanlık müdürlerinden 
Ahmet Uraz, Tevfik Ersen ve H'anak Müftüsü 
Osman Gök haklarında Devlet Şûrasında alman 
kararlardan, dâvası devam etmekte bulunan 1, 

. 2, 3, 4, 5, 6, 7 si müstesna şu listede okuduğum 28 
arkadaştan 21 i hakkındaki kararlar infaz edil
miş bulunmaktadır. Bu da gösteriyor ki, Dev
let Şûrası kararlarını, kazai merci kararları 
infaz etmemekte temerrüdümüz mevcut değil
dir. Bilâkis kazai kararlara hürmet duygusu 
içinde arz ettiğim şekilde hareket etmiş bu
lunuyoruz. 

Din görevlilerinin kadrolarının dağıtımında 
siyasilerin halen tesir edip etmiyec eklerinin. en
dişesi içinde bulunan Sayın Alpaslan'ın endişe
lerinin yersiz olduğunu ifade etmek isterim. 
Savın senatörler, vazife mesuliyetini deruhde 
ettiğimiz tarihten itibaren, din görevlilerinin 
hiçbir siyasi parti lehinde faalivette bulun
maması gerektiğini telkin ettiğimiz gibi, han
gi siyasi partinin lehine bulunursa bulunsun, 
iktidar dâhil, hareket eclen din görevlilerine 
633 sayılı Teşkilât Kanununun 25 nci madde
sini amansız olarak tatbik ettiğimizi huzuru
nuzda arz etmek istiyorum. Bunun müşahhas 
misallerini de rahatlıkla arz edebilirim. 

Din görevlilerine ait kadroların tevziinde 
1966 ve 1965 yıllarındaki teA'ziat benim kana
atime, tatbikatıma göre haksız birtakım itham
lara vesile olmuş bulunmakta idi. Daha âdil 
bir sistemi, şikâyetleri daha asgari hadde indire
cek bir sistemi bu sene inşallah tatbik edece
ğiz. O tatbikat şu suretle cerevan edecektir: 
1965 - 1966 yıllarında tevzi ed;leu kadroları 
dikkate almak suretiyle köv aâdetlerini de na
zarı itibara alarak, vilâyetlere alınan kadroları 
taksam ettikten sonra, vilâvet emirlerine tahsis 
etmeden önce, kararnamesini ilgili vilâyete 
göndererek, vilâvet müftüsü ve kaza müftüleriy-
l"e beraber, kararname esaslarına püre tahsis ya
pılması lâzım »elen yerlerin tesbitini kendile
rinden istiyeceğiz. Bu tesbitin yapılmasından 
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sonra, bunun kararnameye göre hakikaten yapı
lıp yapılmadığını merkezde kontrol ettikten 
sonra, onlara muvafık olduğu takdirde gönde
rilmiş bulunan listeleri tatbik ederek tahsis
leri yapacağız. Henüz bundan daha mütekâ
mil, bundan daha âdil, bundan daha az şikâ
yet edilecek bir sistemi biz bulabilmiş deği
liz. Eğer arkadaşlarımız daha iyi bir s i te
mi bize teklif eder, getirirlerse ondan da fayda-
lanmava amade bulunduğumuzu huzurunuzda 
arz ederim. 

Savm senatörler, 633 sayılı Kanunun 5 nci 
maddesine göre D :n işleri Yüksek Kurulunun 
vazifelerinden birisi de vaiz ve hutbelerin esas
larım tesbit etmektir. O itibarla, Din işleri 
Yüksek Kuruluna vaiz ve hutbelerin esa]arı 
tesbit ettirilmiş ve bu esaslara göre vaizlere 
gerekli metinler gönderilmiş bulunmaktadır. 
Bunun dışında her hangi bir vaizin tesbit edi
len esaslara aykırı veya isabetsizliği şikâvetler-
le bildirilen hareketlerinin tesbit halinde konu 
hassas;yetle müfettişler marifetiyle tahkik öde
mekte ve kanunlarına tevfikan müsebbipleri 
hakkında mımrople ifa olunmaktadır. Bu hulu
sun takibedrld'ğini, hem de hassasiyetle taki-
bedUdiğini huzurunuzda tekrar arz etmek istiyo
rum. 

Savın Arı burun'un ve Sa^ın Rö^em^-o^nr-
nun d'n:mizin esaslar ve nlviliği hakkında, mu
harebe mevdanlarında asker1 ekinizin şecaatleri
ne bir mânada esas teşkil ett 'ğ :re mütedair be
yanlarına iştirak etmemenin imkânı yoktur. "El
bette bunlar hep;mizin hararetle arzu ettiğimiz 
meselelerdir. Ama bir gerçek de vardır. Türki
ye'de. Selelerden beri arzu ettiğ:ırp'z seviyede ve 
nitelikte d'n adamı yetiştirilme imkânları Tir-
kive'de hazırlanmamış bulunmaktadır. Aslında 
Türk've'de lâiklik münakaşalarının yapılmasının, 
d'n istismarı varılmasının gerçek sebeplerinden 
birisi budur. O itibarla, ne kadar kısa zamanda 
gerçek din adamı, hakiki din adamı yetiştirme 
imkânlarına Türkiye'yi kavuşturab'lirsek kanaa
timize gö"e bu mevzudaki şikâyetlerimiz o kadar 
çabuk azalmış olacaktır. 

Sayın Senatörler, bu suretle Diyanet işleri 
büVesi üzerinde mütalâada bulunan sayın grup 
sözcülerine ve şahsı adına konuşan Saym Arıbu-
run'a zamanın ilerlemesini de dikkate almak su

retiyle kısa cevap arz ettiğim için beni mazur 
görmesini istirham eder, sorulacak sualler varsa 
onları cevaplandırmaya amade bulunduğumu 
ifade etmek isterim. 

BAŞKAN — Soru mu soracaksanız Sayın 
Alpaslan? 

FEHMİ ALPASLAN (Artvin) — Havır Sa
yın Başkan, affınıza sığınarak, Sayın Bakana 
yürekten savgı ve teşekkürlerimi sunmak iste
rim. (Alkışlar) 

DEVLET BAKANI REFET SEZGİN (De
vam1 a) — Teşekkür ederim efendim. 

BAŞKAN — Diyanet İşleri Başkanlığının 
bütçesi irerin deki müzakereler bitmiştir. Bölüm
lere geçilmesi hususunu oylarınıza arz ediyo
rum.. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

(A/11 CARİ HARCAMALAR 
Bölüm • 12 000 Personel P-iderleri 164 770 194 Tl. 

BAŞKAN — Bir önerce vardır, okutuyorum. 
Senato Yüksek Başkanlığına 

Dlvanet İsleri Baskn^lıfa 1967 malî yılı hüt-
çes"nuı 12.213 neü maddesinde yer alan 6 000 
aded bucak ve kö^ imam - hat ;p kadroları için 
vüzde 35 zam dâhil aylık üc-et esas alınarak, 
405 l'ra üzerinden hesaplanmış ve Mal ive Ye-
kâlet;r,ce yekûn üze^'nden yapman 3 160 000 Tl. 
t^nz:lâttan sonra, yıllık tutar olarak 26 milyon 
lira konulmuştur. 

Aslında bu kadro1 ar, 633 savılı Diyabet işleri 
Başkanlığı Teşkilât Kanunu gereğince 2/3 nis-
betinde vekâlet suretiyle idare edilmekledir. 
Yani, her bir köy imamına avda verilen ücret 

405 lira olmayıp, 270 liradır. Bu duruma pöre. bir 
k^dro için tasarrufu mümkün meblâğ avda 405 — 
270 — 135 b'ra. senede 1 620 lira olup 6 bin kad-
rodan elde ed'lecek tasarruf Diyanet işleri Baş
kanlığı bütçesi yekûnunda bir artırma mevzuu-
hahsolmadan, sadece 12.213 neü bucak ve köy 
imam - hatip ücretleri maddes'nelen 5 522 772 Tl. 
mn tenzil edilerek, bu teşkilât için hayati ehem
miyeti haiz aşağıda vazılı maddeler ve hizalarm-
da gösterilen miktarlarda ilâve yapılmasını arz 
ve teklif ederiz. 

İzmir Diyarbakır 
Ömer Lûtfi Bozcalı Azmi Erdoğan 

BAŞKAN — Peki çıkarılması yeri 12.213 
olarak belirtilmiş, ilâve edilecek yerler 5 milyon 
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küsur bin lira nerelere taksim edilecek önerge
de adı geçen liste yok. (Sözcü izah etsin sesleri") 

BÜTÇE VE PLÂN KARMA KOMİSYONU 
SÖZCÜSÜ NURİ BAY AR (Sakarya Milletveki-) 
li) — izin verirseniz anlatayım. 

BAŞKAN — Takrirler izah edilmez biliyor
sunuz. Takrirler okunur, Hükümetin ve Komis
yonun mütalâası alınır. Oya arz edilir kâfidir. 
(«Komisyon görüşünü anlatsın» sesleri) Evve
lâ bir Başkanlık Divanı anlasın, takririn ne de
mek istediğini. Çünkü rakamlar çıkarılmıştır. 
Şimdi 12.213 ncü madde 26 milyon liradır. Bu
radan, 5 522 772 liranın tenzili istenmektedir. 
Tamam mı efendim1? 

AZMİ ERDO JAN (Diyarbakır) — Orada bir 
yanlışlık var, izah edeyim. 

BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet bu işe 
katılıyor mu? 

HÜKÜMET ADINA MALÎ KONTROL BAŞ-
MÜŞAVÎRİ ABDURRAHMAN ŞAHİN — Mu-
hasebei Umumiye Kanununa göre maaş; ücret 
tertibinde bunun karşılığı bulunmaktadır, bu 
sebeple katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Hükümet katılmıyor, gerekçe
sini izah etti. Bu hususta Komisyon görüşünü 
arzu ederseniz kürsüden ifade edebilirsiniz. 

BÜTÇE VE PLÂN KARMA KOMİSYONU 
SÖZCÜSÜ NURİ BAY AR (Sakarya Milletveki
li)— Sayın senatörler, mevzuubahis takrir, büt
çenin 12.213 ncü faslında mevcut (D) cetveli 
kadroları için konulmuş olan tahsisattan 
3 197 722 lira tenzil edilerek, 26 milyon liralık 
maddede (D) cetveline konulmuş olan ücretli 
kadrolarının karşılığıdır. 

Şimdi gerekçe .şudur, sayın senatörler; di
yor ki ; takrir sahipleri, biz mevcut 6 bin kad
roya; 1965 senesinde alman 4 000 ve 1967 sene
sinde alman 2 000 kadro ki cem'an 6 bin kadro
ya, alâkalı kanunun tesbit ettiği evsafta, köy 
imamı bulamamaktayız. Yani birinci ve ikinci 
devre imam - hatip okulu mezunu imam bula
mamaktayız. O itibarla ilk mektep mezunların
dan, veyahut ortaokul mezunlarından bunlara 
vekil tâyin etmekteyiz. O itibarla 2/3 vekâlet 
ücreti ile çalıştırmaktayız. Bu yüzden de bir ta
sarrufumuz olmaktadırlar. Bu tasarruf 9 küsur 
milyon liraya baliğ olmaktadır, her sene eleman 
bulunmadığı için. Şimdi derler ki, takrir sahip
leri bu miktar içinden yeni müftülerin yanında 

hiç odacı yoktur. Hiç değilse bunlara birer oda
cı kadrosu temin edelim. Bir tasarrufumuz da, 
vardır. Bu 300 lira ücret ile 350 aded odacı. 

EKREM ÖZDEN (İstanbul) — Nereye bun
lar? 

BÜTÇE VE PLÂN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 
NURİ BAYAR (Devamla) — Müftülüklere Sa
yın özden. Ayrıca, 200 aded 300 lira kadrolu 
Kuran kurslarına öğretmen alalım, denmektedir. 
Şimdi bunun baliğ olduğu miktar 3 197 772 lira
dır ve tasarruftan karşılamak imkânını bulu
ruz, derler, sayın takrir sahipleri. Komisyon ola
rak şu hususu ifade etmeye mezunum. Eğer Sa
yın Hükümet ve bilhassa Sayın Devlet Bakanı, 
bu miktarın tenzilinden sonra, bakiye kalacak 
meblâğın 6 bin kadro karşılığını 1967 senesi için 
kâfi görülüyorsa Karma Bütçe Komisyonu ola
rak bu takrire mutabakatimizi beyan edeceğiz. 
Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Sayın Bakan. 
DEVLET BAKANI REFFET SEZGİN (Ça

nakkale Milletvekili) — Efendim af finizi istir
ham ederim. (L) cetvelinde 3 500 mevkuf kad
romuz bulunmaktadır. Bunlar 633 sayılı Kanun
la verilmiştir. Bundan evvel bu 3 500 mevkuf 
kadronun serbest bırakılması hakkında çeşitli 
teşebbüslerimiz olmuştur. Bu teşebbüslerimiz bir 
ihtiyaçtan neşet etmekte idi. Gerçekten Türki
ye'de bu 'konuda büyük bir ihtiyaç vardır. Bu
nu bütün siyam parti grupları da ifade etmiş
lerdir, ayrı ayrı. Biz talep]eni 'karşılamak imkâ
nından mahrumuz. Ve din adamları, din gö
revlerinin bir kışımı onun veya bunun verdiği 
paralarla geçinmek zaruretinde .kalmaktadırlar. 
Bu kötü duruma bir son vermek bakımından 
onları kadroya kavuşturmak zarureti aşikâr
dır. İşte bu sebepde 3 500 kadronun serbest bı
rakılması hakkındaki tekliflerimiz Personel Ka
nunun lic ab ettirdiği Kadro Kanunu içinde mü
talâa edilecektir, düşüncesiyle müspet bir neti
ceye ulaşamadı. Bilâhara bütçeye talik edildd. 
Bütçe imkânları içinde yalnız ikibin 'köy imam -
hatip kadrosunu kanun iktizasından bulunduğu 
cihetle bütçeye koymak imkânını bulduk. Bu
nun dışında, bütçe komisyonunda Sayın Komis
yon âzalarının teklifi üzerine, mevkuf kadro
lardan yalnız 400 adedinin serbest bırakılması 
imkânı tahassül 'etti. Bir ihtiyaç var, bu Yüce 
Senatonun takdirine vabestedir. İmam - hatip-
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ler 633 sayılı Kanuna göre İmam - hatip Okulu
nun 2 nci devre mezunu bulunmadığı takdirde 
1 nci devre mezunu olmak gerekir. Buna göre 
mesele hesaplanınca bütçeye 450 lira üzerinden 
ödenek konulmaktadır. Hakikatte, imam - ha
tip Okulunun ikinci veya birinci devre mezu
nunu bulamadığımız -cihetle, ilkokul mezunların
dan yeterlik belgesi bulunanların .katıldığı im
tihan neticesinde başarı .gösterenler, imam ve
kâletine getirilmekte ve bu suretle kendilerine 
2/3 nisbe.tinde maaş ödenmektedir. Bu da zan
nederim 270 lira .kadar tutuyor. İşte arkadaş
larımız bu fiilî durumu dikkate almak suretiy
le oradaki farkı mevkut kadrolar lehine kul
lanmak suretiyle bir kısım .kadroyu serbest bı
rakma yolunu iltizam etmiş 'bulunmaktadırlar. 
Tabiatiyle bu bütçeye bir artırma, bir yük, ye
ni munzam bir yük fiiliyatta 'tahmil etmediği 
cihetle, sene içerisinde Hükümet olarak bizce 
sair kaimini bir m.ahzur bulunmadığı takdirde, 
ki, olmaması ela iktiza eder, bir mahzur mülâ
haza etmemekteyiz. Bunu huzurunuzda arz et
mek isterim efendim. 

SIRRI ATALAY (Kars) — Malî yönü ne 
olacaktır? 

B. İSKAN — Sayın At alay bir dakika. 
M. FAİK ATA YURT (Uşak) — Sayın Baş

kan müsaade ederseniz usul hakkında mâruzât
ta bulunmak istiyorum. 

BAŞKAN — Efendim bunun usulü yoktur. 
Usul mevzuubahis değildir. Sayın Atayurt. 
Takrir okundu. Takririn mahiyetini arz 'ediyo
rum. 

Takrir, «Diyanet İşleri Başkanlığı bütçesi
nin 12.000 nci bölümünün 12.213 ncü maddesin
den 3 197 772 liranın tenzili ile, aynı bölümün 
12.211 nci maddesine 2 673 000 Tl. 14.342 nci 
maddesine 24 772 Tl.; 14.520 nci burs -giderleri 
maddesine 500 bin lira ilâvesi suretiyle aktar
ma yapılması talebedilmekte, Hükümet buna 
yani Maliye Bakanlığı teknik bakımından mu
vafakat e tın em ektedir. Komisyon sözcüsü be
yanı mütalâada bulundu ve en nihayet mesele
yi ilgili Devlet Bakanının beyanına bağladı, 
şartlı bir beyan Sayın Bakanı dinledik kendi
lerince hiçbir- mahzur olmadığını beyan ettiler. 
Takriri 'bu şekli ile oylarınıza arz edeceğim. 
Kabul buyurduğunuz takdirde, bendler üzerin
deki değişikliği de ifade etmek suretiyle 12.000 
nci bölümü ayrıca oylarınıza arz edeceğim. Tak

riri kabul 'buyuranlar lütfen işaret 'etsinler... 
Kabul etmiyenLer lütfen işaret eıtsinler.. Tak
rir reddedilmiştir efendim. («Anlaşılmadı, yan
lış oldu» sesleri) Çok rica ederim, her iki ta
raf saydı ayrıca ben de saydım; 13" oya karşı 
17 oyla reddedilmiştir. («Tekrar oylansın» ses
leri) Divanda -en ufak bir tereddüt yoktur efen
dim. Takriri tekrar oylarınıza arz ©diyorum. 
Hep birlikte sayalım «fendim. Kabul .edenler... 
Etmiyenler lütfen işaret 'etsinler... 11 e (kargı 
16 oyla reddedilmiştir. 

(A/ l ) Cari harcamalar 

Bölüm Lira 
12.000 Personel giderleri 164 770 194 

BAŞKAN — Kabul edenfl'er... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

13.000 Yönetim giderleri 2 '661 601 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

14.000 Hizmet g id i le r i 369 502 
BAŞKAN — Kabul eden/iter... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

15.000 Oeîitli ödevle- 10 000 
BAŞKAN — Kabul edenlter... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

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

35.000 Sosyal transferler 5Ö4 800 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
•Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

36.000 Borç ödemeleri 100 000 
BAŞKAN — Kabul edenil'er... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Diyanet İşleri Başkanlığının 1967 büt
çeli kabul edilmiştir. Bütçe kendileri
ne ve memlekete hayırlı olsun. 

e) Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü 
Bütçesi 

BAŞKAN — Tapu ve Kadastro Genci Mü
dürlüğü Bütçesinin müzakeresine geçiyoruz. 
Bu bütçe üzerinde söz almış bulunan sayın üye
lerin isimlerini arz ediyorum. 

Sayın Sadık Antukmaç, C. H. P. Grupu adı
na, 

Sayın Ömer Lûtfi Bozcalı, A. P. Grupu adı
na, 
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Sayın Nusret Tuna, şahsı adma söz almış 
bulunmaktadırlar. 

Tapu ve Kadasltro Genel Müdürlüğü Büt
çesi üzerinde C. H. P. Grupu adına Sayın Ar-
tufemaç, buyurun. 

C. H. P. GRUPU ADINA SADIK ARTUK-
MAÇ (Yozgat) — Sayın Başkan, sayın üyeler, 
sayın Hükümet erkânı; 

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün 1967 
bütçesi hakkındaki görüşlerimizi, Cumhuriyet 
Halk Partisi Senato Grupu adma arz etmek 
üzere, huzurunuzdayım. Hepinizi, grupuım ve 
şahsım adma saygılar sunarım. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Bilindiği üzere, Medeni Kanımumuzun 913 

neı maddesi; Tapu ve Kadastro Genel Müdür
lüğü Teşkilâtının hususi kanunlar ahkâmına 
tabi olacağı hükmünü koymuş ve 2015, 2313, 
1997 ve son çıkan 766 sayılı kanunlar ile bun
ların ek ve 'tadilleri 'mezkûr genel müdürlüğün 
teşkilâtını kurmuş 'bulunmaktadır. 

Bu teşkilât, bir taraftan kadastro faaliyet
lerinde bulunur; diğer tarafltan da gayrimen
kul tasarruflarına taallûk eden işleri ıgörür. Ya
ni, akit A"e tescil işlerini yapar ve tapu sicil
lerini tutar. Her iki hizmetin de önemi büyük
tür. 

Şu ciheti hilhassa belirtmek yerinde ola
caktır. Kadastro hizmeti, yalnız gayriıınenkul 
malların hukukî ve teknik durumlarının tes-
biti ve 'tescili ^bakımından değil, bütün Devlet 
daire ve müesseselerinin iktisadi ve teknik iş
lerdeki plân ihtiyaçlarının asgari emek ve mas
rafla karşılanımasmı sağlaması halamından da 
büyük önem taşımakta ve netice olarak, plân
lı ve hızlı kalkınmanın temel unsurla rmdan bi
rini teşkil etmektedir. Bu bakımdan, tapu ve 
kadastro işleri; her zaman söylediğimiz gibi, 
memleketimizin bir numaralı dâvası vasfını 
hakkiyle haiz bulunmaktadır. Nitekim bu ko
nu, Birinci Beş Yıllık Kalkınma Plânında da 
önemle ele alınmıştır. 

Muhterem arkadaşlar ;•• 
Birinci Beş Yıllık Kalkınma Plânı, Türki

ye kadastrosunun 20 yılda tamamlanmasını ön
görmüş ve ilk hedef olarak da, randımanın şe
hir kadastrosunda senelik 35 binden 150 bin 
parsele ve arazi kadastrosunda ise beş milyon 
dönümden 23 imilyon dönüme çıkarılmarsmı ka-
bul etmiştir, 

Hükümet programında da, kalkınma plân-
nm bu hedefleri göz önünde tutulmuştur. Ni
tekim programda: «Zirai reformun ve toprağa 
ilişkin her türlü teşebbüsün temel hizmeti ve 
öteden beri devam edegelen ihtilâflarını çö
züm yolu, tapulama ve kadastro faaliyetinin en 
kısa zamanda bitirilmesine bağlıdır. Bu itibarla 
tapulama ve kadostro faaliyetle::: üzerinde has
sasiyetle duracağız.» şeklinde beyan ve vnitte 
ibulunmuştur. 

Ancak; gerek plân hedefleri ve gerekse Hü
kümetin beyanı, şu anda müzakere etmekte ol
duğumuz 1967 'bütçesine inikas 'ettirilmemiştir. 
Gerçi hütçede 1963 yılma nazaran 8 701 479 lira 
artış vardır. Ancak, bu miktarın 5 93'3 479 lira
sı personelin üst derece te; filerini, yönetim ve 
hizmet giderlerini karşılı ya:* ak olan cari mas
raflara taallûk etmektedir. Geriye kalan 
2. 715 000 lira ise (ki bu miktar ger.en yıla na
zaran 1 035 000 lira daha azıdır), kalkınma 
plânının hedeflerine ulaşılmasını sağlamak için 
gerekli nıakina, teçhizat ve t a r t alımlariyre il
gili yatırımları kapsamaktadır. 

İşte biz 'bu miktarı, geçen sene olduğu gibi 
bu yıl da, yeterli görmemekteyiz. Günkü kal
kınma plânı, her yıl için as-şari nitelikteki ra
kamları terjbit ve kabul etmiştir. Ayrıca, mez
kûr miktarların her sene kademeli olarak ar
tırılmasını da d-eırpiş eylemiştir. Halbuki büt
çede, plân hedeflerinin tahakkuku için geçen 
seneye nazaran bir milyon 35 bin lira noksanı 
ile 2 715 000 liralık ödenek bunu sağlamnya 
asla müsait değildir. Oysa ki, arz sdilen şe
kilde bir uygulamaya, en az 3 20 milyon lira
nın harcanması gerekmektedir. 

Diğer taraftan, bütçeye, personel problemi 
de lâyukı veçhile inikas ettirilmoeniştir. Ger
çekten 6 500 civarında nıomur mevcudu olan 
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Bütçesin
de yüksek tahsilli eleman yetiştirilmesi için 
gerektiği derecede ödenek konulmadığı görül
mektedir. Oysaki 6 500 memurdan yüksek tah
silli olan sadece 150 - 200 kişiden ibarettir. 
Yüksek tahsilli eleman nisibeti bu derece dü
şük haşka bir idarenin nıevcudolduğunu zaa-
netmiyoruz. 

Durum böyle «Iduğu halde 'teknik cıkullar-
cla, hukuik ve siyasal bilgiler fakültelerinde 
teknik eleman veya hukuk adamı olarak yetiş-
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tiril eeek öğrenciler için, bütçenin 14.520 nci 
burs giderleri madesine konulan ödenekte hiç
bir artma mevcut değildir. 

41 • öğlencinin teknik okulda ve 23 öğren
cinin huikuk fakültesinde okutulmakta olduğu 
•bütçenin tetkikinden anlaşılmaktadır. Görülü
yor ki 1987 'bütçesine konulan ödenek, sadece, 
halen bursla okumakta olan öğrencilere aittir. 
Mevcutlara her hangi bir ilâvenin düşü'nülme-
diği ve bu sebeple daha fazla ödenek konul
madığı görülmektedir. Bu tutum, idarenin ge
liştirilmesi için yüksek tahsilli elemanın ço
ğaltılması prensibi ile bağdaştırmak aala müm
kün değildir. Bunun sebebini öğremnak iste
riz. 

Biz meslekin, daha önce arz ektiğim özeli: -
ğini gö'Z önüne almak mecburiyetindeyiz. Bu 
mecburiyet saikiyledir iki bir tapu sicil muha
fızının yüksek tahsilli olmasını arzu etmekte
yiz. Bunun yanında kadastro işleriyle uğraşan
ların ve hiç olmazsa kadastro müdürlerinin de 
mühendis seviyesinde olmasında isabcıt göımek-
teyiz. 

Arz ettiğim şu sebepler, bu konuda bütçeye 
konulan ödeneğin yeterli olmasını zaruri kıl
maktadır. 

Muhterem arkadaşlar; 
Bütçede, yatırımlarla cari masraflar arasın

da bir dengenin kurulmuş olmadığı görülmek
ledir. Umum müdürlüğün 1957 bütçesinde bu 
denge mevcut değildir. Gerçekten bir taraftan, 
yatırımlarla, alet alınması öngörülmokte; diğer 
taraftan ise, bu alet kapasitelerini gerçekleş-
tirecCk olan arazi çalınmalarına önem verilme
diği anlaşılmaktadır. Arazi çalışmalarının ç~k 
daha verimli hale gelmesi işin icabı olarak, 
arazi üzerinde en az 200 işgücünün çalışılması
na bağbdır. Halbuki bütçede bu miiktar göz 
önünde tutulmamıştır. 

Diğer taraftan, bütçeye göre, arazide çalışan 
"mamurlara; 6245 sayılı Kanunun 50 nci mad
desine göre verilecek arazi taranmadan, (H) 
cetveline göre, teknisyenlere 10 - 14 ve müdür
lere 16 lira olarak verilecektir. Bu miktarların, 
her yıl bütçesinde tekrarladığımız veçhile, bu
günkü raice ve hayat standardına uygun bir 
(miktara iblâğ edilmesi ve hiç olmazsa 20 lira
dan aşağı olmaması Lâzımdır. 

Toprak ve İskân İşleri Genel Müdürlüğünün 
arazide çalışan personeli, bu tazminatı, devamlı 
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olarak 12 ay "almaktadır. (Arazide olsun veya ol
masın almaktadır.) Tapu ve Kadastro personeli
ne ise, arazide bulunduğu sürece tazminat veril
mektedir. Hemen hemen aynı işi gören iki daire 
arasında bu derece bir fark yaratılmış olması se-
bcibini anlamak müşküldür. Bu dengesizliğe de 
son vermek gerekmektedir. 

Arazi çalışmalarında işçi ve bilirkişi günde
likleri için ortalama yedi lira tesbit edilmiştir. 
Bu rakam asla yeterli değildir ve idareyi hilei 
seriye yoluna sevk etmiş bulunmaktadır. Gerçek
ten, idare, bir gün çalışmış olan bir işçiye iki gün
lük yevmiye vermek suretiyle işin içinden çıkmak
tadır. Bu, aslında, sorumluluğu gerektiren bir 
haldir. Vazifelilere bu şekilde bir sorumluluk yük
lemeye hakkımız yoktur. 

Hulâsa, muhterem arkadaşlar, hizmetin verim
li bir şekilde görülmesi için; arazide çalışan me
murların, işçilerin ve bilirkişilerin tazminat ve 
gündelik miktarlarının tatmin edilmiş bir hale 
getirilmesi şarttır. Aksi halde verimli çalışmak 
mümkün değildir. Her bütçe yılında tekrarladığı
mız bu konuya, önem verilmemesini üzüntü ile 
karşılamaktayız. 

Sayın senatörler; 
Bugüne kadar 37" il merkezi ile 63 ilçe merke-

züıin kadastroları yapılmış ve sicillerine geçilmiş
tir. Birinci Beş Yıllık Kalkınma Plânına göre, 
şehir kadastrosu yıllık kapasitesinin 150 bin par
sel olması ve bu hes?ba göre kadastronun 20 yıl
da bitirilmesi gerekmektedir. Bugüne kadar 
1 150 770 parselin tapu sicilleri tesis edilmiştir. 
Bu rakam, pkân hedeflerine zamanında ulaşılamı-
yacağını göstermektedir. Hükümetimizin bu ko
nuda ne gibi tedbirler almakta olduğunu öğren
mek isteriz. 

Diğer taraftan, bugüne kadar, 6 160 köyün 
tapulaması yapılmış ve tapu kütükleri tanzim 
edilmiştir. Bu tempo ile, Türkiyemizde, tapulama 
70 - 80 yıldan önce bitirilranlyecektir. Sürati sağ
lamak için plânın öngördüğü tedbirlerin alınmış 
olması lâzımdır. Plâna göre; kadastro haritaları
nın yapılmasında sürat sağlamak için fotoğra-
metri metoduna geçilmesi ve kıymetlendirme ka
pasitesini tam kullanabilmek için havai mirengi 
metodunun kullanılması sağlanacaktır. Elektro
nik hesap makinası ile çalışmaların hızlandırıl
masına öncelik verilecektir. Umum Müdürlük plâ
nın bu emrini yerine getirmiş midir? İşlere sür-
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at vermek için ne gibi tedbirler almıştır? Aydın
latılmamızı rica. ederim. 

Sayın üyeler; 
Tapu ve Kadastro Umum Müdürlüğünün ge

liri; her yıl, giderinden % 30 ile yüzde yüz ara
sında bir fazlalık arz etmektedir. Yani bu umum 
müdürlük, Devlete her sene artan şekilde gelir 
sağlamaktadır. Şu halde, doğrudan doğruya bir 
yatırım dairesi olmamakla beraber, dolayısiyle 
yatırımlarla ilgili hizmet gören bu Umum Mü
dürlüğe, plân hedeflerinin gerektirdiği ödenekle
rin kısılmaksızm verilmesi şarttır. Halbuki büt
çede, plânın öngördüğü hususlara yeteri kadar 
ödenek verilımemiştir. Şu durum muvacehesinde, 
plân hedeflerine ne suretle erişileceğini öğren
mek isteriz. 

Muhterem, arkadaşlarım; 
İllerdeki tapu dairelerinin bina durumuna da 

değinmek isterim. Memurlar, müsaidolmıyan şart
lar içinde çalışmaktadırlar. Kimsenin beğenme
diği odalara itilmiş durumdadırlar. Bunun yanın
da, s;c'l ve plânların lâyıkı veçhile muhafaza edi
lemediği de göze çarpmaktadır. Tapu ile ilgili bir
çok evrakın kurtlandığı ve evsafını kaybettiği her 
zaman görülobi1 en olaylardandır. Gayrimenkul 
hukukunun ve mülkiyet haklarının toplandığı ve 
çözümlendiği böyle önemli bir dairenin durumu 
ile bugüne kadar ilgilenilmemesini üzüntü ile 
karşılamaktayız. Bir taraftan memurların me
murluk sıfat ve haysiyetiyle mütenasip bir bina
da vazife gömmelerini sağlamak lâzımdır. Diğe^ 
taraftan da büyük emek ve masraf ihtiyariyle vü
cuda getirilen s;cillerln ve p1 ânların en iyi şekil
de nıuhafam'u için, tapu sicil teşkilâtı bulunan 
her yerde, bir tapu arşiv binasının yapılmış ol
masına şiddetle ihtiyaç vardır. Gerek kiralanan 
binalar ve gerekse Hükümet konakları içinde ta
pu dairelerine tahsis edilen odalar, sicillerin ve 
plânların muhafazası için aranan şartları haiz bu
lunmamaktadır. Her bütçe vesilesiyle oltaya koy
duğumu"; bu çok önemli koiıuva yetkililer tara
fından hiobir veçhile temas edilmemesi şaşılacak 
ve üzülecek bir cihettir. 

Sayın Senatörler; 
Kadastrosu yapılamıyan yerlerin tapu sicille

ri eski harflidir. Halen arap harfleriyle, yazılmış 
40 milyondan fazla tapu kaydı vardır. Halbuki 
memurların ancak onda biri ve belki de daha azı 
ara.p harflerini okuyabilmektedir. Müşkülât ken

disini göstermiştir. Arap harfleriyle yazılı eski 
kayıtların, Türk harflerine kısa zamanda çevril
mesinde mutlak bir zaruret vardır. Bu işe idarece 
lüzumu veçhile önem verilmediği ve işin acele me-
vaddan sayılmadığı müşahede edilmektedir. Ye
terli ödeneğin bütçede yer almaması bunun deli
lidir. 

Muhterem arkadaşlar, 
Bütçe raporunda da belirtildiği veçhile, ka

dastro ve tapulama işlerinin Beş Yıllık Kalkın
ca P1ânının yıllık uvgulama programlarında tes-
Vt edilen süre icei'ismde bitirilmesi için; bu teş
kilâtın hhmet ihtiyaçlarına yeterli kadro imkân-
^mnm sa"-1 anması lâzımdır. Bu sebeple yeni bir 
TVşk'lât Kanununnn çıkarılmasında zaruret var
dı-. Bulada önemli bir nokta, sınıflandırma tüzü
ğü He K^d""o kanunu hazırlanırken, tarm ve ka-
dn/tf:~o is"!er'nin ihtisas îst.iyen özellilerinin göz 
"nünde tutulmasıdır. Gecen yıl bütçesinde bu ko
nuca tafs'lâtiVe temas e'mistik. 

Bu müna^bei-ip ba.ska bir noMava daha de-
"•:nmek isterim. 193S tar ;hli Teşkilât Kanununa 
-Ve a^nm-ıs kad-o^ar flj) cetvelinde tutul mak-
Lnrln.. Bn hak imkânları cok ma^dudolan idare-
-loki m^mu^a^m norma1 terfiie~m:n b'le yapılma-
- m frVleşt irmekte ve hattâ imkânsız hale getir
mektedir. İş hacmi, o tarihe nazaran, 20 misli 
artmış'bulunduğuna göre: bu kadrolara olan ihti
yaç derecesini yüce takdirlerinize arz ederim. 

Savm Senatörler; 
Mâruzâtımı bulada bitirirken Tapu ve Kadast

ro Umum Müdürlüğü 1967 Bütçesinin milletimi
ze ve memleketimize hayırlı ve uğurlu olmasını 
••emenni eder, grupum ve şahsım adına Yüce Se
natoyu hürmetle selâmlarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Söz A. P. Grupu adma Sayın 
Ömer Lııtfi B^zcalı'da. Buyurun Sayın Bozealı. 

A. P. GRUPU ADINA ÖMER LÛTF1 BOZ-
CALI (İzmir) — Sayın Başkan, sayın arkadaş
larım, Sayın Bakan ve Bakanlık erkânı; Tapu 
ve Kadastro Genel Müdürlüğü 1967 malî yılı 
bütçesi münasebetiyle Adalet Partisi Grupu 
adına görü;}, tenkit ve temennilerimizi arza ça
lışacağım : 

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünü; 
hizmet ve vazil'e bakımından iki bölümde mü
talâa etmek yerinde olacaktır. 

I - Tapu teşkilât ve vazifesi: 
T "ırkiye 'de tapu teşkilâtının kuruluşu, birbu-

çuk asra yaklaşmaktadır. Bu itibarla Devlet 
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Teşekkülleri arasında en kıdemli teşkilâtlar
dan birisidir. 

Osmanlı İmparatorluğu zamanında, Nezaret 
ile idare olunan bu teşkilât, sonradan çıkan 
kanunlarla, Umum Müdürlük haline ifrağ edil
miştir. Tapu teşkilâtı, te:jkilât kanunlarında 
açıklandığı üzere, bütün il ve ilçelerle, tam teş
kilâtlı (5) nahiyede mevcut tapu • sicil muha-
fızlıklariyle, memurluklarının yürüttükleri 
alını - satım, intikal, bağışlama, trampa, tak
sim, rehin ve irtifak hakları muameleleri ve 
diğer günlük işleri yapmak ve sicilleri tutmak 
ve muhafaza etmek vazif el eriyle mükelleftir
ler. 

Vazife sahası bu kadar geniş ve mesuliye
ti ağır olan bu teşkilâta, gereken ehemmiyet 
verilememiş veya verilmemiştir. Bu teşkilât 
mensuplarının hizmetlerini iyi ifa edebilmele
ri için eski ve yeni mevzuatı, malî ve hukukî 
kanunları iyi bilmeleri iktiza eder. Tapu teşki
lâtı mensuplarını hâkimler ayarına çıkarmamız 
ve Hukuk Fakültesi mezunlarının bu teşkilât
ta vazife almalarını temin etmemiz lâzımdır. 

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, 35 se
ne kadar evvel çıkarılan 2015 ve 2997 sayılı 
Teşkilât kanunlariyle idare oluna gelmektedir. O 
zamanın şart ve ihtiyaçlarına göre hazırlanmış 
olan bu teşkilât kanunları bugünün ihtiyacını 
karşılıyaeak durumda değildir. Bu yüzden bir
çok aksaklıklar doğmaktadır. Bu teşkilât men
suplarının maaşları az olduğu için rağbet gör
memekte ve istenilen elemanın temininde güçlük 
çekilmekte ve hazanda ehil olmıyan kimselere 
bu vazifeler verilmek mecburiyetinde kalınmak
ta, Hazinenin mesuliyeti altında bulunan tapu 
sicillâtı istenilen şekilde tutulup muhafaza 
olunamamak ve birçok ihtilâfların husulü
ne sebebolmaktadır. Halen terfi süresi doldu
ğu halde terfi edemiyen memurlar,, bu teşki
lâtta çoktur. Bu haller de hizmetlerin tam ifa-u 
sma mâni olmaktadır. Esasen maaşı az olan 
memurun yıllarca terfi edememesinin, onun -
üzerinde yaptığı tesir hizmetine müessir olmak
tadır. 

Şu itibarla, Tapu ve Kadastro Teşkilâtının 
biran evvel iyi bir teşkilât kanununa kavuş
turulmasında zaruret vardır. 

2613 sayılı Kadastro ve 766 sayılı Tapula
ma kanunlarında; yeni siciller tesis olunan yer
lerde, bu sicillerin muhafazası ve teşkilâtın 
hizmetini bihakkın ifa edebilmesi için yeni bi
naların yapılmasını âmir bulunduğu halde, bu 
hükümler henüz aradan bu kadar uzun zaman 
geçmiş olmasına rağmen maalesef yerine ge
tirilememiştir. 

Halen hepimizin görüp bildiği gibi, tapu si
cil muhafızlık ve memurlukları, ya Hükümet 
binalarının nâmüsait yerlerinde sıkışmış du
rumda veya tahsisatları az olduğu için basit 
binalar içinde ekserisinin her türlü mefruşat
tan mahrum bir durumda faaliyet göstermek
te olduğu görülmektedir. Tapu sicilâtıuın mu
hafazası için muhkem dolabîara lüzum vardır. 
Bugün birçok yerlerde, dolap değil, defterleri 
koymaya müsait raf ve emsali yerler de olma
dığından, defterler yerlere atılmış durumda
dır. Malların muhafazası da, canların muhafa
zası 'gibi ehemmiyetli olduğuna göre, bu cihetin 
bilhassa nazarı itibara alınması iktiza eder. 

Bugünkü tapu muamelâtı, istatistikî bilgile
re göre, devamlı surette artmakta ve 1966 yılı 
sene sonu itibariyle muamele adedinin 1 488 204 
olduğu görülmektedir. Halen emlâk alım ver
gisi il harçlar tutarı 221 918 685 lirayı bul
maktadır. Bu teşkilâtın 1967 yılı bütçesi ise 
kadastro ve tapulama masrafları da dâhil 
103 900 239 lirayı geçmemektedir. 

2 — Kadastro ve tapulama işleri : 
Tapu ve Kadastro Umum Müdürlüğünün bu 

kısmındaki işlerini kadastro ve tapulama ça
lışmaları teşkil etmektedir. 

a) Kadatsro işleri : 2613 sayılı Kadastro 
ve Tapu Tahrir Kanununa göre, yürütülmekte 
olan kadastro işleri il ve ilçe belediye sınır
ları içindeki gayrimenkullerin hukukî ve fen
nî durumlarını tesbit ve plâna müstenit Me
deni Kanunun aradığı nitelikteki tapu kütük
lerini tanzim ve tesisi gayesini gütmektedir. 

Bugüne kadar 37 il ve 63 ilçenin kadastro
su yapılarak 1 150 770 parselin tapu sicilleri 
tesis edilmiştir. Halen bu işleri yapmak üzere 
23 il ve 27 ilçede olmak üzere 50 bölgede 90 
aded tahdit ve 155 aded ölçü postası faaliyet 
halindedir. 

Kadastro hizmetleri devamlı bir gelişme 
halindedir. 1966 yılı sonuna kadar 50 000 par-
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selin de kadastrosu tamamlanarak sicilâtı ta
pu dairelerine verilmiş oluyor. Fakat biz bu 
çalışmayı da yeterli bulmuyoruz. Çünkü Mede
ni Kanunun tatbikat edilebilmesi, kadastro
nun mutlaka ikmalini icabettirir. Bu güne ka
dar ihtiyaca salih olmıyan kayıtlar üzerinde 
Medeni Kanunun aynî hakları ve tapu sicillâtı 
bükümlerinin tatbikatına çalışılmaktadır. 

b) 'Tapulama işleri : Tapulama işlerinde 
devamlı bir gelişme olduğu görülmekle beraber, 
havai fotoğrametri metodunun uygulanmasiyle 
hizmetin kalitesinde bir gelişme olmuştur. 

1966 yılında 369 632 parselin arazide tahdit 
ve tesbiti yapılmış ve ayrıca 403 546 parselin 
yüzölçümü olan 4 692 029 dönümlük bir arazi
nin tapuya devredildiği anlaşılmıştır. 

Tapulama işleri istenilen süratte faaliyet 
gösterememiş olmasının sebeplerini şöylece sıra-
lıyabiliriz : 

1. Ödenek kifayetsizliği yüzünden arazide 
200 iş günü çalışılamamış olması, 

2. Ekiplerin emrine yeteri kadar motorlu 
vasıtanın verilememesi, 

3. Arazi hudutlarının gayrimuayyen oluşu 
ve eski tapu kayıtlarının araziye tatbikteki 
güçlük ve bilhassa tapusuz tasarruflarla hari
cî alım - satımların zilyedliğe dayanan temel
lük iddialarının ve dolayısiyle niza ve ihtilâf
ların çok olması gibi hususlardır. 

Tapu ve kadastro işlerinin gayesine ulaşma
sı için 1966 malî yılı için öngörülen yatırım
lar maalesef zamanında yapılamamıştır. 

Ezcümle; alınması iktiza eden 93 motorlu 
arazi vasıtasından tahsisatının % 30 unun Ma
liye Bakanlığınca bloke edilmesi yüzünden an
cak 63 vasıta alınabilmiş ve bunun da Malzeme 
Ofisinden 28 i bugüne kadar tesellüm edilebil
miştir. Halen 35 vasıtanın verilmesi beklenil
mektedir. 

Takoometre aletleri, elektronik hesap ma-
kinası, kıymetlendirme aleti gibi çeşitli fennî 
malzemenin ihaleleri yapıldığı halde, tekemmül 
ettirilerek tesellüm edilmiş değildir. Bunların 
biran evvel ikmaliyle İlkbahara yetiştirilmesi 
lâzımdır. 

1967 yılı programı ile ilgili olarak bütçeye 
konulan tahsisatın hizmetin süratle yapılması
nı sağlıyacak ve çalışmaları hızlandıracak ma

hiyetteki makina, teçhizat ve vasıtalar olduğu
nu görmüş olmak memnuniyet vericidir. Bu 
tahsisatın vaktinde kullanılmasını temenni edi
yoruz. 

Bütçe tatbikatı : 
Tapu ve kadastro Umum Müdürlüğünün 

1966 bütçesi tatbikatında âzami tasarrufa ria
yet edilmiş ve harcamaların yerli yerinde ya
pılmış olduğu görülmektedir. 

1967 yılı bütçe teklifi, 1966 yılı bütçesin
den 8 701 479 lira fazlasiyle 103 900 239 lira 
olduğu görülmektedir. Bütçeye konulan bu ar
tışın bölümlere göre dağılışı ise şöyledir : 

Personel giderlerinde artış 3 973 980 lira 
olup, bunun 1 352 296 lirası aylıklarla ilgili 
üst dereceye terfilerle (L) cetvelinden çıkarılan 
kadrolardan ileri gelmektedir. Tapulama Ka
nununun daha geniş bir tatbik sahası bulması 
için bu artışın yeterli olmadığı görülmektedir. 

(D) cetveline çok az kadro ilâvesi yapılmış 
ve (E) cetveline her hangi bir ilâve yapılmamış
tır. 

Bu bölümdeki diğer artışlar, yeni alman 
teknik personel kadrolarının karşılığı, işçi üc
retleri ve mecburi olan sosyal yardımlar ile il
gili madde ve denetim yolluklarına yapılan ilâ
velerden ileri gelmektedir. 

Yönetim giderlerine 887 500 liralık bir faz
lalık konulmuş olup, görevin bu kısmındaki 
özellik ve zaruri ihtiyaçları göz önüne alına
rak; kırtasiye, basılı kâğıt, döşeme ve demir
baş, teshin ve aydınlatma, ulaştırma ve kira 
bedellerini karşılamak için konulmuş olduğu 
görülmektedir. 

Bilhassa, taşra teşkilâtının herkesçe bilinen 
bu ihtiyaçlarını karşılamaya bu miktarların 
dahi yetişemiyeceği aşikârdır. 

Hizmet giderleri bölümündeki 705 000 lira
lık artış ise, tapulama ve kadastro hizmetlerin
deki mecburi ve asgari ihtiyacı karşılama için 
konulmuştur. Bu miktarın da gayrikâfi olduğu 
görülmektedir. 

Kadastro Okulunda yatılı bulunan öğrenci
lerin zaruri olan. ihtiyaçlarını karşılamak için 
konulan 400 000 lira, yiyecek alım giderlerin
deki artış ve 1967 yılında alınacak 200 öğren
cinin burs giderleri içindir. 

Çeşitli giderler için artırılan 19 999 lira ise, 
bâzı tapu binalarının onarımı için konulmuştur. 
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Geçen yıla nazaran 2 700 000 liralık bir 
fazlalıkla Beş Yıllık Plân dairesinde • Ha
rita - Tapu ve Kadastro hizmetlerinin gayesine 
ulaşması için gerekli makina, uçak ve taşıt 
alımlariyle ilgili yatırımlar için konulduğu 
görülmekle memnuniyet verici olduğunu arz 
etmek isterim. 

Kat Mülkiyeti Kanunu tatbikatı : 
Kat Mülkiyeti Kanununun mutlak, yerinde 

bir ihtiyacı karşılamak için çıkarıldığı ma
lûmdur. Bu kanunun tatbikatı tapu daire
lerinde bir hayli işlerin artmasına se'bebol
muştur. İşleri pek çok artan büyük şehir
lerdeki tapu sicil muhafızlıklarına yardımcı 
elemanların verilmesinde zaruret vardır. 

İlerde bir hayli ihtilâfların çoğalması za
hir olan bu kanunun tatbikatında, halka 
yardımcı olacak bilgili tapu memurları tara
fından bizzat işlerin yürütülmesinde zaruret 
vardır. 

Kat Mülkiyeti Kanununun bâzı maddeleri 
şimdiden tatbikatta güçlükler doğurmakta ol
duğundan, biran evvel ele alınması ve tadili 
cihetine gidilmesi de lâzımdır. Bilhassa, 12 nci 
maddedeki fotoğraf mecburiyeti, 25 nci madde
deki ortaklar aleyhine yapılacak takiplerin ih
tarla iktifa olunması, 28 nci maddedeki ortakla
rın oy birliğine herhalde lüzum gösterilen ha
lin kabili tatbik bulunmaması gibi hallerdir. 

Bir de 4753 sayılı Çiftçiyi Topraklandırma 
Kanununun tatbikatında bir hayli şikayetler ol
duğu görülmektedir. 766 sayılı Tapulama Kanu
nimin tatbikatı sonucu alınmadan yani tapula
ması bitirilmeyen yerler üzerinde 4753 sayılı Ka
nunla tesbit re arazi tevzii cihetine gidilmesi 
iktiza etmektedir. 

T e m en ııil e r im i z : 
1. Beş Yıllık Kalkınma Plânının yıllık uy

gulama programlarında öngörüldüğü gibi, ka
dastro ve tapulama işlerinin tesbit edilen süre 
içinde bitirilmesi, bu teşkilâtın hizmet ihtiyaçla
rına yeterli kadro imkânlarını sağlayacak yeni 
bir kuruluş kanunu çıkarılmasına kesin bir ih
tiva çokluğunu göstermektedir. Bu hususun bir 
an evvel tesbiti ve Hükümetçe Meclise getiril
mesinde zaruret vardır. 

1936 tarihli Teşkilât Kanununa göre, alınmış 
kadroları (L) cetvelinde tutuluşu, imkânları 

çok mahdud olan bu idaredeki memurların nor
mal terfilerinin bile yapılmasını imkânsızlaştır-
nıakta, iş hacmi o tarihe nazaran yirmi misli 
artmış olan idareyi tahammül edilmez bir çalış
maya zorlamaktadır. 

2. Âlet, teknik personel bakımından yeterli 
bir kuruluş içinde bulunan genel müdürlük için, 
fotoğrametri metodundan arzulanan neticeyi ala
bilmek için, arazi çalışmalarının her halde yılda 
(200 güne çıkarılarak nisbette ödenek verilmesi 

ve arazi taznıinatlaıiyle, işçi ve bilirkişi günde
liklerinin buna göre düzenlenmesi gerekmekedir. 

3. Faaliyet sahası çok dağınık ve teşkilât 
bu nisbette yaygın olduğundan araç ihtiyacı 
şiddetle hissedilen bu dairede yatırımlar bölü
münden 1966 yılında alınması öngörülen (93) 
arabadan henüz (28) aded alınabilmiş ve geri 
kalanı da % 30 bloke edilen paraya tekabül eden 
miktar düşüldükten sonra en kısa zamanda hiz
mete konulmasına öncelik verilerek 1967 yılı 
Bütçesine konulan (76) motorlu taşıt aracının 
sağlanması çok lüzumlu olduğu mütalâa edil
miştir. 

4. Tapulamadan doğan ihtilâfları kısa za
man içinde çözümlenebilmesi için, tapulama 
mahkemelerinin adedinin çoğaltılmasına zaru
ret vardır. 

5. Tapu dairelerinin görev yapabilecek ve 
tapu sicillerinin muhafazasında itimat verecek 
binalara kavuşturulması, ve bilhassa Kat Mül
kiyeti Kanununun tatbikatı için. büyük şehir
lerde yukarıda işaret ettiğimiz gibi ihtisas sahibi 
yardımcı ve sicil mnhafazalıkiarıııın bir an ön
ce verilmesi, 

6. Hademesi bulrjnmıyan (225) tapu daire
sine hademe kadrosu verilmesi, 

7. Tapu dairelerinin içinde bulundukları 
çok gayıimüsait durumdan kurtaracak lüzumlu 
mef ruşa t a kavuşturul m ası, 

8. Eski yazılı kütüklerin bir an evvel yeni 
harflerle yazılmasını ve zayî olmalarının önlen
mesinin temini lâzımdır. 

9. Görevlilere arazi üzerinde çalıştıkları 
günler için, her türlü meşakkat ve mahrumi-
yetleriyle mütenasip gündelik verilmesi ve 6245 
sayılı Kanunun 50 nci maddesine göre arazi 
tazminatının yeterli bir hale getirilmesi için 
(H) cetvelinin yeniden düzenlenmesi ve böylece 
arazi çalışmalarından kaçan personelin hiz-
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nıete bağlanmasının teminini bilhassa temenni 
ediyoruz. 

Sözlerimi burada bitirirken; Sayın Bakan
dan 766 sayılı Tapulama Kanununun kabulü 
sırasında vâki münakaşalarda, ileri sürülen id
diaların tatbikatta vâridolup olmadığı hususu 
ile müspet ve verimli neticeler elde olunup ol
madığı hususunun açıklanmasını rica edeceğim. 

Tapu ve Kadastro Umum Müdürlüğü Bütçe
sinin, bu Umum Müdürlük ve memleketimiz 
için hayırlı olmasını Cenabı Haktan temenni 
eder, grupum ve şahsım adına sayın sena
törleri hürmetlerimle selâmlarım. Teşekkür 
ederim. (Alkışlar.) 

BAŞKAN — Sayın Tuna? Yok. 
Sayın Özden, 'buyurun. 
EKREM ÖZDEN (İstanbul) — Sayın Baş

kan, muhterem arkadaşlarım; gecenin yarıma 
yaklaşan bu saatinde sizi fazlaca işgal etmek 
istemiyorum. Ancak her vakit meslekimizin ica
bı meşgul olduğumuz ve bulunduğumuz bir 
mahallin dertlerini kısaca burada dile getirmeyi 
bir vazife telâkki ettim. 

Muhterem senatörler, Küçük Çekmece'de Se-
lâmi Efendi Hazretlerinin bir turnesi vardır. 
Sordum, bu Selâmı Efendi Hazretleri Muhte
şem Süleyman'ın kadastro işlerine bakan ve 
Marmara adalarında ilk defa kadarstroyu ya
pan bir zatı muhterem imiş. O zamandan bu 
zamana kadar, fasılalarla Türkiye'de padişahlar 
zamanında. Meşrutiyet zamanında, Cumhuriyet 
devrinde kadastro devam etmektedir. Bu işler 
çok ağır tempo ile yürümektedir. Ve bu işlerin 
sonunun ne vak'it alınacağı da asla belli değil
dir. Tapulama mahkemelerinde işler maalesef 
iyi yürümemektedir. Harcırah yokluğundan do
layı mahkemelerin tarlalara, araziye geçerek 
orada bilirkişi tetkikatı yapmaları mümkün 
olamamaktadır. Bu meselenin biran evvel 
Umum Müdürlükçe ele alınıp gerekli harcırahın 
zamanında mahkemelere gönderilmesi yerinde 
olur kanaatindeyim. 

Ayrıca, tapulama hükümleri üzerinde dur
mak lâzımdır. Arkadaşlarım, bâzı mahkemeler
de uzun seneler savcılık vazifelerinde bulun-
«ıuş, ceza 'mahkemelerinde bulunmuş kimsele-
lerin gayrimenkul meseleleri gibi çok ağır dâva
lara bakmak vazifesi mükellef bu tapulama 
mahkemelerine tâyin edildikleri ve bu işleri 

I yürütme vazifesi ile mükellef olduklarını müşa-
• hade ettik ve etmekteyiz. Böyle ağır meseleleri 

ciddiyetle, bilgiyle, vukufla takibedecek ve sa
lim kararlara varabilecek kimselerin bu mahke
melere getirilmelerinde fayda olduğu hiç şüp
hesizdir. 

Muhterem arkadaşlarım ; eski harflerle yazıl
mış tapu kayıtları hakkında Sayın Artukmaç 
ve muhterem arkadaşımız Bozcalı üzerinde 
esaslı bir şekilde durdular. Ben de bunu , dile 
getirmek isterim. Meselâ İstanbul'da faraza 
aklıma şimdi geliyor Bakırköy, iki tane tapıl 
muhafızlığı vardır. Burada iki kişi vardır. 
Eski harfleri 'bilen iki memur vardır, onlar da 
emekliye ayrılmak üzeredir. Onlar da emekli
ye ayrıldıktan sonra bu iki muhafızlıktan eski 
harfleri okuyacak kimse yoktur. Eğer ben ora
da olursam belki hana okutacaklardır. Bu na
sıl halledilecektir, nasıl bir tedbir alınmakta
dır"? Bunu bilemiyorum. Biraz daha ileri gide
yim, meselâ İstanbul'da cami inşaat defterleri 
ve vakıf defterleri vardır. Benim dahi sökmeme 
'imkân olamıyacak derecede, eski harflerle ya-

I zılmış gayri menus kelimeler istimal edilmiş, 
I defterlerin içinden çıkmak imkânı yoktur. 

Hattâ orada, bulunan ve eski harfleri bildiğin
den şüphe edil m iyen Naci Beyin her hangi bir 
şekilde bu daireden ayrılması neticesinde Arazi-
yetin ne olacağını ben bir türlü idrak edemi
yorum. 

I Kadastroda çalışan memurların maaş duranı -
I l an ve kadro durumlarının tıkanmış olduğunu 
I görmekteyim. Uzun seneler bir maaşa gelmiş, 

terfi ve tefeyyüzüne imkân olmamış bitkin, 
bezgin bâzı arkadaşlara tesadüf ettik. Bunlara 
bir deva bulmak lâzımdır. 

Bina durumlarını da arkadaşlarım dile getir
diler. Ne yapalım, Türkiye'de iki müessese var
dır ki, üvey evlât muamelesine tabidir: Birisi ad
liye, diğeri tapu. İstanbul'da birçok maliye bi
naları Fuat Ağralı zamanında inşa edilmiştir. 
Çok güzel, Galatada, Çemberlitaş'ta, şurada, bu
rada binaları inşa edildiğini gördük. Maliye mc-

I murları tabiî muhteremdir. Onların da konforlu 
yerlerde vazife görmelerini elbette hepimiz arzu 
ederiz. Kaloriferli olsun, sıcak odalarda vazife 

I görsünler. Ama tapu memuru ile hâkimin ne ka-
I bahati vardır? Hem «Egemenlik kayıtsız, şartsız 
| milletindir.» deriz, hem ele hâkimlere ve hâkimle-
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rin yardımcısı, çok yardımcısı olan bu gibi me
mur arkadaşlarımıza da fena muamele demiyece-
ğim ama üvey evlât muamelesi yaparız. Bunu 
öteden beri aff edemem. Bunun ıstırabını eekmi-
şimdir. Şarkta vazife gördüğümüz zaman bir 
özel idare memurunun bir mal müdürünün, bir 
kaymakamın ceviz masalarda güzel koltuklarda 
oturmasına rağmen; savcıların, hâkimlerin ve ta
pu memurlarının adeta sandıklar üzerinde vazife 
gördüklerine şahit oldum ve bizzat içinde bulun
dum, ben de böyle vazife gördüm. Onun için 
Umum Müdürlükten ve Umum Müdürlüğün tabi 
olduğu Bakanlıktan, Bakan arkadaşımdan rica 
ederim. Tapu dairelerine ehemmiyet veıeiim. 
Tapu dairelerini düzenli, iyi tanzim etmezsek ve 
bu defterleri iyi tutmazsak katiyen meselelerin 
içinden çıkmak imkânı hâsıl olmaz. Bir gün bir 
kayıt bulmak için gittim, defterleri buldular, ge
tirdiler, defterlerin kenarı yırtılmış, fare yemiş. 
Halbuki burada adamın ismi yazılı, ne yapaca
ğız şimdi beyler? Fare yemiş. Bu işin mesulü 
kimdir? Bulamazsınız, imkânı yok. Böyle bir va
ziyette bir hukuki meselenin halline imkân mev
cut değildir. Bir gün tapu kaydını arattık. Çek-
jîieeei sagir tapu kayıtlarımı! kayığa yüklendiğ 
zaman, Çekmece gölünde battığını ve kayıtların 
bulunamadığını esefle müşahede ettik. Doğru
dur. Çckmecei sagir defterleri yok. Çekmeeei sa
gir defterlerinin sureti Umum Müdürlükte vaı 
idi. O zaman, daha evvel tapu kayıtlarının bir 
sureti Umum Müdürlükte bulunuyormuş şimd 
bu yapılıyor mu, yapılmıyor mu, iyi bilemiyo
rum. Ama yapılmasında çok fayda olduğunu söy
lemek isterim. Diyeceksiniz ki, çok zaman ve 
büyük yer işgal eder. Ama m iki o filimi er] e bu 
meseleyi halletmek mümkün olur. 

Arkadaşlarım gerek tapu muhafızı arkadaşla
rımızı] ı ve gerekse orada fen işleri ile meşgul olan 
memur arkadaşlarımızın mesailerini bu kürsüden 
takdir etmemek mümkün değildir. Hepsi de can
siperane bu vazifelerini az ! d c maaşla yerine ge-

nayını ve 
yararlı olmasını temenni ede-

le .selâmlarım efendi , 

tirnıeye çalışmaktadırlar, Bütçenin 
uğurlu, memlekete 
rhn. 

Hepinizi saygı ve .sevgi 
dim. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Tapu Kadastro Genel Müdürlü
ğü Bütçesi üzerinde başka konuşacak sayın üye? 
Yok. Sayın Devlet Bakanı Eefet Sezgin. Buyu
runuz. 

DEVLET BAKANI REFET SEZGİN (Ça
nakkale Milletvekili) — (Sayın Başkan, Sayın 
senatörler, ben de Sayın Özden gibi kısa anâru-* 
ruzaıtta (bulunmaya gayret edeceğim. 

Gerek grupları adıma gerek şahısları adına 
konuşan sayın senatörler Tapu Kadastro Teş
kilâtının içinde bulunduğu manzarayı, hali idi
le getirdiler. Onların çizdiği tablo ımuvaeehıe-
sindeiki .mahdut imkânlar içinde ıbu tabloya 
bendeniz de mesul bir arkadaşınız olarak işti
rak ettiğimi ifade etmek istiyorum. Ama üzün
tü ile buna iştirak ettiğimi ifade etmekte de 
bütçe imkânları bakımından bir zaruret oldu
ğunu belirtmekle sözlerime başlıyacağım. 

Gerçekten memleketimize çok müfit hizmet
ler yapmakta bulunan Tapu Kadastro Teşkilâ
tı 1936 senesinden beri devam eden bir ©ski 
teşkilât kanununa sahip bulunmakta ve bütçe 
imkânsızlıkları her teşebbüsün önüne bir ma
nia olarak çıkmakta, o sebeple de arzu ©dilen 
ıslahatı çalışın alandaki arzulanan hızlı tempoyu 
temin etme imkânları maateessüf gereği ıgftbi 
hasıl (olmamaktadır. Bu sene devamlı çalışma
larımız ve ısrarlı takiplerimiz neticesinde 1967 
yılı bütçesi, 1966 yılına nazaran 8 701 479 lira 
fazlası ile 103 900 272 lira olarak teklif edil
miş bulunmaktadır. Bu 8 701 479 liralık fazla
lığın, 3 973 980 lirası personel giderlerıine ait
tir. İtiraf letmek zarureti vardır ki, bu da arzu
lanan seviyede değildir. Biz fedakârlık
la ve feragatle arazide çalışmakta bu
lunan tapu kadastro memurlarının, tek
nisyenlerinin bu karşılığını henüz fa
kir devlet bütçesiyle ödeme, kıymetlendirme 
imkânlarını maalesef elde 'edememenin üzüntü
sü içinde bulunuyoruz. Bu konularda grup söz
cülerinin mütalâalarına, tenkidlerine kak ver-
•mıenıek imümkün değildir. 

Herkesin Tapu Kadastro ile, plân ile meşgul 
olan herkesin bu vaziyet muvacehesinde Beş 
Yıllık Kalkınma Plânında ifadesini bulan «Tür
kiye'nin kadastrosunun 20 senede bitirileceği
ne» dair hükmün nasıl gerçekleşeceğine dair 
merak ettiği suali bir arkadaşımız da burada 
tekrar (ettiler. 

Bu mesele üzerinde biraz durmak zarureti 
hâsıl olmuş bulunmaktadır. Plân hedeflerine" 
ulaşmak için, plânın öngördüğü imkânların sağ
lanması 'gerekmektedir. Buna hemen her Hükü-

— 488 
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met ıgayret .eder, ama huzurunuzda beyan öt
mek zarureti sairdir iki, plânın öngördüğü im
kânlar (henüz tam mânasiyle elde edilebilmiş de
ğildir. Eleman bakımından hiçbir (sıkıntımız 
mevcut değildir. Fotogrametri metoduna geçil
miştir. Bu metodun memleketin şartlarına uy-
igu,n neticeleri bugün istihsali edilmektedir. Ha
vai nirengi •çalışmaları yapılmaktadır. Bütün 
bunlar Türlkiye'nin tapulaması ve kadastrosu
nun ikmali demek ide değildir. 

Türkiye kadastrosunun ağırlığı aslında hu
kukî durumdan neşet etmektedir. Bir senetsiz 
tasarruflar meselesi vardır, Türkiye'de ve bu 
sebeple de Türkiye ihtilâfların ortamında, va
satında bulunmaktadır. Kadastronun temposu
nun ağırlığından şikâyet edenler haklı 'değildir. 
Bu tempo ağır değildir. Aslında ağır lalan me
sele hizmetin ağırlığıdır. Bunu dikkatten uzak 
tutmamak icabediyor. Bu konuda asırların ih
malini ide dikkat nazarına almak icabeder. 
1917 yılında İsviçre'de kadastro yapılmasına 
(başlaınmış, ama henüz İsviçre'de kadastro faali
yeti ikmal edilmiş değildir. 1980 senelerimde 
likmail edileceği ifade edilmektedir. Almanya'
da ve Fransa'da da kadastro hâlâ devam et
mektedir. 'Memleketimizde kadastromun 20 yıl
da bitirilmesi ideal bir hedeftir. Ama, sağlanan 
imkânlara nisbet edilerek hu konuda hüküm 
verme âdil bir hüküm verme şıkkı 
tercih edilirse Tapu Kadastro Teşkilâtı
nın bu konudaki çalışmalarının olumlu ol
duğunu söylemekte hiçbir 'mübalâğa olmadığını 
huzurunuzda (ifade etmek isterim. 

Kat Mülkiyeti Kanv.nun tatbikatından bir
takım şikâyetler, bundan evvel Bütçe Komis
yonunda vâki lOİdu. Genel .müdür muavini ar
kadaşımı ıo tarihte beraberime alarak, meseleyi 
tapu ısicil muhafızlıklarında bizzat inceledim. 
Şikâyetler haklıdır, doğrudur. Bilhassa 12 mci 
maddenin tatbikatından hüyük şikâyetler vâki 
olmaktadır. Meseleyi halletmek bakımundan ilki 
tedbirin alınması iktiza ediyordu. Bunun biri
si, idari tedbirdir ki, bu idari tedbir derhal 
alınmıştır. Ve ilgili muhafızlıklara tebliğ edilmiş 
bulunmaktadır. Diğer tedbir ise, kanuni tedbir
dir. Bu mevzuda mesele Adalet Bakanlığına Ba
kanlığımızdan intikal ettirilmiş bulunmaktadır. 
Bu mesele üzerinde de çalışmakta bulunduğu-1 

muzu huzurunuzda arz etmek isterim. Bir husu

su daha ilâve etmek istiyorum. İdari olarak it
tihaz ettiğimiz tedbir akdin şekline ve sıhhati
ne tesiri bulunmıyan idari tedbirlerdir. 28 nci 
maddedeki yönetim plânı, kat mülkiyetinin ga
yesi bakımından şarttır. Fakat oy birliği temini 
müşkülât doğurmaktadır. Bunun hisse ve aded 
ekseriyetine göre sağlanması ve diğer aksak
lıkların (giderilmesi için düşündüğümüz deği
şiklikler huzurunuza geldiği zaman, hu mese
lenin daha rahat münakaşaları elbette ki ya
pılacaktır. 

^aym Ö'zden, «Eski harfleri bilenlerin emek
liye şevkleri halinde onların vıazifelerinin na
sıl ifa edileceğini» haklı olarak sordular. Bu 
cidden bir meseledir. Bizim, Tapu Kadastro 
Genel Müdürlüğünün, mc-aııu'r tekâmül kürsün
de «Eski eserler» adiyle programa ithal edi
len bir konu vardır. Bu sebeple, bu tekâmül 
kurslarına iştirak eden arkadaşı anımız bu mev
zuda yetiştirilmektedir. Bütçeye 300 bin lira 
olarak konulan tahsisat ile de Arap harfli ka
yıtların Tüılkeeye çevrilmesine devam edilmek
tedir. 

Sayın Artukmaç, mütalâasında «Burslu ta
lebe adedinin geçen seneye nazaran değişme
miş olduğunu» ifade buyurdular. Filvaki tah
sisat bakımı nidan bu mütalâa doğrudur. Ancak, 
geçen sene çeşitli yüksek okullarda burslu 
olarak bulunan talebe adedi 501 iken, bu sene 
aynı 'tahsisat ile 61-1 talebemiz bulunacaktır. 
Bunun sebebini arz etmek isterim. Teknik okul
da imtihan ücretleri kaldırıldığı cihete, imti
han ücretlerinden mütehassıl meblâğ burs ola
rak tahsis edilmiş ve bu suretle 601 talebe adedi 
614 e çıkarılmış bulunaımaktadır. 

Yeni Tapulama Kanununun tatbik netice
lerine mütedair Sayın Bozcalı'nın irad buyur
dukları suale kısaca arzı cevaibetmek istiyo
rum. Çünkü, bu konuda, yüksek malûmlarınız 
bulunduğu cihetle, Cumhuriyet Senatosunda 
bilhassa, çeşitli mütalâalar ileri sürüldü, bu 
'kanunun bir yağma kanunu mahiyetinde bu
lunduğu, Hazine arazisinin bu kanunla yağma 
edileceği ifade edildi. Biz o .zaman, bu kanu
nun yağma kanunu olmadığını ısrar ile arz et
tik. Şimdi arz edeceğim resmî neticelerle tat
bikatın bizi haklı çıkarmış bulunduğunu göre
ceksiniz. Yeni Tapulama Kanununun uygulanma
sında elde edilen neticeler için, evvelâ 1950 ile 
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1960 yılları arasındaki tescillere nazar atfet- | 
nıek ic ab eder. 1950 - 1960 yılları arasımda Ha
zine adına 4 700 250 dönüm arazi teshil edil-
ımiş bulunmaktadır. Bunun 2 637 959 dönümü ih
tilaflı bulunmakta idi. 1966 - 1967 yılları ara
sında ise 235 600 dönüm yer tesbiit edilmiştir. 
Bunun 123 159 dönümü ihtilaflıdır. Tekrar 
ediyorum rakamları: 4 700 250 donam 10 se
nede Hazine adına tescil edilmiş bulunmakta
dır. 1966 ilâ 1967 arasındaki kısa devrede 
ise Hazine adına tesbit edilen miktar 235 610 
dönümdür. Bu neticel erdeki oran mukayese -edi
lirse, 766 sayılı Tapulama Kanununa yakıştırıl
mak istenen yağma vasfının yerinde olmadığı
nı her hesap yapıma iktidarında bulunan şah
sın kabul etmesindeki zaruret aşikârdır. 

Yeni Tapulama Kanununun uygulamasını 
müsaade ederseniz, sözlerime son vermeden ev
vel bir de Keban bölgesinde ineeliyelim. Bu 
bölgede, baraj sahası ile ilgili olarak 172 kö
yün 1966 - 1967 yıllarında tapularının yapıl
ması söz .konusudur. Bu köylerden 121 inin ta
pulaması bitmiştir. 530 286 dönüm arazi istim
lâk ve inşaata hazır bir hale getirilmiştir. 11 | 
köyün tapulaması da bitmek üzeredir. Böy
lece, 1966 programının öngördüğü hedef aşıl
mış ve 1967 programına giren işlere başlanıl
mıştır. Tapulaması yapılan sahadaki ihtilâf 
oranı yüzde 6 civarındadır. Bu neticelere bakı
lır ve 509 sayılı Kanunun Anayasa Mahkemesi 
tarafından iptali sebebiyle 1956 yılında 3 ay I 
kadar ç/alışma imkânı buluna madiği da göz 
önünde tutulursa, neticenin ne derece olumlu 
olduğu anlaşılır. 1967 yılı Ağustos ayı sonun
da ve programda öngörülen şekilde işler yıllık 
programa uygun olarak,bitirilmiş olacaktır. 

4753 sayılı Kanunun tatbikatı hakkındaki 
kısa mâruzâtımı arz ettikten sonra sözlerime 
son vereceğim. Sayın senatörler bir ciddî me
sele ile karşı karşıya bulunmaktayız. Bu, 
4753 sayılı Kanunun ve Tapulama Kanununun 
tatbik 'zamanına taaliüik etmektedir. Gerçek
ten, 4753 sayılı Kanunun tatbikatı Türkiye'de 
kadastrosu yapılmamış, tapulaması yapılma
mış yerler bakımından çeşitli ihtilâfları, çeşit
li hâdiseleri beraberinde getirmektedir. Bu 
gecen sene, bütçe vesilesiyle yüce Parlâmen
toda bahis mevzuu olduğu cihetle, meselenin 
üzerinde Bakanlık olarak eğildik. Şikâyetlerin 1 

haklılığı ve ciddililiği ortaya çıkınca, bir hu
susu Köy İşleri Bakanlığı ile tesbit etmiş (bu
lunmaktayız. Bir mahalde 4753 sayılı Kanunun 
tatbikatına [başlanıldığı takdirde, şayet o ye
rin tapulaması, kadastrosu yapılmamış ise, 
4753 sayılı Kanuna göre yapılacak işlem sade
ce bir envanter tesbitidir, bir tesbit amcliyesi-
dir. Ama, bu kanuna tevfikan toprak dağıtımı 
değildir. Bunun öncelikle ve ivedilikle yapılma
sını .sağlıyacağız. Tapulama yapılduktan sonra 
4753 sayılı Kanunu tatbik edeceğiz. Bu muta-
baikata vanmış bükmüyoruz. Bu sebeple yakın 
günlerde Kulu'da ve Cihanbeyli'de yapılan yan
lış bir tatbikata müdahale edilmiş ve yapılan 
yanlış tatbikat durdurulmuş, bu şekilde bir 
tatbikata mübaşeret olunmuştur. Bu hususu da 
Yüce Senatonun ıttılaına arz eder, hepinizi hür
metlerimi takdim ederim efendim. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Tapu ve Kadastro Genel Mü
dürlüğü Bütçesi üzerindeki görüşmeleıd bitmiş
tir. Bölümlerce geçilmesi hususunu oylarınıza 
arz ediyonum. Kabul edenler... Et'miyenler... Ka
bul edilmiştir. Bölümleri okuyun. 

(A/ l ) Cari harcamalar 
Bölüm 12.000 pens önel giderleri 78 767 515 

lira. 
SADIK AKTUKMAÇ (Yozgat) — Bir tak

rir var efendim. 
BAŞKAN — Bir takrir var efendim okutu

yorum ; 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Tapulama ve kadastro faaliyetleri, genel

likle, arazi üzerinde yürütülen bir hizmet da
lıdır. Çeşitli güçlüklerin yanında, ağır bir 
sorumluluğu gerektiren bu hizmet, aslî maaş-
l an 20 ilâ 40 lira arasında değişen küçük me
murlar tarafından yerine getirilmektedir. 

Bâzı bakanlıklar, kadastro ve tapulama 
hizmetine oranla, daha müsait şartlar içinde 
çalışan personeline, tapulama ve kadastro 
personeline nazaran çok daha iyi imkânlar 
sağlıyabilmişlerdir. Tapu ve Kadastro Genel 
Müdürlüğü elemanları ise henüz bu imkân
lara kavuşturulmamıştır. 

Bu sebeple, arazide çalışılan günler için 
ödenenen tazminat gündeliklerinin, ilişik cet
velde olduğu gibi artırılması zorunlu görül
mektedir. 
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Ayrıca, memleketimizde, arazi üzerinde 
bir yıl içinde 200 gün çalışabilme imkânı ol
duğu halde, ilgili bölümlerdeki ödeneklerin 
yetersiz «oluşu yüzünden, bu arazi iş günü 
ortalama 140 olabilmektedir. Bu suretle, me
murlara verilecek arazi tazminatlarının ye
tersizliği yüzünden yıllık randıman 1/3 e ya
kın bir oranla düşmektedir. Oysa ki, tapulama 
ve kadastro hizmetleri plânlamış ve bununla 
ilgili bâzı yatırımlara da gidilmiştir. Arazi 
çalışmalarının artırılmamağı halinde yapılan ve 
yapılacak olan yatırımların bir mâna ifade 
etmiyeceği de aşikârdır. Arz edilen sebepler 
dolayısiyle, aşağıda yazılı 13.120 ve 14.919 sa
yılı maddelerden ceman 350 000 liranın 12.910 
ve 12.920 sayılı maddelere, hizalarında göste
rildiği şekilde aktarılması hususunu Yüce Se
natonun tasviplerine saygılarımla arz ederiz. 

Yozgat 
Sadık Artukmaç 

Hakkâri 
Necip Seyhan 

Sinop 
Suphi Batıır 

Artvin 
Fehmi Alpaslan 

Ankara 
Yiğit Kök er 

Ankara 
Turgut Cebe 

Eskişehir 
Ömer Ucuz al 

Erzurum 
Sakıp Hatunoğlu 

Erzincan 
Fehmi Baysoy 

Ağn 
Salih Türkmen 

Elâzığ 
Salim Hazerdağlı 

Bolu 
Sırrı Uzunhasanoğlu 

Burdur 
Faruk Kmaytürk 

Maraş 
Cenap Aksu 

İzmir 
Nevzat Özerdemli 

İstanbul 
Tekin Arıburun 

Madde 

13.120 

14.919 

Adana 
Muslihittin Yılmaz Mete 

Ödeneğin çeşidi 

Basılı kâğıt ve defter 
lan giderleri 
Diğer alım ve giderler 

alım-

Tenzil 
edilecek 

Lira 

150 000 
200 000 

Toplam 

Madde Ödeneğin çeşidi İlâve 
edilecek 

Lira 

12.919 

12.920 

Tapulama işlerinde çalıştırı
lacaklara 6245 sayılı Kanu
nun 50 nci maddesine göre 
verilecek tazminat gündelik
leri ve geçici görev yolluğu 
Makina teçhizat alımları ve 
büyük onarımları kadastro iş
lerinde çalıştırılacaklara 6245 
sayılı Kanunun 50 nıci mad
desine göre verilecek tazmi
nat gündelikleri ve geçici 
görev yolluğu 

300 000 

50 000 

(3) 

Toplam 350 000 

•sayılı cetvel 

Gündelik 
tazni'inat 
miktarı 

Lira 

1. 50 nci maddenin 3 numaralı 
bendinde gösterilen tapu ve ka
dastro memur ve hizmetlileri ile 
766 sayılı Kanunun 75 nci mad
desinde yazılı tapulama hâkimi ve 
diğer hizmetlileri : 

a) Tapulama hâkimleri 
b) Müdürler, mühendisler, ha

rita uzmanları 

c) Teknisyenler, kontrol me
murları, fen âmir ve memurları, ta
sarruf azalan ve posta tapu me
murları. 

20 

28 

d) Teknisyen yardımcısı, 
memur muavinleri ve diğer 
mur ve daimî hizmetliler. 

e) Geçici hizmetliler. 

fen 
me-

16 

12 
6 

350 000 
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BAŞKAN — 13.000 nci bölümden 150 000, 
14.000 nci bölümden, 200 000 lira tenzili sure
tiyle 12.000 nci bölüme 35 002 lira ilâvesine mü
tedair takrire Hükümet katılıyor mu? 
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HÜKÜMET ADINA MALÎ KONTROL BAŞ-
MÜŞAVİKLİĞİ ABDURRAHMAN ŞAHİN 
— Takdir .Senatoya aittir.. 

BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu ?. 
BÜTÇE KARMA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 

NURİ BAYAR (Sakarya Milletvekili) — Katı
lıyoruz. 

BAŞKAN — Komisyon katılıyor, Hükümet 
takdiri Heyeti Aliyenize bırakıyor. Takriri 
oylarınıza 'arz ediyorum. Kabul edenler... Et-
miyeler... Kabul edilmiştir. Kabul veçhile mad
delerdeki tashihi sureti ile 12.000 nci bölümü 
okutup, oylarınıza arz edeceğim. 

Bölüm Lira 
12.000 Personel giderleri 79 117 515 

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

13.000 ve 14.000 nci bölümleri kabul edilen 
değişikliklere göre okutuyorum. 

13.000 Yönetim giderleri 3 578 500 
BAŞKAN — Kabul edeler. . . 
Etmiyenler.. Kabul edilmiştir. 

14.000 Hizmet giderleri 8 412 502 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

15.000 Kurum giderleri 
BAŞKAN — Kabul edeler. . . 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

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

549 000 

40 001 

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

BAŞKAN — Kabul edenflter... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

23.000 Makina, teçhizat ve taşıt 
alımları ve onarımları 13 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenlter... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

(A/3) Sermaye teşkili ve transfer harcamaları 
35.000 Sosyal trans terler 65 000 

BAŞKAN — Kabul eâerâ&r... 
'Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

36.000 Borç ödemeleri 100 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Tapu ve Kadostro Genel Müdürlüğünün 
Bütçesi kabul edilmiştir. Hayırlı olmasını dile
riz. 

2. — Vakıflar Genel Müdürlüğü 1967 yılı 
Bütçe kanunu tasarısı ve Karma Bütçe Komis
yonu raporu. (Millet Meclisi 1/290); Cumhuri
yet Senatosu 1/706) (S. Sayısı : 866) (1) 

BAŞKAN — Vâkıflar Genel Müdürlüğünün 
1967 malî yılı Bütçesini müzakere ediyoruz. Bu 
ibütçe üzerinde görüşmek için söz alan sayın 
üyelerin isimlerini okuyorum. 

AHMET TEVFİK PAKSÜT (Maraş) — Sa
yın Başkan, tekriri müzakere hakkında bir tak
ririmiz vardır. 

BAŞKAN — 87 nci maddeyi okumanızı rica 
ederim. 

Vakıflar Genel Müdürlüğü Bütçesine geçi
yoruz. 

Müslihittin Yılmaz Mete C. H. P. Grupu 
adına, Ömer Ucuzal A. P. Grupu adına, Sayın 
Cemal Tarlan kendi adına söz almışlardır. Sa
yın Müslihittin Yılmaz Mete, C. H. P. Grupu 
adına, buyurun. 

C. H. P. GRUPU ADİNA MÜSLİHİTTİN 
YILMAZ METE (Adana) — Sayın Başkan, 
Cumhuriyet Senatosunun sayın üyeleri. 

Vakıflar Genel Müdürlüğünün 1967 yılı Büt
çesi üzerinde C. H. P. Senato grupunun görüş 
ve temennilerini arz etmek üzere huzurunuza 
gelmiş ibulunuyorum. 

Evvelki yıl bütçelerinin müzakerelerinde 
pek çok hatibin, ezcümle geçen yıl Millet Mec
lisinde C. H. P. grupu adına Sayın Fakih Öz-
fakilı'in belirttikleri gibi «mevcut kanun ihtiya
ca kâfi gelmemektedir. Gerekli değişikliklerin 
yapılablmesi, Vakıfların esa-s gayesine ve bu
günkü anlayışa daha uygun bir tarzda idaresi 
için yeni hükümlerin konulması amaciyle ilmî 
bir heyetin kurulması, bu heyetin vereceği ra
porun Hükümette müzakere edilerek Parlâmen
to huzuruna getirilmesi» gereklidir. 

Yıllardan beri hemen her hatibin değindiği 
bu konunun tahakkuku için bir gayret sarf edil
mediğini üzülerek görmekteyiz. 

Sayın Başkan ve Sayın Genel Müdür mev
cut mevzuatın yeterliğine kaani midirler? De
ğillerse; gerekli değişiklikleri yapmak üzere 

(1) 866 S. Sayılı basmayazı tutanağın so-
nundadır. 

492 — 
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bir bilim kurulunun teşkili için 1967 yılının 
Bütçesine ödenek koymuşlar mıdır? 

1935 yılında çıkarılan ve zamanın ihtiyaç
larına uymıyan kanunun değiştirilmesi için 
1949 yılında bir tasarı hazırlandığını, bu tasa
rının Ebülûla Mardin ve Sıddık Sami Onar gibi 
iki büyük ilim adamına inceletildiğini ve bu 
zatların görüşlerinin alındığını biliyoruz. Sa
yın Sıddık Sami Onar'm 27 . 12 . 1949 tarihli 
raporu halen Genel Müdürlükte mevcut ise de 
Vakıflar Hukukunun en büyük otoritesi olan 
merhum Elbülûla Mardin'in raporunu bulamadık. 
Aradan bunca yıl geçmesine ve mevzuatın ye
tersiz olduğunun bilinmesine rağmen, konu 
hâlâ ele alınmamıştır. Vakıa Sayın Ahmet Ay
dın Bolak ve 27 arkadaşının Medeni Kanunun
daki tesis hükümlerinin değiştirilmesine dair 
teklifleri mevcut ise de bu teklif sadece bir ci
heti düzeltecektir. Ayrıca Vakıflar Genel Mü
dürlüğünün teşkilât ve kuruluş kanununda de
ğişiklik yapılması ve bâzı maddeler eklenmesi 
hakkındaki kanun teklifinin de Vakıf Hukuku
na müessir olmıyacağı tabiîdir. Tanzimattan 
bu yana sadece dinî hirer müessese olarak mü
talâa edilen Vakıfların ihmal edilen sosyal yün
lerinin kuvvetlendirilmesi, birtakım katı hü
kümlerin kaldırılarak, daha kolay ve rahat ida
reyi sağlıyaeak esnek hükümlerin yer alacağı 
yeni bir mevzuat getirilmesi gereklidir. 

Bu çok önemli noktayı bir kere de, biz ilgi
lilerin dikkat nazarlarına ve muhterem senato 
üyelerine arz ettikten sonra, 1967 yılı Bütçe 
tasarısı üzerindeki görüşlerimizi belirtelim : 

Madde 62.121, gelirin çeşidi icarei vahide, 
1967 yılı için tahmin 18 900 000 lira. 1964 yılın
da kiraların serhest bırakıl masından sonra 1965 
yılında vakıf akaarların kiralarından 18 981 815 
lira gelir sağlandığı halde, ıbu yıl için yapılan 
tahminin 1965 yılı tahsilatından da aşağı gös
terilmesi 'sebebi anlaşılamamıştır. 

Zeytinlikler hasılatından 1963 yılında 
603 010, lira 1964 de 494 682, lira 1965 te 268 498 
lira gelir sağlandığı, 1966 yılı Bütçesinde bu 
hasılatın 336 000 lira olacağı tahmin 'olunduğu 
halde bu yıl 268 000 lira tahminî gelir (gösteril
mesi de anlaşılamıyor. Önceki yıllarda iyi iş
letildiğine şahidolduğumuz zeytinliklerin duru
munun iyi gitmediği mi ifade olunmak isteni-

I yor? Basiretli bir idare uygulanacak ise geliri 
I bu kadar düşük göstermemelilerdi. 

Gider Bütçesinde ise, 
Gureba Hastanesi Baştabibine verilen ayda 

400 lira, Başasistanlara ve 25 aded asistana 
yılda verilecek olan 60 000 lira tazminat çok 
azdır. Vakıf hastahanede çalışan klinik şefleri
ne, mütehassıslara verilecek ücretlerin emsali 

I hastahanelerde çalışanlar seviyesine çıkarılması 
I için gerekli kanunlar getirilmelidir. 
I 14.122 nci maddedeki İmaret giderleri için 

konulan 900 000 liranın artırılanı a ma sebebinin 
bütçe imkânsızlığı olduğunu biliyor ve fakat 
bu yolda daha fazla hizmet edebilme imkânla
rının araştırılması, halen 8 885 çocuğa yedirilen 
sıcak öğle yemeğinin daha fazla çocuğa verile-

I bilmesinin sağlanması temennimizi ilâveyi ge-
I rekli görüyoruz. 

Madde 14.594 de konulan 40 000 lira giderin 
I daha fazla olmasını sıhhatsiz, cılız ve korun-
I maya muhtaç çocuklar için yapılan iki devreli 
I kampın daha geniş tutulmasını temenni eder

dik. 
Gureba Hastahanesi yanında 575 yataklı 20 

I milyon değerinde bir ha st aha ne inşaasmm İkin-
I ci Beş Yıllık Programa alınmasını sevinçle kar

şıladık. 

Geçen yılların bütçe müzakerelerinde pek 
çok arkadaşımızın, bu yıl da Bütçe Karma Ko-

I misyonu raportörleri Sayın Ragıp Üner ve Sa-
I yırı İsmet Angı'nın raporlarının dilek ve genel 
I düşünceler bölümü birinci maddesinde belirttik-
I leri gibi; tarihî kıymeti haiz eski eser ve anıt-
I darın onarım ve düzenlenmesi için 600 milyon 
I liraya ihtiyaç vardır'. Ancak, mevcudu muha-
I faza edeibilecek olan bu miktarın 10 senelik bir 
I program içinde gerçekleştirilmesi için, her yıl 
I bütçesine 60 milyon lira ödenek konulması ge-
I rekmefctedir. Hal böyle iken, restorasyon işin-
I den vazgeçildiği ve mevcudun yıkılmasını ön-
I lemek için hiç olmazsa 20 milyon liralık bir 
I ödenek konulması fikrinin savunulduğu gö

rülmektedir. Bu maksatla yapı, tesis ve bü-
I yük onarım giderleri için konulan toplam 
I 18 210 000 liranın yetersiz olduğuna kaaniiz. 
I Arakıflar Bankasında çalışan memurlara ve

rilen ikramiye miktarı diğer bankalarca verilen 
I nislbete çıkarılmış olmasından memnunluk duy-
| maktayız. 

Î93 — 
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Muhterem, arkadaşlarım, bir hususa daha 
değinip sözlerime son vereceğim. 1968 yılı Va
kıflar Bütçesi Millet Meclisinde görüşülürken 
C. K. M. P. Grupu adına 17 . 2 . 1966 günü ko
nuşan Sayın Mehmet Altınsoy; Vakıflar Genel 
Müdürlüğü eliyle köylerde cami yaptıran der
neklere vâki yardımın artık bu müessese eliy
le dağıtılmasına lüzum olmadığı kanaatini iz
har etmiş, Y. T. P. Grupu adına görüşlerini 
belirten Sayın Nihat Doğan; «Cami onarımı 
veya yeniden yaptırılması için dernekler veya 
köy ihtiyar heyetlerine 4 milyon 250 bin lira 
yardım ayrılmıştır. Esasında 120 milyon lira 
ihtiyaç görülen bn fonun azlığına inanmakta
yız. Ancak şunu söylemek isteriz ki, camisi 
olan çok köylerde okul olmadığını üzülerek mü
şahede etmekteyiz» Beyanında bulunduktan 
sonra « okulu olmıyan köyün yaptıracağı 
camiye yardım yapmamak prensibini benimser
sek, vatandaşı okul yaptırmaya da teşvik etmiş 
ve bu iki kuvvetin köylere birlikte, girmesini 
sağlamış oluruz.» Temellisinde bulunmuğlardır. 

Biz bu iki dileğe de 'katılmaktayız. Üzülerek 
ifade edelim ki; bu fondaki paraların dağıtı
mına siyasi görüşler katılmaktadır. Vakıflar 
gibi güzel bir müesseseye siyaset sokmamak 
için alınacak her tedbirin, yapılacak her tek
lifin yanında olacağız. 

1967 yılı Bütçesinin memleketimize, Devle
timize, ve Vakıflar Genel Müdürlüğüne hayır
lı olmasını diler, C. H. P. Grupu adına hepinizi 
hürmetle selâmlarım. (Alkışlar.) 

BAŞKAN — Adalet Partisi Grupu adına 
Sayın Ömer Ueuzal, buyurun. 

A. P. GRUPU ADINA ÖMER UCUZAL (Es
kişehir) —• Sayın Başkan, sayın senatörler; 
Vakıflar Genel Müdürlüğünün 1967 yılı Bütçe 
kanun tasarısı üzerinde Adalet Partisi Grupu 
a.dma görüşlerimizi arz etmek üzere söz almış 
bulunmaktayım. 

Değerli arkadaşlarım; Münfesihi olmakla if
tihar ettiğimiz İslâm dininin içtimai sahaya at
fettiği büyük ehemmiyet sebebiyle, ecdadımız 
maddi hiçbr karşılık beklemekszin, sadece Al
lah rızasına dayanan mânevi huzur duygusunun 
mahsulü olarak bugün sayıları 10 bine yakla
şan, maddi değeri milyarca liraya ve mânevi 
değerleri ise ölçülemiyeeek kadar büyük olan 
hanlar, hamamlar, bedestanlar, çeşmeler, köp

rüler, apartmanlar, türbeler, kervansaraylar, 
camiler, çiftlikler ve zeytinlikleri ve hastahane-
leri türlü gelir kaynaklariyle birlikte 'kendi 
iradelerine göre tanzim ettikleri vakıfname
lerle vakfetmişler, bu ecdat yadigârı büyük 
emanetler bugün bir genel müdürlük tarafın
dan muhafaza ve idare edilmektedir. 

Yer yüzünde yaşamış ve yaşıyan hiçbir mil
letin ecdadı kendi ahfadına gerek maddi ve ge
rekse mânevi değeri ölçülemiyeeek kadar bü
yük sayıda muhteşem eserleri dinî, hayri ve iç
timai alanda, faydalanmak üzere tahsis etme
miştir. Tarihi devirler bir yana Cumhuriyet 
Hükümetinin kuruluşundan beri mütaaddit ka
nun ve nizamnamelere rağmen, evvelâ vakıf
namelerin tatbikatı sonra eserleri koruma ve 
yaşatma yolunda gereken imkânlar sağlanama
mış olduğu gibi, uzun yıllardan beri mevcut va
kıf eserlere Medeni Kanunum uzun tesis hü
kümlerinin ağır şartları söbehiyle yemleri de 
ilave edilememiştir. 

Bu hukukî mâni ve mahzuru önlemek için ge
çen yıl kaıbııl ettiğiniz 764 sayılı yeniden ku
rulacak vakıflar hakkındaki kanun diğer bâzı 
kanunlarla birlikte Sayın Devlet Başkanımız-
ca Başkanlık Divanımızla Millet Meclisi Baş
kanlığı arasında., kanunların görüşülme müd
detleri sebebinden çıkan ihtilâf neticesinde, tat
bikatta doğacak mahzurlar nazara alınarak 
ilân edilmeyip Millet Meclisi Başkanlığına iade 
edilmiş, şimdi ise Millet Meclisinde tekrar gün
deme alınmıştır. Bu tasarı kanunlaştığı takdir
de Medeni Kanunumuzun, tesislere ait birinci 
kitabının ikinci .babı, üçüncü faslmdaki 73 - 81 
nei maddeleri değiştirilmek suretiyle yeniden 
asîl ve necip milletimize vakıf yapmak imkânı 
ve kolaylığı sağlanmış olacağı gibi, mevcut va
kıf eserler meyamnda yenilerine de kavuşmuş 
olacağız. 

Değerli arkadaşlarım, Vakıflar idaresinin 
her yıl bütçe görüşmeleri sırasında gerek vak
fın gayesi ve gerekse idaresi yönünden titizlikle 
durulmuş ve durulmaktadır. Elimize gelen büt
çe tasarısının ilk nazarda dahi bir muhteşem 
teşekkülü yaşatmak, idare etmek ve dolayı-
siyle kendisinden beklenen içtimai gayeyi tam 
olarak tahakkuk ettirmekten yoksun olduğu 
açıkça görülmektedir. 
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Yine görüldüğü üzere, idarecilerin her türlü 
imkânsızlık içinde kendi kaynaklarından sağ
ladığı 32 785 462 lira ve hazine yardımı 
20 650 000 lira ki, cem'an 53 435 462 lira gelir 
bütçesi ile aynı miktar 1967 yılı cari, yatırım, 
sermaye teşkili ve transfer harcamalarına tah
sis edip aynı miktar gider olarak kalbul edil
miştir. 

Gelir kaynaklarının başında, 19 milyon lira 
ile kiralar gelmektedir. 6570 hayılı Kanunun 
2 ve 3 ncü maddelerinin iptaliyle bu gelirlerin 
yüzde yüz bir artış sağladığı memnuniyetle mü
şahede edilmekte ise de mevcut duruma göre 
bu gelir kaynağının daha da artış sağlıyacak 
mahiyette olduğu şüpheden âridir. Bunu mii-
taakıp 6 772 880 lira ile hasnatlar ve iki milyon 
liranın üstünde gelir kaynağı olarak görülen ve 
idareye temettü ödiyen 6219 sayılı Kanunla ku
rulan Türkiye Vakıflar Bankası yer almakta
dır. 

Bankanın 50 milyon olan sermayesinin yüzde 
55 i Vakıflar Genel Müdrülüğünce taahhüt edil
miş ve karşılığı 27 500 000 liranın tamamı öden
miştir. 11 senelik mazisi olan bu Bankanın, di
ğer millî ve özel sektöre dâhil olan bankalarla 
mukayesesini yapacak olursak, gerek memleketin 
iktisadi hayatında kendisinden beklenen görevi 
yerine getirmekteki gayreti ve gerekse banka ola
rak çok kısa sayılacak mazisine rağmen her yön
den başarıyla gelişip inkişâf etmesi, diğer banka
lara nazaran ciddî tutumu ile, ulaştığı rantabi-
litesi ile Türkiye Vakıflar Bankası örnek banka 
haline gelmiştir. Halen 71 şube ile faaliyet gös
teren banka 1967 yılı programına göre, yeniden 
10 şubenin bu yıl içinde faaliyete geçeceği derpiş 
edilmiştir. Nitekim, her sene artan- kâr nisbe-
ti de banka hakkındaki görüş ve kanaatimizi te-
yidetmektedir. 1965 yılı safi kârı 8 milyon lira 
iken 1966 yılı kârı 10,5 milyon lirayı geçmiş bu
lunmaktadır. Türkiye Vakıflar Bankasını kısa 
zamanda bu seviyeye ulaştıran başta Genel Mü
dürü olmak üzere bütün idarecilerine ve memur
larına şükranlarımızı bildirmek isteriz. 

Değerli arkadaşlarım, 
Vakıflar Genel Müdürlüğü vakıfların şartına 

yüzde yüz uymamakla beraber, gerek hayrî, ge
rekse içtimai sahada oldukça faydalı olma gayreti 
içindedir. Ne varki hem kendi ve hem de yardım
cı olduğu sahalarda daha çok faydalı olmasını 
hepimiz şiddetle arzu etmekteyiz. Bugünkü du

rumu ile çoğu harabiyete yüz tutan eşsiz yadigâr
ların korunması yanında, eski haline ifrağ ve 
faydalı duruma getirilmesi için tahmin edilen 
masraf tutarı 600 milyon liranın, ne Hazinece, 
ne de kendi kayııaklarmca teminine imkân görül
memektedir. Hazinece her yıl yapılagelmekte 
olan 15 ilâ 20 milyonluk yardım sayesinde arzu 
edilen onarım işlerinin daha yıllarca süreceği bir 
realitedir. Bu durum muvacehesinde eserlerin 
taşıdığı mânevi değer yanında, az masrafla fay
dalı hale geleceklere öncelik tanınmasının daha 
faydalı olacağı kanaatindeyiz. Vakıflar İdaresi 
bir taraftan emanetinde bulunan eserleri muha
faza ve restore ederken bir taraftan da işletmeye 
mecbur olduğu narenciye ve zeytinlikleri verimli 
hale getirmek ve mahsullerini değerlendirmek için 
Ayvalık'ta bir işletme tesis ve idaresi, kurmuş, 
burada gereken çalışmayı temin edip elde edilen 
mahsulleri değerlendirme yolunda tedbirlerini al
mıştır. Bugünkü hali ile Vakıflar İdaresi, İs
tanbul'da malûmunuz olan Bezmiâlem Valide Sul
tan vakfı olan Gureba Hastanesinin yoksul ve 
kimsesiz vatandaşların tedavi ve korunmaları için 
yıldan yıla yatak ve servis adedini artırarak sağ
lık hizmeti sahasına açık tutmakta, İkinci Beş Yıl
lık Plân devresinde aynı yerde yeniden 20 milyo
na mal olacak 575 yataklı ikinci bir hastanenin 
yapılmasına dair alman kararı memnuniyetle ifa
de etmek isteriz. Her sene adedi artan talebe 
yurtlarının sayısı 30 u bulmuş olup, 3 ü yüksek 
ve 27 si ise orta öğrenci yurtları halinde yurdun 
muhtelif yerlerinde 3 bin küsur kimsesiz ve yok
sul öğrenciyi barındırmaktadır. Bu yılki bütçe 
ile bu fasla yeniden 800 000 lira fazla tahsisat ay
rılması memnuniyetle müşahede edilmiştir. Yaz 
aylarında fakir ve bakıma muhtaç çocuklar için 
ihdas edilen dinlenme kamplarının artırılması 
şayanı arzudur. 21 imaretten 3 ü İstanbul'da 
olmak üzere halen 8 860 fakir ve kimsesiz öğren
ciye yemek verilmekte ise de, bunun da imkân dâ
hilinde artırılmasını beklemekteyiz. Âma ve muh
taç kimselere ayrılan 700 küsur bin liralık tahsi
satın Karma Bütçe Komisyonunda artırılarak 
her ay ödenmekte bulunan bu paranın 60 - 75 li
raya iblâğı mucibi memnuniyettir. Böylece 1 155 
vatandaş nisbeten tatmin edilmiş olmaktadır. 

Dernekler ve köyler tarafından inşa ve tamir 
edilecek camilere yapılacak yardımlar için ayrılan 
6 milyonluk tahsisatta geçen yıla nazaran bir artış 
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imkânı sağlanamamış ise de, yapılan yardımların 
yapılacak işlere nisbeti çok cüz'i olmaktadır. 

Mülhak vakıflardan maaş alan imamların du
rumlarının. Diyanet İşleri kadrosunda bulunan 
imamların maaş durumları ile aynı seviyeye geti
rilmesi mucibi memnuniyettir. 

Bugünkü haliyle Vakıflar İdaresinde perso
nel masrafı yüksek görülmekte ise de, yapılan iş
lerin mahiyeti nazara alındığında, bu durum iş
lerin mecburiyetinden doğmakta, aksine teknik 
eleman sıkıntısı çekildiği de bir realitedir. Bil
hassa onarım ve restore işi özel bir ihtisas istedi
ğinden, ihtisas erbabını günün şartlarına göre 
maddeten tatmin etme güçlüğü ile İdare fiilen 
haşhaşadır. 

Değerli arkadaş] an m, Vakıflar İdaresinin 
bağlı bulunduğu Devlet Bakanlığının titiz tutu
mu ve idarecilerinin sarf ettiği gayretler muva
cehesinde de görüşülmesi yakın olan yeniden ku
rulacak Vakıflar hakkındaki Kanunun kabulü ile 
geçmiş senelere nisbeten bu müessesenin kendisin
den beklenen görevi daha olumlu bir halde ifa 
edeceğine güvenirken, aşağıda arz edeceğimiz ted
bir mahiyetindeki temennilerimizin ifasını da bek
lemekteyiz. 

1. Mevcut vakıfların envanterinin biran ev
vel tamamlanması, 

2. Arşivlerde mevcut vakıfnamelerin eski ya-
ziyie tanzim edilmiş olmaları nazara alınarak, bir 
süre sonra bunları okuyacak kimselerin bulunn-
ınıyacağı gibi, dil itibariyle inana ve muhtevasını 
çözmek de zorlaşacağından bir nevi okuma ve ter
cüme güçlüğü sebepleri nazara alınarak şimdiden 
gereken tedbirlerin alınması, 

3. Yüksek okul bulunan illerimizden İzmir, 
Eskişehir, Trabzon ve Erzurum "da da birer yük
sek öğrenim yurdu açılması için gereken çalış
maların yapılması, 

4. Ecdat yadigârlarının her birinin tarihî 
ve vakfiye değerlerinin milletimize ve dünyaya 
tanıtılmasını sağlıya c-ak ve bu yolda ilmî neşri
yatı da tamamlamak gayesiyle neşrine başlanmış 
olan Vakıflar Dergisinin normal yayımının te
min edilmesi, 

5. Sapanca gölü kenarında bulunan otelin 
verimsiz halden ve harabiyete duçar olmaktan 
kurtarılması için gereken tedbirin alınması, 

6. İstanbul'da Taksim Bahçesinde yapılma
sı 623 sayılı Kanunla kabul edilmiş olan turistik 
otelin biran evvel inşaatına başlanılması, 
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7. Halen kiraya verilen gayrimenkullerin 
kira durumlarının bir defa daha tetkik edilerek, 
kira bedellerinin normal hale ifrağına çalışılması, 

8. Bakımı çok dikkat ve masraf istiyen na
renciye bahçelerinin işletme tarafından masraflı 
ve külfetli olması sebebiyle, satılmak suretiyle 
elden çıkarıldığı takdirde, elde edilecek bedelin 
geliri ile şimdiki gelir arasındaki durumun tetki
ki, elden çıkması hali faydalı görüldüğü takdir
de o yolda hareket edilmesi, 

9. Yakında meriyete girecek olan Yeniden 
Kurulacak Vakıflar hakkındaki Kanunun getir
diği kolaylığın ve bu yoldaki hukukî durumun 
türlü yayın yollariyle vatandaşlara duyurulma
sının teminini temennimiz olarak arz ederken, 
1967 yılı Bütçesinin Vakıflar İdaresine ve mille
timize hayırlı olmasını Tarı'dan diler, vakıf sa
hibi ecdadımızın yaşıyanlarma sıhhatler diler, 
ölenlerini rahmetle anar, Yüce Senatoyu A. P. 
Grupıı adına hürmetle selâmlarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Cemal Tarlan. 
CEMAL TARLAN (Tekirdağ) — Muhte

rem arkadaşlarım, mâruzâtım kısa olacaktır. 
Ben, evvelâ bir yurtlar meselesine temas etmek 
istiyorum. Vakıflar İdaresi muhtelif vilâyet
lerimizde hakikaten değerli hizmetler ifa eden, 
talebe yurtları acımaktadır. Bu talebe yurtla
rında orta öğretime mensup talebeler ve pek 
iyi derecede mezun olmuş bulunanlar barındı
rılmaktadırlar ve bu yurtların mevcudu her 
sene de artırılmaktadır. Bu sene 800 000 lira 
fazlalığiyle teklif yapılmıştır. Fakat kanaatim
ce, Vakıflar İdaresince teşebbüsü karşılayacak 
bir miktarda değildir. Sayın Bakandan bu se-
neki tahsisatın tasarlanmış işlere kâfi gelip 
gelmiyeceği hususunda bize bilgi lütfetmeleri
ni bilhassa rica ediyorum, bir. 

İkincisi, Vakıflara ait gayrimenlkuller var
dır. Ve bilhassa arsalar vardır. Bunlara vilâ
yetlerde talibolan diğer âm/me müesseseleri var
dır. Fakat, İkinci Beş Yılık Kalkınma Plânın
da bunların vakıf hizmeti olarak 'değerlendiri
lip değerlehdirilmiyeceği meselesi tetkike tabi 
tutukluğu esbabı mucib esiyle bunlar satılmaz
lar, satılamazlar. Benim temennim ve ricam, 
bunlar üzerindeki envanter tetkikatmın bir an 
evvel yapılmak suretiyle serbest bırakılacakla
rın satışları yapılmak suretiyle bu arsaların 
diğer bir âmme hizmetine tahsis edilmelerini 
teminden ibarettir. 
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Üçüncüsü; Sayın Mete arkadaşımız burada 
cami yaptırma derneklerli yardımlarına değm
emek suretiyle, bunların politik maksatlara va
sıta kılındığını söylemek suretiyle taraftar ol-
inraldığmı yanlış anlamadımsa, beyan buyur
dular. 

Muhterem arkadaşlarıJm ben bu hususta bi
raz izahat vermek istiyorum. Bunun tatbika
tında bulunduğum için üç dakikanızı daha 
israf edeceğim. Köylerde müktep kadar, okul 
kadar camiler de eğitici bir rol oynar. Bundan 
hiç şüphe olmaması lâzımdır. Ve camilerin bir 
kısmı hakikaten canni olaraik inşa eidilmişl erdir, 
bir kısmı da birtakım binalardan istifade etmek 
suretiyle cami olarak kullanılmaktadır. Köyle
rimiz kendi maddi güçlerini harekete geçir
mek suretiyle bu camileri ya tamir etımelk sure
tiyle yenileştirmek arzusundadırlar. Veyahütita 
vekâletin, bakanlığın, hakîkaten buradan söyle
mek mecburiyetindeyim, Sayın Bakanın çok 
isabetli ve takdirini çok ölçülü kullanmak su
retiyle tevzi ettiği bu yardımlarla dernekler ye
niden cami inşa etmek teşebbüsüne girmiş bu
lunmaktadırlar. Burada sureti kafiyede bür 
politik tercihin yapılması yahutta yapıl'dığmı 
tahmin etmiyorum. Belki olabilir ama esas iti
bariyle bu masum teşebbüsler kendilerinin köy
lere birer cami kazandırmak teşebbüs ve mak
sadından ileri gitmez. Eğer ben maruzatımla 
Sayın Mete'nin kanaatinde biraz değişiklik yap
masına imkân vermiş olursam kendimi hakika
ten bahtiyar addedeceğim. Bu işin tatbik e is i 
olaraik bunu kendisine teyiden arz ötmek is
terim. Benim asıl bu mevzuda Sayın Bakan
dan rica etmek istediğim başka husus vardır. 
ŞimkTi bu köylerde yapılan camiler ha klik a! t en 
ne durumdadır? Yenliden yapılması lüzumlu 
mu, değil midir? Ye asıl daha mühim olan
ları, bunlar arkadaşlarım sümmettedarik tutu
lan kalfalar vasıtasiyle bu inşaat yapılmakta
ndır. Yan'i bir fennî kontrole tabi değildir. Ben 
Sayın Baakndan rica ekliyorum, vilâyetleri bu 
İşte vazifeli kılmak suretiyle, köylerde yapıla
cak olan cami ve tamiratın ve bilhassa inşaat 
işlerini hiç olmazsa basit bir projesinin yapıl
ması .suretiyle vilâyetin fennî Ikontroluua" tabi 
tultul'maları, paranın, yardımın maksada daha 
uygun bir şekilde sarfını sağlar, kanaatinde
yim. Mâruzâtım bundan ibarettir. Hepinizi 
hürmetlerimle selâmla rsm. (Al kişi a r) 

BAŞKAN — Vakıflar bütçesi üzerinde görü
şecek başka sayın üye yoktur. Kısa olması rica-
siyle Sayın Devlet Bakanı Eefet Sezgin, buyurun. 

DEVLET BAKANI EEFET SEZGİN (Ça
nakkale Milletvekili) — Sayın Başkan, sayın se
natörler, Sayın Başkan ikaz buyurmasa idi dahi 
sabrınızı suiistimal etmiyecektim. Bu itibarla 
vakıflar konusunda Yüce Senatoya müessesenin 
mahiyeti ve fonksiyonu ile ilgili izahat arz etmi-
yeceğim. Aslında Yüce Senatonun muhterem 
üyeleri bunu bizden çok daha iyi bilmektedirler. 
Yalnız bir hususu kısaca tasrih etmekte fayda 
vardır. Gerçekten yakın zamanlara kadar va
kıflar idaresinde, vakıflar idaresi teşkilâtının 
imkânsızlığından, eleman yoksunluğundan dola
yı cidden vakıfların tarzı idaresinden şikâyet
çi bulunmakta idik. Bu geniş hacını içerisinde 
vakıflara mütaallik akla gelebilen bütün mese
leler, birkaç aydan beri yapılan çalışmalar ile 
ele alınmış bulunmaktadır. Bu cümleden olarak 
15 Aralık 1966 tarihinde şimdi vaktinizi işgal 
etmemek için okumıyacağım, ancak ilgi duyan 
savın" senatörlerin tetkikine her zaman amade 
bulundurduğum teşkilâta dağıttığımız bir çalış
ma programını takdime âmadevim. Bundan böy
le Vakıflar Genel Müdürlüğü Teşkilâtı tara
fından bütün şikâyetleri, tesbit edebildiğimiz şi
kâyetleri, bu meseleleri kapsıyan çalışmalarımız 
ve tedbirlerimiz Türkiye'nin her tarafında bu 
talimatımıza uygun surette cereyan edecektir. 
Bu cümleden olarak yetersiz bulunan mevzuat 
üzerinde de gerekli çalışmalara başlanmış bulun
duğunu arz etmek istiyorum. 

Mehtap projesi çerçevesinde Sayın Sıddık Sa
mi Onar, Savın Ebilûla Mardin'den alınmış bu
lunan raporlar tarafımdan da tetkik edilmiş bu
lunmaktadır. Sayın Ebilûla Mardin Bevef en di
nin raporu mevcuttur. Sayın Yılmaz Mete'nin 
de tetkikine amadedir. 

Bir görüş olarak, Vakıflar Genel Müdürlü
ğü, mevzuları itibariyle parçalanmak suretiyle 
çeşitli bakanlıklara bağlanmak öngörüldüğü ci
hetle evvelce bunun üzerinde yapılan bir ilmî 
araştırmadan Ebilûla Mardin Beyefendi, vakıf
ların hususiyeti itibariyle hükmi şahsiyetini mu-
hafa eden bir genel müdürlük halinde Başba
kanlığa veya bir genel müdürlüğe bağlanması
na mütedair Sayın Sıddık Sami Onarın müta
lâası hilâfına muhtar olması tezini bu görüşün-
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de savunmaktadır. Bu görüşler elimizde bulun
duğu ve tetkik edildiği, ayrıca Teşkilât Kanunu 
bakımından ilim adamlarına tetkikat da yaptı
rıldığı cihetle bu konuda yeniden bütçeye tahsi
sat konmasına lüzum hâsıl olmamıştır. Ümide-
diyoruz ki, yakın bir gelecekte vakıflara ait 
mevzuat çalışmalarım yüce meclislere tasarı ha
linde takdim imkânını elde edeceğiz. 

Doktor ve asistanlara verilen tazminatın azlı
ğı gerçektir. Bunun içinde hazırlanmış bulu
nan kanun tasarısı yüce meclislere sevk edilmiş 
bulunmaktadır. 

Zevtinlik işletmesinin geliri neden düşmüş
tür? Doğrudur. Ve bir sene zeytin mahsulü 
olur, bir sene zeytin mahsulü olmaz. İşte o iti
barla, bu sen eki bütçe tahminin de geçen sene
ye nazaran bir düşüklük vardır. 

Saym Mete cami yardımlarının tevzi şekline 
mütedair geçen sene bütçesinde ileri sürülen mü
talâalara katıldığım beyan buyurdular. Biz buna 
katılmıyoruz. Biz buna katılmıyoruz çünkü; 
bizim kanaatimize göre, hayrata yardım mevzu
unu teşkil eden cami yardımlarını en iyi tevzi 
edebilecek şekilde mevcut teşkilâtın içinde Diya
net İsleri Teşkilâtı değildir. Sayın Altmsoy'un 
serd ettiği mütalâada olduğu gibi, Vakıflar Ge
nel Müdürlümü teşkilâtıdır. Esasen bugün için
de bulunduğu vaziyet ve hal itibariyle kendi me
selelerini gerçekten henüz, lâyıkı veçhile Diyanet 
isleri Teşkilâtı tedvir edememektedir. Buna 
munzam vazifeler yüklemenin tatbikattaki isa
betsizliğine işaret el inek isterim. Okulu olmı-
yan yere cami yardımı verilmemesi meselesin
deki nokta i nazarlarına da katılmıyoruz. Okul 
meselesi başka bir meseledir. Cami yaptırılması 
meselesi başka bir meseledir. Günkü okulu Dev
let yaptırmaktadır. Camii Devlet yaptırmaz; 
Türkiye'de biz sadece cami yaptıran dernekle
re nmavven ölçüler içinde yardım yapmaktayız. 
Ama dikerini Devlet yapmaktadır. Kaldı ki, 
Türkiye'de okulu olmıvan köylerle camisi olmı-
yan kövlerin aynı olduğunu sövlemek mümkün 
olmadığı gibi, bunların eş adedde olduğunu söy
lemek de mümkün değildir. Birçok vilâyetle
rimizde okul adedi nisbet olarak vilâyetteki köy 
adedi dikkate alınırsa Çf 90 m üstündedir c/c 95 
tir. Bâzı bölgelerde c/c 50 - 60 civarındadır. 
Ama gerçekten Türkiye'de köy okulları proble

mi büyük ölçüde halledilmiş bulunmaktadıı 
ama, bitmiş değildir. Bu ikisini birbirine bağ
lamak istiyen düşünce ile beraber olmamız müm
kün değildir. 

Bu camilere yardım tevziinde politikanın ka
rıştığını ve bunda rol oynadığını iddia etmek, 
Saym Mete'nin müsamahasına sığınarak beyan 
ederini ki, insafla kabili telif olmıyan bir mesele
dir. Cami yardımlarını politik maksatlara alet 
etmenin biz dinimizle de kabili telif olmadığı 
inancı içinde 'bulunduğumuz cihetle böyle bir 
tatbikatın sahibi değiliz, olmadık. Aslında bunu 
geçen seneki altı milyonluk hayrata yardım tah
sisatının, zannediyorum ki, hafızam beni aldat
mıyorsa, 4 - 4,5 milyonunu belli kıstaslar dâhi
linde vilâyetlere tahsis ettik. Ve bir kısım meb
lâğını millî ve dinî mesele olan İmroz'daki kili
senin yanında, yükselen camiye tahsis ettik. Eğer 
politika yapmak bu ise bunu kabul ederim. Di
ğerleri meselâ Bursa'daki eski eserleri onaran 
bir derneğe büyük miktarda yardım yaptık. Ça
lışmalarını mahallinde gördüm. Eğer para olsa 
idi kendilerine bir milyon lira verirdim. Asıgari 
bir milyon verildiği takdirde 5 milyon liralık 
iş yaparlar. Türkiye'de bu konuda belki bütün 
konularda en ciddî çalışan dernektir. Mahallin 
de gördüm, inceledim. Bu '.senede Bakanlık kon
tenjanı olarak ayrılacak paradan önemli bir kıs
mını bu derneğe tahsis edeceğimi huzurunuzda 
zevkle ifade edeceğim. Ve bu sene bu konuda 
verilen tahsisatın da bir milyon lirasını zelzele 
bölgesinde, zelzeleden zarar 'gören camilerin ona
rımına tahsis edeceğinizi bunun için karar itti
haz ettiğimizi de huzurunuzda arz ederim. Bun
larda politika yoktur. 

Kira gelirleri, her halde Ibir yanlış tesbit olsa 
gerek. 1966 yılında 16 513 860 lira, 1967 yılında 
ise 2 562 140 lira fazlasiyle 19 075 000 liradır. 

Kira gelirlerinden bahsediyorum. Zeytinlik
ler hâsılatında hakikaten geçen seneye nazaran 
aleyhte bir fark vardır. Bu, bu senenin kötü bir 
zeytin mahsulü senesi olmasındandır. O itibarla 
tahmin düşük yapılmıştır. 

Sapanca oteli, kira şartları değiştirilerek ve 
bâzı tadiller düşünülerek yeniden kiraya arz 
edilmiş bulunmaktadır. Talepler ve çalışmalar 
neticesinde katî ümidolarak bu sene Sapanca 
Otelinin kiraya verilebileceğini ifade etmek iste
rim. Taksim Oteli mevzuu kuvveden fiile çık-
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mış bulunmaktadır. Bütün çalışmaları ikmal 
edilmiş, şirket kurulmuş, anonim şirket faaliyet 
halindedir. İşletmecilerle müzakereler devam et
mektedir. Önümüzdeki ilkbaharda temelinin atı
labileceği hesabedilmektedir, şirket tarafından. 

5 Yıllık Kalkınma Plânında eski eserlerin 
onarımı için 600 milyon liraya ihtiyaç bulundu
ğu öngörülmekte ise de, eski eserlerin onarım
ları için bütçeden ayrılabilen miktar maalesef 
15 milyon liradır. Bu imkânlar içinde eski eser
lerin restorasyonunda 15 milyon liranın tamamı 
sarf edilmek suretiyle yapılan senelik program
larla devam edilmektedir. 

Giresun'da mevcut 126 fındık bahçesinin, bu
lunduğu hal itibariyle satışının daha faydalı ola
cağı tesbit edilmiş bulunmaktadır. Bunlar satı
lacaktır. Aslında Vakıf gayrimenkullerinin Va
kıflar İdaresine büyük gelir getirmiyen, faydalı 
bulunmıyan, gereği gibi istifade edimıiyen 'gay-
rimenkulleri satılmak suretiyle, mümkün mer
tebe satıştan elde edilecek meiblâğ ile o mahalle 
mümkün olduğu nisbette birtakım tesisler yap
mak suretiyle değerlendirilmesi 'biraz önce arz 
ettiğim müttehaz kararlar cümlesinden bulun
maktadır. 

Sayın Tarlan ayrılan tahsisatla tasarlanan 
yurtların yapılıp yapılamayacağını sordular. Bu 
tahsisatı, biz tasarladığımız yurtları tahsisata 
göre tasarladığımız cihetle, 'buna elverecektir. 

Sayın senatörler, bu suretle gayet kısa ola
rak Vakıflar bakımından Yüce (Senatoda mâru
zâtta bulunmanın üzüntüsü içinde, Sayın Başka
nın ikazına uymak suretiyle, zamanınızı israf 
etmemek 'bakımından sözlerime son veriyorum. 
Saygılar sunarım efendim. (Alkışlar) 

EKREM ÖZDEN (İstanbul) — Efendim bir 
sual soracağım. 

BAŞKAN — Sayın Özden soru. 
EKREM ÖZDEN (İstanbul) — Efendim, 

Sultan Ahmet Camimin avlusunun düzenlenmesi 
geçen sene bütçe müzakeresinde de mevzuubah-
sedilmiş ve Bakanlar bunun yapılacağını vadet-
mişlerdi. Fakat hâlâ mühmel vaziyettedir. Bu 
onarılacak mıdır? Yine bu Sultan Ahmet Camii-
nin yanında vaktiyle yapılmış bir Hünkâr Mah-
feli .vardır. Bu Hünkâr mahfeli tamir görmüş

tür ve çok güzel bir şekle- ifrağ edilmiştir. Altı 
da iyidir. Bu kullanılacak mıdır, ne yapılacak
tır, turistlere açılacak mıdır? Bunun cevaplan
dırılmasını rica ediyorum. 

DEVLET BAKANI REFET SEZGİN (De
vamla) — Sultan Ahmet Camimin avlusunun 
onarımı hakkında her halde benden evveki ba
kanların beyanı vardır. Geçen sene böyle bir be
yanım olmadı. Ancak, bu sene bu avlunun tan
zim edileceğini arz ederim. Bu husus program-
laştırılmıştır. Hünkâr Mahfelinin açılması hak
kında bir karar olmadığını biliyorum. Mamafih 
'bu mevzudaki bilgim derin değildir. Derinleş-
tirir Sayın Özden'e arz ederim. Ve bir tetkikat-
ta geçen sene sordum, idare, açılmasını düşün
müyoruz, dediler, tetkikatımı derinleştireceğim. 

BAŞKAN — Sayın Ahmet Tevfik Paksu. 
AHMET TEVFİK PAKSU (Maraş) — Aya

sofya cami olarak açılacak mıdır? Bunun vakfi
yesi ne haldedir? 

DEVLET BAKANI REFET SEZGİN (De
vamla) — Efendim, Ayasofya meselesi üzerinde 
çeşitli polemikler yaratılan bir konudur. Bu çok 
eski bir meseledir Türkiye'de. Ayasofyanm bir 
vakfiyesinden bahsedildi. Vakfiyedeki vakfın 
şartına rağmen bir Bakanlar Kurulu kararma 
istinaden Ayasofyanm müze haline getirildiğin
den bahsedilir. Eğer, Ayasofyamm bir vakfiyesi 
var ve bu vakfiyeye aykırı olarak bir Bakanlar 
Kurulu kararı ittihaz edilmiş ise bu mevcut mev
zuata aykırı mülâhaza edilebilir. İşin bu tara
fında çeşitli neşriyat yapılmıştır. Benim mâru
zâtım istikametinde çeşitli yazılar yazılmıştır. 
Ben bu vakfiyeyi görmedim. Ancak, Ayasofya 
meselesinin bir hakanlık meselesi olmadığını, bir 
Hükümet meselesi olduğunu huzurunuzda arz 
etmek isterim. Ve muhterem arkadaşımdan bu 
sualinin cevabının bugünün şartları içinde daha 
fazla derinleştirilmesini benden istememesini ri
ca ederim. Tâbirleri, kelimeleri dikkatle seçiyo
rum. Bugünün şartları içinde bu meselenin mü
nakaşasında fayda değil, bu meselenin münaka
şasında zarar vardır. Onu arz etmek İstiyorum. 
Saygılarımı sunarını efendim. (Alkışlar.) 

BAŞKAN Soru cevaplandırılmıştır. Efendim 
bir takrir vardır. 
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Senato Başkanlığına 
Adalet Bütçesinin vakit bir hayli ilerlediğin

den yarın saat 10,00 a bırakılmasını saygı ile arz 
ve rica ederiz. 

İstanbul 
Ekrem özden 

Ağrı 
Salih Türkmen 

Konya 
Muhittin Kılıç 

Elâzığ 
Salim Hazerdağlı 

Kırklareli 
Naci Arı 

(Varın değil bugün sesleri) 
BAŞKAN — Zaten ben de bugün diye tas

hih edecektim efendim. 
Efendim, Başkanlık Divanı almış olduğu ka

rar gereğince programı bitirmek kararındadır. 
Çünkü, bu Heyeti Umumiyenin de kararma 

iktiran etmiştir, günlük program bitirilecek, bi
tirildiği takdirde ikinci günün programına ge
çil ecek. 

Biz bu Heyeti Umumiyenin daha evvel itti
haz etmiş olduğu karara uyarak günlük progra
mımızı bitirmek mecburiyetinde hissediyoruz 
kendimizi. Efendim, bendeniz Beden Terbiyesi
ni ve saireyi bunun dışında kabul ediyorum. 
Ama Adliye Bakanlığı erkânı ve Sayın Bakan 
buradalar. Onun için bu takriri evvelâ okuttum. 
Kendilerini fuzuli yere, Heyetiniz bir karar itti
haz ederse bekletmiyelim. 

Adalet Bakanlığı Bütçesinin müzakeresinin 
bugün saat 10,00 a 'bırakılması teklif edilmekte
dir. Bu hususu oylarına arz ediyorum. Kabul 
buyuranlar... Kabul etmiyenler lütfen işaret bu
yursunlar. Efendim, lütfen yerlerinizi almanızı 
rica edeceğim. Adalet Bakanlığı Bütçesinin bu
gün saat 10,00 a bırakılmasını istemektedir. Baş
kanlık Divanı programını bitirmek arzusunda
dır. Takriri 03Tlarımza arz ediyorum. Bugün saat 
10,00 a kalmasını kabul edenler... Kabul etmi
yenler,.. Kabul edilmemiştir. 

Vakıflar Genel Müdürlüğü Bütçesinin bölüm 
ve maddelerine geçilmesi hususunu oylarınıza 
arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Vakıflar Genel MüdürUiiğü 1387 yılı Bütçe ka
nunu tasarısı 

Madde 1. •— Vakıflar Genel Müdürlüğünün 
cari harcamaları için (A/ l ) işaretli cetvelde gös
terildiği üzere 26 427 902 lira, yatırım harcama

ları için (A/2) işaretli cetvelde gösterildiği 
üzere 18 600 000 lira, sermaye teşkili ve transfer 
harcamaları için de (A/3) işaretli cetvelde gös
terildiği üzere 8 407 560 lira ki, toplam olarak 
53 435 462 lira ödenek verilmiştir. 

BAŞKAN — Cetvellere geçiyoruz. Bunları 
okutuyorum; 

(A/1) Cari harcamalar 

Bölüm Lira 
12.000 Personel giderleri 14 436 648 

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

13.000 Yönetim giderleri 708 952 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

14.000 Hizmet giderleri 9 012 102 
BAŞKAN — Kabul edenlter.... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

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

16.000 Çeşitli giderler 700 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

(A/2) Yatırım harcamaları 

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

22.000 Yapı, tesis ve büyük onarım 
giderleri 18 210 000 
BAŞKAN — Kabul edenHer... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

23.000 Makina, teçhizat ve taşıt 
alımları ve onarımları 240 000 
BAŞKAN — Kabul edenHer... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

(A/3) Sermaye teşkili ve transfer harcamaları 

I - Sermaye teşkili 

32.000 Kamulaştırma ve satmalma-
lar 200 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

500 
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II - Transferler 
Bölüm Lira 
34.000 Malî transferler 226 000 

BAŞKAN — Kabul edenî-er... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

35.000 Sosyal transferler 7 901 560 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

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

Maddeyi tekrar okutuyorum. 
(1 nci madde tekrar okundu.) 
BAŞKAN — 1 nci maddeyi oylarınıza arz 

ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Maded 2. — Vakıflar Genel Müdürlüğünün 
gelirleri bağlı (B) işaretli cetvelde gösterildiği 
üzere 53 435 462 lira olarak tahmin edilmiştir. 

BAŞKAN — (B) cetvelini okutuyorum. 

B - CETVELİ 

Bölüm Lira 
62.000 Vakıf malları gelirleri 28 608 111 

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

72.000 Özel gelirler 24 827 351 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Maddeyi tekrar okutuyorum. 
(2 nci madde tekrar okundu.) 

BAŞKAN — 2 nci maddeyi cetvetiyle birlik-
likte oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 3. — Vakıflar Genel Müdürlüğünce 
1967 bütçe yılında elde edilecek gelir çeşitlerin
den her birinin dayandığı hükümler, bağlı (Ç) 
işaretli cetvelde gösterilmiştir. Bu cetvelde ya
zılı gelirin tarh ve tahsiline 1967 bütçe yılında 
da devam olunur. 
' BAŞKAN — Maddeyi cetveli ile beraber oy

larınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyen
ler... Kabul edilmiştir. 

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 mahiyetteki hizmetler için Bakanlar 

2 . 2 . 1967 0 : 3 

j 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 cetvelleriyle birlikte 
I oylarınıza arz ediyorum. 

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

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 gösteri
lenler 1967 yılında kullanılamaz. 

BAŞKAN — Maddeyi cetveliyle birlikte oy
larınıza sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyen
ler... Kabul edilmiştir. 

Madde 6. — Geçen bütçe yıllarına aidolup ela, 
Mühasebei Umumiye Kanununun 93 ncü mad
desine göre zaman aşımına uğramamış ve kar
şılıkları yılları bütçelerinde bulunan borçlar, 
1967 yılı Bütçesinin ilgili hizmet tertiplerinden 

I veya (Aylık ve ücretler kesimleri hariç) (A / l ) , 
(A/2) ve (A/3) işaretli cetvellere dâhil ödenek
lerden (Creçen yıllar borçları) maddesine, Mali
ye Bakanlığınca aktarılacak ödenekten ödenir. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

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

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

I velde gösterilmiştir. 

BAŞKAN — Maddeyi cetveliyle birlikte oy
larınıza sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyen
ler... Kabul edilmiştir. 

Madde 9. — 1967 bütçe yılı içinde kapatıl-
I mak üzere Başbakanlığın onayı ile, 500 000 lira 

kadar kısa süreli avans almaya ve hesaplar aç-
I tırmaya Genel Müdürlük salahiyetlidir. 
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BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kaıbul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Madde 10. — Bu kanun 1 Mart 1967 tarihin
de yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

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

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Tümünü oylarınıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Acık oylarınıza arz edilecektir. Vakıflar Ge
nel Müdürlüğü Bütçesinin açık oylaması nsti-
cesi bugün saat 10,00 daki Birleşim sonunda arz 
edilecektir. 

3. — Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü 1967 
yıh Bütçe kanunu tasarısı ve Karma Bütçe Ko
misyonu raporu. (Millet Meclisi 1/279); Cumhu
riyet Senatosu 1/705) (S. Sayısı : 855) (1) 

BAŞKAN — Beden Terbiyesi Genel Müdür
lüğü Bütçesinin müzakeresine geçiyoruz. Beden 
Terbivesi Genel Müdürlüğü Bütçesi üzerinde söz 
almış bulunan sayın üyeleri arz ediyorum. Sa
yın Suphi Batur, C. H. P. Grupu adına; Sayın 
Mehmet Çamlıca Adalet Partisi Grupu adına; 
Sayın Ahmet Naci Arı şahsı adına söz almış bu
lunmaktadırlar. tik söz C. H. P. Grupu adına 
Sayın Suphi Batur 'da; buyurun efendim. 

O. H. P. GPtUPÜ ADTNA SUPHİ BATUR 
(Sinop) — Pek muhterem senatörler; insan oğlu
nun ne sadece b;~ bMan. ne de ya,lmz bir ruh ve 
karakter kuvvetiyle kendine ve topluca faydalı 
olamıvacağı hakikatini en veciz bir dille aeıklı-
yan Eflâtun'dan bu yana tekrarlamamış bir ter
biyeciye raslanmamı~tır. 

Bu gerçek 1 800 senesi sonlarından itibaren 
yepyeni bir düzene giren dünyada, değerini da
ha ağır olarak terazinin bir kefesine koymuş bu
lunmaktadır. 

Arık bir bedenle kendisinden gayrisini düşün
meyen bir anlayışla, her sene rüzgâra uymaya 

(1) 855 S. Sayılı basmayazı tutanağın sonun-
dadır. 

hazır bir karakter yapısiyle insanların ne ken
dilerine, ne de mensubu bulundukları millete 
"faydalı olmalarına imkân kalmadığı gün gibi 
belirmiş ve açık kapalı bütün rejimlerde bu ger
çek benimsenen ideale uygun bir yönde verimlen-
dirilmiştir. 

İşte 1800 senesi sonları îngiltere'sindeki ham
leler, işte aynı devrin Amerika'smdaki çabalar, 
*şte sonra Nazi Almanya'sının ve onu takiben 
Musolini İtalya'sının, işte demirperde gerisinin 
ve nihayet işte son yılların tüm dünyasının ör
nekleri. 

Muhterem arkadaşlarım, eğitim denilince bü
tün dünyada gençliğin sıhhati, ahlâkı, karakteri 
ve kendinden başkası için yaşama itiyadının te
sis fikrini ve gayretini anlamak gerekir. Bugün 
bu saydığınız vasıflara sahibolarak yetiştirilme
miş bir nesille ne endüstri, ne tarım, ne de tica
ret hayatının güçlüklerini yenip özlenilen kalkın
maya varmanın imkânı yoktur. 

Yeni bir şeyler keşfetmeye heves etmiyelim. 
Gençlerin nasıl yetiştirildiğini icadetmivelim. Bü
tün medeni dünyada bunu bulmuş ve tatbik ede-
gelmiştir. Bizim de bu örneğe uymaktan başka bir 
çaremiz yoktur. 

Bir mektep mi açacaksınız? Yanında stadı 
olacak, bir endüstri sitesi mi kuracaksınız? Sağ
dık ve spor tesisleri içinde olacak. Yeni bir ma
halle mi kuruyorsunuz? Çocuğun oynıyacağı, 
gene'n kuvvetleneceği, yaşlının sıhhatini koruya
n ı ve bos zamanlarını değerlendireceği her tür
lü tesis içinde olacak. 

Sayın senatörler, biz bu^ün burada mıvız? Ve 
Vı geree&e inandığımı zm delilleri var mıdır? Ve 
dün ne^edevd;k. Bunu üç kelime ile dahi o^a apa-
"ik söyleyip, kusurumuz varsa gidermenin, eksi-
<Tİnrz varsa tamamlamanın, hiçbir şey yapmamış-
sak birşeyler yapmanın yolunu ve çaresini bul
malıyız. 

Türkiye'de sporu bir görenek olarak organ'ze 
^mQve Cumhuriyetin ilk yılında başladık. 1935 
s-aesin* kadar amatörlerin gayretiyle ve Devle
tin maddi yardım iyi e bir yere kadar gelebildik. 

Türk iye İdman Cemiyetleri ittifakı emekleme 
çağımızın bu yönden şerefini taşır, hem büyük 
şerefini taşır. 

Bunu yeter bıkmamışız. Devrin inanmış bâzı 
liderlerinin gayretleri bizi Türk Spor Kurumuna 
götürmüş ve Devleti bu çabaya bir tarafından or-
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tak otmeve çalınmış. Mır'nffak olunamıyacağmı 
gömünce so-nmhıl uğrara 1938 de Devlete devret-
menm vobmn aramın ve bu^'in b'rtakım hüküm
leri kadük oimıtş Beden TerbVesi Kanunu çıkar
mış ve teşkilâtım kıiTnııstıır. Hemen söylemek lâ
zımdır k\ teşkilât Devletin malı obuasına ve Dev
leti tenQ'i etme°'nc rağmen. Hükümetlerden p-e-
re"' <*'h: mü-aba ret. hattâ an'avıs nürmediği için 
i1 e-"i Teri b^Y-mış durmuştu"". Ne basanları, nn 

de başarısızlıkları teşkilâtı idare edenleri övmek 
veva vermek i e in mesnet saymamalıdır. Bu dav-
ramş in^afb o^maz. Çünkü spor. bir elin sesi gi-
bVlir. O nasıl c^mazsa. fe-t nravrativle de spor ve-
rimlennr^. Snor b"r balk hareketidir. Bunu ya 
b'r an1 avın o>ö-o bir tüm olarak okııluvla. öfrret-
mnrvle. idarpc;<*"vle, yananı ile, yaptıranı ile. 
ideali ile ve hedefleriyle Dedet verir, ya Devlet 
bütün in.knnarını hazırlar. haTk verir. 

B'o bVnci şıkta muvaffak olamadık. Meselâ 
b:~ Hükümetin a°tıi?ı mektebi öteki Hükümet ka
padı. Bir devirde okul1 ar Hükümet tarafından 
kuh"mY-de s^or yapmaktan monedildi. Bir baş
ka Hükümet buna izin verdi. İdman Cemiyetleri 
Ittifakmın son devrnde Millî Eğitim Bakanlığı
nın davranışı, bir başka devri de mektepte spo
run inkrafı. mektep müdürlerinin terfii için te
mel sayıklı. Ve bunu takibeden bir devirde Ata
türk koşusuna iştirak eden kızlarımız Ankara 
caddelerinde sokaktan çevrildi. 

Muhterem senatörler, bu misallerle kimseyi 
kınamak istemiyoruz. Belirtmek istediğimiz, biz 
şu kırk küsur yıl bovunca Devlet olarak ne yap
mamız lâzmvreldiğni ve ne yapacağımızı sarih 
olarak bilemediğimiz gerçeğidir. 

Bu^ün iyi çalışmasıyla halka emniyet ve iti
mat telkin emıis bir teşkilât olan Spor Toto'ıran 
sağladığı imkânlarla verimli adımlar atmanın 
eşiğinde bulunuyoruz. Muhlim olan şudur: Br 
eşiği atlamak için gerekli tedbirleri aldık mı 
almadık mı? Bu yolda bir hazırlığımız var nr 
yok mu? Varsa bunun doğruluğunu 'tartışmak 
y fea bu tedbirleri yapıcı bir inanışla apaçık 
söylemek lâzımdır. 

Kanaatimizce hükümetler bu yokla önümüze 
ümit verici ve güvendirici tedbirler goti-rmemiş-
tir. Koalbyon hükümetlerinden bu yana yen' 
kaniTiıhrm getirileceği devamlı olarak hükü-
motbr tarafından bu kürsüden tekrar edildi 
Ama, kanunların koalisyonlara ulaştığı misa

lini bile görmedik. Şimdi yeni bir kanundan 
bahsediliyor. Gönül ister 'ki bu vesika gelmiş 
Teem.iş tecrübeleri göz önüne alacak lüzumsuz 
lüdalıaleeikten sakınan bir zihniyetle hazır-

' anmış olsun ve bu vesikanın bârız karakteri
ni yapıcılık, sağlık, ahlâk ve malî yönden mâ
kul bir murakabe, Öğreticilik gibi görüşler teş
kil etsin. 

Başkalarının gayretleri mahsulü başarıları, 
TÜnlük itibarlarına temel sayacak davranışlara 
yol açan denenmiş usule yer verilmesin. 

Sayın arkadaşlarım, bugün yeni imkânlarla 
Devlotc hiçbir külfet yüklemeden birçok e&er-
'er yapılmakta ve gençliğin hizmetine konul
maktadır. Bunu memnuniyetle kaydederken, 
Yır üzüntümüzü de açıklamadan geçemiyeeeğiz. 
Şunu da hemen belirtmeliyiz ki, bu üzüntü
nüze sebobolan hususu şahısların ve hükümet
lerin kusuru olmaktan ziyade, şartların icabı 
>1 usudur. Yapılan tesislerin bir prensibe bağlı 
>ir karakter taşımadığı meydandadır. Bunların 
nşasında ve serpiş-tir ilim esinde mahallî şartla-
•ın hesaba alınmadığı, ihtiyaçların sıraya ko-
uılımadığı ve karokterleri üzerimde titizlikle 
lurulımadığı açıktır. Okul karakterli sahalar 
nı? Büyük halk küıtlelerini çekecek stadyumlar 
ıı? Okullar, endüstri tesisleri, mahalle stad-

'arı mı? Sıraya konacak ve bunların sorumlu-
ağunu kim taşıyacak hesabını kim verecek 

'ıalra bilinmemekte ve ımevcuıt mevzuatla da 
ülinmosine ve 'takibine imkân gcrülmcmekte-
lir. 

Aziz arkadaşlarım, Millî Eğitim Bakanlığı 
)U mühim dâvaya sırt çevirmiştir. Yılda orta-
'ama 200 spor hocasına ihtiyacı vardır. 25 ho-
•a yetiştirir. Moklop yapar, spor sahası yap
maz, salon yapmaz. Çocukları, yapılmışına 
•öndermek için müdürler fıosat vermezler. 
îaftabk ders programına beden eğitimi ve 
;por için yeterli zaman konulmaz. Ondan eon-
a da bütün yük spor teşkilâtiyle, bu tejkilâ-

'••ııı gönüllü kademelerini it eskil eden spor klüp-
'erine yüklenir ve beden terbiyesi öğrotmenleri-
ıe kalır. Çalıştıkları zaman tabiî karşılanır, 
>aşarı gösteremedikleri zaman insafsızca yeri-
Ürler. Bizim için mühim bu küraülere kadar 
;etlrileıı şampiyonlukların sevinçleri veya ba
şarısızlıkların dövünmeleriyle, hâkem h'ikâyele-
A değildir. Mühim olanı, milletçe spor yapm<a-
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nııı yolları ve gerekli çareleridir. Zorlamadan 
yol '.göstererek, her türlü imkânları gençlerin 
önüne scncrök, onları her yönden murakabe 
ederek yetiştirmekttir. Buna amatör sporun ge
lişmesi derler, adı budur. 

Profesyonel sporu da bu yolu teknik üstün
lüğü ile aydınlatın değerler ve çekiciliğiyle 
balkın desteğine ınaznar kılan kıymet olarak 
(tutacağız ve alkışlıyaeağız. Bütün dünyanın da 
yaptığı ibudıır. 

Değerli arkadaşlar, yetişen kuşaiklarm Türk 
Milletine lâyık bir değere yükselmesinde baş
lıca unsur saydığımız sporun hizmetinde bulu
nan bir teşkilâtın çalışmalarından ve bunun et
rafında zaman zaman parladığını gördüğümüz 
bir hevesten söz etmek ve Heyeti Aüyenizi za
rarlı olabilecek bir zihniyete karşı düşündük
lerimizi arz 'etmek görevindeyiz. 

Türkiye'mizde 1950 yılından beri adına 
Spor Toto dediğimiz bir kuruluş genelliğin hiz-
niötme tahmin edilenin üstünde ve kimseye yük 
olmadan değerli maddî bir yardım sağlamak
tadır. Spor Toto dünyada olduğu gibi Türki
ye'mizde de ulaştığı itibarı kazanmasında bir
kaç âmil vardır. Bunun birincisi, Spor Totoya 
iştirakin talihe ve tesadüflere bağlı bir oyun 
olmayıp spor hareketierdni yatkından takibe ve 
bilgiyle dayanan tahmin alması. İkincisi, 
spor kulüplerinin halkın sevgisine ve alâkalı
na maahariyotleri ve dolayısiyle iştiraki teşvik 
ötmesi ve bunlara da ilâve olarak bu hizmeti 
organize eden müesseselerin halk nazarmdald 
itibarıdır. 

Türkiye'mizde hu üç faktörün da yüz ağar
tacak bir gelişme kaydettiği kurulduğu gün
den bu yanan devamlı bir artış kaydeden ge
lirlerle sabittir. Sizlere resmî kayıtlardan çı
karılan kısa mâruzâtımız olacaktır. 

Umumi gelirin 1961 den itibaren gösterdi
ği artış şudur: 

1960 - 1961 
1931 - 1962 
1962 - 1963 
1963 - 1964 
1964 - 19G5 

86 660 732 
97 000 000 

115 800 0OO 
123 639 946 
138 900 000 

1965 - 1966 Sezıonu ise 
174 298 385 dır. 

Şimdi bu para nasıl toplanmış ve nereye sarf 
edilmiştir? Onu belirteceğiz. 

Toplanan bu para bir vergi değildir. Bunu 
herkesin bilmesi lâzımdır. Bilhassa maliyecilerin 
ve Mcliye Vekilinin bilmesi lâzımdır. Kulüpler 
spor yapmışlardır, halk sporcuyu sevmiştir, 
Spor - Toto Teşkilâtı da hizmeti cazip kılmanın 
ve itibarım sağlam tutmanın yolunu bulmuş ve 
bu suretle büyük hâsılat elde edilmiştir. 

Bu hasılatın son iki yılında, kulüplere yak
laşık olarak 13 milyona, yakın bir isim hakkı öden
miştir. Bu bir nevi âmme hizmeti yapan ve Dev
lete genç nesillerin yetişmesinde yardımcı olan 
kulüplerin hizmetlerinde sporcu halkın destek 
olmasıdır. 

Beden Terbiyesi Umum Müdürlüğü Teşkilâ
tına ise, 100 milyon 500 küsur bin lira yatırmış
tır. Bu, spor tesisi yapmak ve sporun inkişâfı 
için lüzumlu başka yatırımları destelemek için 
yine sporcu halkın bilerek ve istiyerek ödediği 
bir yardım ödeneğidir. Dikkat buyurulursa bu 
yardım Devlete hiçbir yönden, hiçbir külfet tah
mil etmiyen bir varidattır. Spor kulüpleri ve 
sporcu halk Spor - Toto yoluyla millî eğitim 
dâvasına bir başka hizmette daha bulunmakta
dırlar. Bunun yekûnu son iki sene içerisinde 
15 milyonu geçmiş bulunmaktadır. Kanunda 
Bunun adı yurtlar kurumu hissesidir. 

Maliyemizin Spor - Toto bulunmaması halin
de ödemeye çalışacağı bu hizmetler karşılığını ta
sarruf ettiği hakikatinin yanı sıra, bir de bu hiz
metten dolayı geliri vardır. İntikal vergisi ve 
damga resmi tahsilatının yekûnu hiç de küçün-
senmiyecek bir kıymet taşımaktadır. Bunun son 
yıl ulaştığı seviye 5 milyon civarıdır. Tabiî si
garadan ne alıyor! Bilmiyorum. Buraya da zam 
yapar belki. Zamma girdik mi bir kere kurtula
mayız zaten. 

Resmî bir Devlet Bankası olan Türkiye Em
lâk Kredi Bankası başbayi sıfatiyle 1964 - 1965 
yılında 4 milyonun üstünde ve 1965 - 1966 yılın
da ise 5 milyonun üstünde bir komisyon almış, 
yeni bir iş sahası, iş sahası olan bayilik müesse
sesi de aynı yıllarda 9 vel i milyonun üstünde 
bir kazanç, elde edebilmiştir. 

Şimdi muhterem arkadaşlar, biraz evvel hu
zurunuzda Vakıflar Bankasının yaptığı kâr geç
ti, 8 milyon lira. Bütün sermayesini işletmiş 
8 milyon lira almış. Ama, Emlâk Kredi Ban
kası hiçbir teşkilât kurmadan 5 milyon lira alıyor. 
Bunun üstüne likiditeyi de, para likiditesini de 
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hesabedin, yani kasa ferahlığını hesabedin ve 
parayı da biraz geciktirmesini hesabedin, teşki
lâta geç veriyor zaten, sermayesi de noksan ya, 
geç veriyor. İkramiyeleri alacaklara geç veriyor. 
Demek ki, senede vasati bu parayı kullanmasın
dan 8 milyonun üstüne çıkıyor. 

Bu yeni iş sahasından ekmeğini kazanan in
sanların refahı için Devlet kesesinden on para 
harcanmamaktadır. 

Bu varidatın geri kalan kısmı iştirakçiye ikra
miye olarak avdet eden yekûndur. Bu da son 
iki senede beher sene olarak 60 milyon 800 küsur 
binle 74 milyon 900 küsur bin lira olarak görün
mektedir. 

Memnuniyetle müşahede ediyoruz ki, bu gelir
ler henüz yarısını bulduğumuz 1966 - 1967 mev
siminde rekor denilecek bir seviyeye yükselmiş 
durumdadır. 

inancımız odur ki, Devlet teşkilâtımız dar bir 
görüşle altın yumurtlıyan bu tavuğun hayatına 
ve sıhhatine kasdedecek direkt ve endirekt her 
türlü tasarruflardan titizlikle kaçınmalıdır. Ve 
bütün dünyada olduğu gibi bu hizmeti de, mües
seseyi de desteklemelidir. 

Muhterem arkadaşlarım, Spor -Toto, Sayıştay 
murakabesine tabidir. Sarf ettiği tek kuruşun 
hesabını her gün halka ve Sayıştaya açıkça ver
mektedir. Tüzüğü gereğince gelirini, giderini her 
hafta ilân etmektedir. Bu kadar açık hesap ve
ren başka bir müessesemiz olmadığını da belirt
meliyiz. Son olarak şunu arz etmek isteriz ki, 
Spor - Toto hasılatından bâzı kurumlar faydalan
mak için Hükümetleri zaman zaman tazyik eder
ler. Şunu kesin olarak bilmek lâzımdır ki, işti
rakçi toto oynarken parasının bir kısmının spora 
ve gençliğe gittiğini, bir kısmının kendi kesesine 
dönüdüğünü sarahatla bilmektedir. Bundan baş
ka maksatlara tek kuruş ayrıldığı gün, hevesi ve 
şevki kırılacak, iştirak düşecek ve biz farkında 
olmadan böylece bu altın yumurtlıyan tavuğun 
sıhhatine de, hayatına da kasdetmiş olacağız. 
(Şansa bağlı bir oyun, sesleri) Ama bu kumar 
değil. Başta tarif ettik, talih oyunu dedik ve bil
giye dayanır dedik. Maçları takibetmezseniz, ta
kımlar hakkında malûmatınız olmazsa, sporda bir 
bilgİ3re yaslanmazsanız, bu Spor - Totoyu oynayıp 
benim gibi 3 te kalırsın. 

BAŞKAN — Şansa bağlı diyorlar. 

C. H. P. GRUPU ADINA SUPHİ BATUR 
(Devamla) — Pek muhterem senatörler, Cum
huriyet Halk Partisi Senato Grupunun derin say
gılarını kabul buyurmanızı istirham ederek huzur
larınızdan ayrılıyor ve Beden Terbiyesi Genel 
Müdürlüğü Bütçesinin Türk sporuna, Türk genç
liğine hayırlı ve uğurlu olmasını temenni ediyo
ruz. (Alkışlar) Tabiî bütçeyi siz iktidar partisi 
olarak tatbik edeceksiniz. Ben bilhassa sizinle ko
nuştum. Gençliğe ehemmiyet verirseniz sizi on
larda sırtında taşır. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Söz A. P. Grupu adına Sayın 
Mehmet Çamlıca 'da buyurun efendim. 

A. P. GRUPU ADINA MEHMET ÇAMLI
CA (Kastamonu) — Sayın Başkan ve Cumhu
riyet Senatosunun saygı değer üyeleri, A. P. Gru
punun Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü Büt
çesi dolayısiyle bu konu üzerinde tenkicl, temenni 
ve görüşlerimizi arz etmeye çalışacağım. 

Sayın senatörler, Beden Terbiyesi, hassasi
yetle üzerinde durduğumuz ve Milletçe benimse
diğimiz, önemli konulardan biridir. Hepimiz bi-
liyoruzki insan, maddi ve manevi unsur ve 
kuvvetlerden, meydana gelmiş terkibi bir bütün
dür. 

Beden Eğitimi Uumum Müdürlüğü özellikle, 
gençliğimizin ruh ve beden yapısını geliştiren iyi 
ahlâk ve arkadaşlık duygularını olgunlaştıran 
bol tesislere bilgili öğretmenlere, disiplinli ve plân
lı bir çalışma sistemine dayanırsa olumlu netice
ler alınabilir. Artık beden eğitimi kaba kuvvet
lerin mücadelesi olmaktan çıkmış modern tekniğe, 
sistemlere göre uygulanan bir ilim ve kültür ko
nusu haline gelmiştir. 

Bu sebepledir ki yurdumuzda gerçek beden 
eğitimi reformu, spor okulları, beden eğitimi sağ
lık merkezleri, modern kapm siteleri gibi temel 
ilim müesseselerine sahibolduğumuz zaman ger
çekleşebilecektir. Kabul etmeliyiz ki biz henüz bu 
türlü ilim ve kültür müesseselerinden yoksun bu
lunmakla güç bir ortam içindeyiz. 

Bugün insan gücüne ehemmiyet verme, insan 
gücünü değerlendirme konusu dünyada ehemmi
yet kazanmış, hükümetler çalışma programların
da insan gücüne büyük yer vermişlerdir. 

Amerika terbiye sisteminde; daha ileri giderek 
fikrî eğitimi ikinci plâna almış, fizik ve moral 
eğtimini birinci plânda mütalâa etmektedir. 

Avrupa devletler terbiye sisteminde, fikrî eği
timin yanında fizik ve moral eğitimini aynı hiza-
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da ve yanyana mütalâa etmektedirler. 
Türk terbiye sistemi içinde ise; A. P. Grupıı 

olarak görüşümüz odur ki; fizik ve moral eğiti
mini fikrî eğitimin insiyatifinde ve onun kont-
rolunda mütalâa etmekteyiz. Beden Terbiyes 
Umum Müdürlüğünün bu anlayış ve zihniyetiyle 
çalışmalarını destekliyoruz. 

Bugün beden eğitimi o kadar ehemmiyet ka
zanmıştır ki, tıp dünyasında ilâçla tedavi yanında 
beden eğitimi yoluyla insan varlığını sıhhat ve 
sağlığa kavuşturma imkânı sağlanmış ".ir. 

Beden eğitiminin ehemmiyetini bu şekilde be
lirttikten sonra, şimdi bu teşkilâtın durumuna bi: 
göz atalım : 

Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü 3530 sayıl 
Kanunla karulmuş, bugünkü Anayasaya aykır: 
antidemokratik maddeleri ihtiva eden eski bir 
kanunla idare edilmektedir. Teşkilâtın amacı 
yurtdaşm fizik ve moral kabiliyetlerini ulusal ve 
inkilâpçı amaçlara göre gelişimini sağhyan oyun 
jimnastik, spor faaliyetlerini sevk ve idare etmek
tir. Bu amaca ulaşabilmek için kanun yetersizdi: 
ve eskidir. Bu kifayetsiz mevzuat yüzünden Be 
den Terbiyesi Genel Müdürlüğü Teşkilâtı da ye 
tersiz ve kifayetsizdir. 

Beden terbiyesi faaliyetleri okul dışı ve oku1 

içi olmak üzere iki bölümde mütalâa edilmektediı 
Okul dışı faaliyetler Beden Terbiyesi Genel Mü 
dürlüğünce yapılır. Okul içi faaliyetler Mili 
Eğitim Bakanlığınca yürütülür. 

Beden Terbiyesi Umum Müdürlüğü, okul d: 
şmda kalan gençlik ve her yaşta insanın fizik ve 
moral eğitimini, 20 yi aşkın federasyonlarla v< 
67 vilâyette bölge başkanlıkları ve bölge müdür 
leri ile yürütür. Federasyon başkanları ve bölg< 
başkanlıklarının çoğu fahridir. Federasyon baş 
kanlarını umum müdürlük tâyin eder ki biz A. P 
Grupu olarak bu başkanların seçimle işbaşına gel
melerine taraftarız. 

67 vilâyette kurulan bölge başkanlıkları v< 
müdürlükler vilâyet gençlik kulüplerini kurmuş 
lardır. Bu kulüplerde 15 futbolcu vardır. Yalnı 
sporu futbol olarak kaoul ederler. Sporun başkî 
branşlarına önem vermezler. Beden Terbiye 
Umum Müdürlüğü yetkilileri de bu kulüpleri: 
yetersizliğinden, kulüp temsilcileri de teşkilâtı: 
alâkasızlığından yakınır dururlar. 

Halbuki dünyanın neresine gidilirse gidilsin 
klüpler çok iyi örgütlenmiş, her türlü tesisleri. 

sahibi olmuş, yediden yetmişe herkese spor yapma 
imkânı sağhyan kuruluşlardır. Oysa Türkiye'de 
15 futbolcu, 15 forma, tozluk ve ayakkabı edinen 
her mahallede bir klüp kurulmasına izin veril
miştir 15 futbolcuyla birtakım malzeme ile bir 
klüp yurt sporuna fayda sağlıya ma z. Bu k1 im
lerin yaınısıra Beden Terbiyesi Teşkilâtı, Türk 
sporun fayda sağhyaca.k klüpleri de bir yana 
itmiştir. Her vilâyetin gerçcık gençlik klüple
rine ihtiyacı bulunmaktadır. Vilâyet klüpleri
nin kurulması ve her çeşit spor dallarını içine 
alan spor severleri o klüplere bağlanması zaru
retine inanıyoruz. Bilhassa profesyonel sporun 
yanında amatör spora fazlaca ehemmiyet veril
melidir. 

Umum müdürlük faaliyetlerini bu şekilde 
tesbit ettikten sonra, okul içi beden eğitimi fa
aliyetlerine geçiyorum. Okul içi faaliyetleri Mik 
lî Eğitim Bakanlığınca yürütülmektedir. Bu 
Bakanlık ise bütün Türkiye'ye şâmil çeşitli okul-
faaliyetlerıinî murakabe eâ&n Beden Eğitimi iz
cilik Müdürlüğü vasıtasiyle yürütür ve fakat 
mükemmel bir başarı gösterememektedir. 

Biz eğitimini insan doğumuyla başladığına 
kaoniiz. Bu bakımdan beden eğitimi ilkokuldan 
ele alınması zaruretine inanıyoruz. Halbuki bu 
eğitimin ilkokullarda yapıldığına kaani olma
dığımız gibi, ilkokullarda bu mânada yetiştinll-
miş öğretmen de yoktur Beden Terbiyesi Kanu
nunun 1 nei maddesi der ki : İnsanın fizik ve 
moral kabiliyetlerim ulusal ve inkılâpçı amaç
lara göre gelişimini sağlamak jimnastik, oyun, 
spor vasıtasiyle mümkündür. Kanunun tarif et
tiği mânada insanı yetistirmok için nasıl ki fik
rî terbiyede ilkokullarda 28 harften ibaret al
fabeden başlarsa beden eğitiminin alfabesi de 
jimnastiktir. Spor varılacak hedeftir. Oyun 
jimnastikle spor arasında köprü vazifesi görür. 
Spor insan için varılacak hedef olduğuna göre 
üniversite gençliğinde yapılacak faaliyettir. 

Halbuki Türk gençliğini üniversite çağma 
gelinceye kadar geçen zaman devresinde beden 
eğitimi ruh ve fikrini gençliğe aşılanması ge
rekmektedir. Bunu da bugün Millî Eğitim Ba-
ka.nhğı yapamamaktadır. Çünkü, yıllar yılı bu 
ja.kanhık okullarını inşa ettirirken beden eğıitd-
ni faaliyetlerini yapaoak saha ve salonlarını 
lüşünmemiştir. Yeter sayıda spor faaliyetlerini 

yürütecek öğretmene de sahip değildir. Millî 
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Eyitim Bakanlığı beden terbiyesi faaliyetlerini 
okullarda yürütebilmek için 30 yıl evvel Gazi 
Eğitim Enstitüsünde bir beden 'terbiyesi şubesi 
açarak senede 25 - 30 öğretmen yetiştirmekte
dir. Yalnız Türkiye'de beden eğitimi sahasın
da bu şube eleman yetiştirir. Bunun dışında 
Türkiye'de hiçbir müessese beden eğitimi öğ
retmeni yetiştirmemektedir. Yetişen bu öğret
menler bugün okullara kâfi gelmemektedir. 
2 000 mevcutlu bir lisede bir beden eğitimi öğ
retmeni vardır. Beden eğitimi dersi de ders 
programlarında haftada bir saattir. 2 000 mev
cutlu bir lisede fikrî eğitime asgari 40 - 50 öğ
retmen hitabederken. aynı mevcutlu lisede bir 
tek beden eğitimi öğretmeni 2 000 öğrenciye hi
tabede r. Bu eğitimin okullardaki hali de budur. 
Bu sebepledir ki, beden eğitimi faaliyetleri bu
gün okullarda hiç denecek derecede fonksiyo
nunu kaybetmiştir. Ancak Millî Bayram gün
lerinde bir protokol gösterisi haleni 'almıştır. 

Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü ile Ba
kanlık İzcilik Müdürlüğü birbiri ile irtibatsız
dır. Karşılıklı yardımlaşmaları da yciktur. Bu 
umum müdürlüğün okullara girmesi bakımın
dan Spor Toto gelirlerinin % 10 hissesinin Millî 
Eğitim Bakanlığına tahsisini yapması ve okul
larda gerekli tesıisin kurulması kanaatimizce 
yerinde olur. Okul içi faaliyetleri de bu şekil
de tesbit etmiş oluyoruz. 

Yukardan beri izahına çalıştığımız beden 
terbiyesi faaliyetlerini yalnız Devlet örgütünün 
bir müessesesinde değil, bütün Devlet teşkilâtı 
içinde toptan mütalâa etmek gerekir. Diğer ta
raftan umum müdürlüğün 32 milyon Türk va
tandaşına şâmil bir şekilde te^ikilâtlamması lâ
zımdır. Okul gençliğinin, okul dışı 'gençliğim, iş
çi kütlesinin, silâhlı kuvvetlerin, diğer resmî 
ve özel sektör 'mensuplarının bütün spor faali
yetlerini ahenk ve işbirliği halinde yürütmek 
için teşkilâtın Hükümet seviyesinde ele alınma
sı lüzumuna kaanilz. 

Sayın senatörler; 
Milletlerin hayatında bu kadar ehemmiyet 

kazanmış, tesir ve etkisinin insan hayatında 
büyük rolü olan Beden Terbiyesi Umum Mü
dürlüğü 1967 bütçesi 40 milyon olması icabe-
derken 17 küsur milyon liradır. Sayın rapor
törün de belirttiği gibi gerek teşkilât kadrola
rı, gerekse spor faaliyetleri istenilen seviyeye 
ulaşamamıştır. 
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Bunun sebebi ise kanun yetersizdir. Her te
şekkül faaliyetlerini mevzuatın kendisine çiz
miş olduğu yolda yürütür. Söz konusu genel 
müdürlüğün faaliyetlerini kapsıyan kanun gü
nümüzün ihtiyaçlarına cevap verecek nitelikte 
değildir. Elde hazır olduğu söylenen kanunun 
kısa süresi artık bitmiş olmalı ve Yüce Meclise 
gelmelidir. Yeni kanım Meclisten çıkmadığı tak
dirde tedirgin olan teşkilâtta tedirginlik ve ata
let devam edecektir. 

A. P. G-rupu olarak görüşümüz odur ki, huzu
runuza gelecek yeni kanun şu niteliği taşımalı
dır ; Beden Terbiyesini Devlet denetlemeli ve fa
kat yönetimini seçimlerle gelen kurullar yönet
melidir. Yani beden eğitimi faaliyetleri, .müsta
kil bir yönetim şekli kazanmış olmalıdır. Ayrıca 
beden eğitimi teşkilâtı yardım istemeden kendi 
kaynaklarından faydalanarak, Devlete yük oknı-
yan nitelikte bir kuruluş haline getirilmelidir. 

Umum Müdürlük 1966 yılı Bütçesi yatırımla
rını gerçekleştirmiş ve yarım kalmış tesislerin 
çözüm yollarını bulmuştur. 1967 bütçe yılı bütçe 
yatırımlarının da aynı hızla gerçekleşmesini, az 
sayıda kalan pürüzlü inşaatların da biran önce 
tasfiye edilmesini temenni ederiz. Saha ve tesis 
yatırımlarında, ucuz sağlam, sıhhatli spor tesis
leri kurulmasına taraftarız. 

Spor - Toto gelirleri son bir - iki yıl içıinde ar
tış kaydetmektedir. Bunu memnuniyetle karşılı
yoruz. Ancak idarede vasıflı eleman yetiştirilme
sine ve kullanılmasına önem verilmesini temenni 
ederken ayrıca, mikrofilm tesislerinin de emni
yet bakımından kurulmasını da lüzumlu görmek
teyiz. Bilhassa bu teşkilâtta cari 'masrafların 
fazla yapılmamasına dikkat edilmelidir. Toto 
kuponlarını kendi matbaasında basmaya çalış
malı, kâfi gelmezse matbaanın tevsiine 'gidile
rek yeterli seviyeye çıkarılmalıdır. 

Sayın senatörler; 
î>jnuç olarak tenkid, dilek ve temennileri

mizi şu esaslar altında toplıyacağız: 
1. — Umum Müdürlük ihtiyaca cevap vere

cek esasları kapsıyan ve 3530 sayılı Kanunun 
;. erine kaim olacak kanun teklifimi Yüce Mecli
se jj^tirmelidir. 

2. — Beden Eğitimi faaliyetleri bir bütün 
olarak ele alınmalıdır. Bu 'işin tahakkuku v© 
organizasyonu için çalışmalara rehberlik edecek 
olan bir «Yüksek Beden Eğitimi Spor Akade
misi;* kurulmalıdır. Bu akademi aynı zamanda 
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Beden Eğitimi Yüksek Şûranın da yerini alma
lıdır. 

3. — Yatırımlarla profesyonel faaliyetlere 
paralel olarak amatör çalışmalara yer verecek 
şekilde küçük tesisler de şamil olmak üzere, 
plânlaştırmalı ve işlerin zamanında yapılması 
için lüzumlu tedbirler alınmalıdır. 

4. — Totonun başka bir şekli -olan Spor -
Loto Kanunu en kısa zamanda getiralmeli ve 
-kanun İktisadi Devlet Teşekkülü bünyesinde 
olmalıdır. 

Muhterem senatörler; 
Beden terbiyesinde, ahlâk ve disiplini temel 

ilke sayan, galibiyetleri ve mağlûbiyetleri Türk 
terbiyesine yakışır bir davranışla değerlendiren, 
-karşılıklı sevgi, saygı ve güven duyguları için-
de ve Batı anlamındaki üstün spor anlayışı 
yurt çapında yayılmak ve gelişmelidir. 

Netice olarak belirtelim ki, gerçekten 'ola
ğanüstü bir yaradılış niteliğinde olan gençleri
mizi bol tesislere, öğretmenlere, •antrenörlere, 
plânlı, disiplinli bir çalışma sistemine kavuştur
duğumuz zaman, Millî Spor seviyemizin Millet
lerarası alanda 'lâyık olduğu şeref ve itibar 
mevkiine er geç ulaşacağımıza gönülden inanı
yor, 1987 yılı Beden Eğitimi Genel Müdürlüğü 
bütçesinin Türk Milletine ve gençliğine hayırlı 
olmasını A. P. Grupu olarak temenni ediyo
ruz. 

Saygılarımla. (Alkışlar) 
BAŞKAN — Söz Sayın Naci Arı'da. Buyu

run efendim. 
AHMET NACİ ARI (Kırklareli) — Sayın 

Başkan, Sayın senatörler, Sayın Bakan ve de
ğerli mesai arkadaşları; 

Cumhuriyet Senatosunun çalışmaya başla
dığı ilk günden bu yana, Beden Terbiyesi Ge
nel Müdürlüğü bütçe tenkidlerini izliyenler, 
bilâhara tutanak dergilerinde okuyarak inceli
ydiler göreceklerdir ki, bu teşkilâtın verimli, 
olumlu çalışabilmesi imkânlarını yeterince kul
lanabilmesi, Türk gençliği ve sporuna bugün
künden çok daha yararlı olabilmesi için, her 
şey söylenmiş, ısrarla tekrarlanmış, ama, sö}7-
lene"iler için ilgililer, daha çok sakıt kalma
yı tercih etmişlerdir. Bu yıl da söylenenler di
ğer yıllarmkinden pek farklı değil.. Muhtemel
dir ki, cevaplar da aynı olacak. Konuşmalar 
bize ışık tuttu. Samimî tenkidleri dikkatle iz-

liyerek yerine getirmeye çalışacağız. Gerekli 
kanun tasarısı hazırlanıyor, hazırlandı veya 
Meclise sevk edildi. 

Günler, aylar çabuk geçiyor. Tek temen
nim, Sayın Bakan ve mesai arkadaşlarının ge
lecek bütçe müzakerelerinde bizleri her yıl ay
nı tenkid ve temennileri tekrardan kurtarması-
dır. Bunu istemek hakkımız, izlemek ve başar
mak da elbette tabiî vazifeleridir. 

Bun-gükü haliyle Beden Terbiyesi Genel 
Müdürlüğü,, çelişik tutum ve davranışlarla do
lu bir manzara arz etmektedir. Geçimsizlikler, 
istifalar, ithamlar, sorumluluk sınırım aşan be
yanlar, iç ve dış seyahat çekişmeleri, organi
zasyon disiplinsizlikleri birbirini kovalamakta
dır. 

Özel bir teknik istiyen tesislerin yapım, ba
kım ve onarımları ehil ellere düşmemektedir. 

Dağınık federasyonlar, dağınık bürolarda ve 
binalarda, kontroldan uzak, gözden ırak mesai 
halindedir. 

Her zaman örnek bir çalışma, intizam ve 
titizlikle yürütülen sicil ve lisans işlerinden 
gayri, geniş bir örgütün; tesis ihaleleri, açılış 
törenleri, kupa, şilt, madalya tevziatı dışında 
tek kaygısı; maçlar, müsabakalar düzenle
mek, bitirmek ve seyretmektir. 

Oysa ki, spor sadece temaşa ile zevk, heye
can veren bir nitelikten çoktan syrılmış, genç 
neslin beden ve ruh eğitiminde en makbul, en 
arzulanan bir branş olmuştur. 

Sayın Başbakan Demirci, geçen yılki bütçe 
müzakerelerinden evvel yaptığı bir basın top
lantısında : «Spor işlerimizin bir Bakanlık ida
resinde teşkilâtlandırılması, spor faaliyetleri
nin yeniden düzenlenmesi ve geliştirilmesi fay
dalı olacaktır.» buyurmuşlardı. 

Sayın Devlet Bakanı Kâmil Ocak da, ge
çen yılki bir demecinde : «Hazırlıklarımız bitmek 
üzeredir. Bu Bakanlığın kuruluşuna ait kanu
nun Marttan önce çıkacağını sanıyorum.» bu
yurmuşlardı. 

Bugün için bu vaitler ve ifadeler acaba de
ğerlendirildi mi? 

Bakanlık yıllar süren çeşitli suiistimal söy
lentilerini bütünü ile malî ve idari yönlerden bir 
denetlemeye tabi tutmuş mudur ve ne netice al
mıştır? 

Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğüne bağlı 
tüm federasyonlar spor mevsimlerinin sonunda 
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çalışma, başarı, verim yönleri bakımından bir 
denetlemeye tabi tutulmuş mudur? 

Batı ülkelerinde olduğu gibi, bizim de 
kendi bünyemize, kaabiliyetlerimize, gelenekle
rimize, yetişme ve çalışma tarzımıza, imkânla
rımıza uygun bir sistemimiz, bir spor politika
mız var mıdır? 

Türkiye'de, gençliğin beden, ruh ve ahlâk ya
pısını ctkiliyecek, yetiştirici faaliyetler, or
ganizasyonlar ile sportif faaliyetleri halk küt
lelerinin benimsemesi ve sevmesi, hattâ bu faa
liyetlere bilfiil imkânları nisbetinde katılması, 
hangi sahadadır ve belli bir süre sonra ulaşıl
masına çalışılacak hedefler düşünülmüş, sap
tanmış mıdır? 

İlgiden, kontroldan yeterli yardımdan yok
sun bölgeler, amatör spor için çırpman ikibine 
yakın kulüp ve binlerce sporcunun bugünü, 
yarını, i h r a ç l a r ı , çalışmaları, ilgililerce ya-
kînen incelenmekte ve dertlerine deva buluna
bilmekte midir? 

Beden Terbiyesi Genel Müdürü Sayın Nuri 
Gücüyener, 11 Mart 1966 tarihinde basına ver
diği bir demeçte : «Bizde sporun ilmî yönü yok
tur. Sporun sağlık yönü yoktur. Sporun di
siplini yoktur. Balkan memleketleri ise bu ko
nuda bizi çeyrek asır geçmiş durumdadır. 1966 
yılı Türk sporunun bir reform yılı olacaktır.» 
demişlerdir. 

Bu reformlar neler idi ve ne oranda gerçek
leştirilmiştir ? 

Sayın senatörler; bugün için medeni âlem
de devletlerin temel kuruluşları arasında spo
run değerli yeri, münakaşa konusu olmaktan 
çoktan çıkmıştır. 

Kanaatimce bizde yapılacak ilk iş, kısır 
tartışma ve çekişmelerden ziyade, Devletin 
spora karşı olan tutum, davranış ve durumunu 
yeni baştan bütün yönleri ile gözden geçirile
rek, gençlik ve spor konusunda, bir genel po
litika tesbit edip, bunu her yönü ile başarıya 
ulaştıracak ehil kimselere görevleri emanet et
mektir. 

Bugün zaman zaman sokaklara dökülme, çe
şitli akımlar ve çarpık fikirler peşinde didişme
ler görülüyorsa, bunun nedenlerinden birinin 
de gençlerin, aylakların, boş zamanlarını de
ğerlendirme için yapamadığımız spor tesisleri, 

bulamadığımız sportif faaliyet ve oyun yerle
rinin noksan oluşunda aramalıyız. 

Sözlerime son verirken, 1967 yılında Türk 
gençlik ve spor sorunları için özlenen amaca 
bütün yönleriyle ulaşmasını diler, bütçeleri
nin yurt ve millet hizmetinde hayırlı, faydalı, 
başarılı olmasını temenni ederim. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Başka görüşecek sayın üye 
yoktur. Devlet Bakanı Sayın Kâmil Ocak, bu
yurunuz efendim. 

DEVLET BAKANI KÂMİL OCAK (Gazi
antep Milletvekili) — Sayın Başkan muhterem 
senatörler,. 

Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü bütçesi
nin Senatoda müzakeresi münasebetiyle çok 
değerli grup temsilcilerinin ve senatör arka
daşlarımın tenkit, temenni, fikir ve mütalâala
rını dikkatle dinledim. Arkadaşlarıma ayrı ay
rı arzı eevabetmeden evvel, geçen seneki büt
çe müzakerelerinde ileri sürülen tenkid ve 
temennilerin ışığı altında senatör arkadaş
larıma bir senelik faaliyetimiz hakkında kısa 
dahi olsa malûmat vermeyi faydalı telâkki 
etmekteyim. 

Sayın senatörler, Beden Terbiyesi Genel 
Müdürlüğü çalışmalarını başlıca iki kısımda 
mütalâa etmek icabeder. 

1. Yatırım işleri, 
2. Sportif faaliyetler, 
Geçen seneki bütçe müzakereleri esnasın

da devir aldığımız sportif tesislerin hiç de iyi 
durumda olmadıklarını, hemen hemen" hep
sinin müteahhit ihtilâfı v. s. sebeplerle dur
muş bulunduğunu ve bunların en kısa bir za
manda halledilerek hizmete açılacağım arz et
miştim. Bütün vatan sathına yayılmış olan bu 
gibi tesislerin üzerinde önemle durulmuş, tür
lü ihtilâf ve pürüzler halledilerek bu tesis
lerin tamamlanması sağlanmıştır. Şöyle k i : 

Antalya, Sakarya, Çorum, Trabzon ve Kay
seri 2 000 kişilik kapalı spor salonları ikmal 
edilmiş olup, bir kısmı hizmete açılmış, geri 
kalan kısmı ise bugünlerde hizmete açılacak
tır. 

5 000 kişilik İzmir Kapalı Spor Salonu yıl 
içinde hizmete girmiştir. 

2 000 ki<-ilik Malatya Kapalı Spor Salonu 
ikmal edilerek hizmete açılmıştır. 

2 000 kişilik Samsun Spor Salonu tamam
lanmak üzeredir. 
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1000 kişilik Niğde Spor Salonu hizmete gir
miştir. 

1 030 kişilik Kastamonu, Ordu Tekirdağ -
Elâzığ ve Van kapalı spor salonları bitirilmiş 
olup dış bağıntıları yapılmaktadır. 

1 500 kişilik Denizli Kapalı Spor Salonu 
bitirilmiş ve hizmete girmiştir. 

Ankara ve Antakya Yüzme havuzları nok 
san inşaatları tamamlanmış suları temin edi
lerek hizmete açılmıştır. 

Balıkesir Yüzme Havuzu filitrasyon ve 
klorlama tesisleri tamamlanmış su teminine 
çalışılmaktadır. 

7 500 kijilik Ankara Kapalı Spor Sabnr 
nam ve hesaba ihale edilmiş clup Mayıs ve Ha 
ziran ayında açıbşı yapılacaktır. 

Senelerden beri sürüncemede kalmış olar 
ve müteahhidin iflâs etmesi ile yürütülmesi
ne imkân bulunmıyan Cebeci stadının bütür 
hukukî formaliteleri ikmal edilmiş olup, önü 
müzdeki günlerde nam ve hesaba ihaleye çı
karılacaktır. 

İstanbul'da Yenikapı'da yapılmasına karaı 
verilen 5 000 kişilik kapalı yüzme havuzu ve 
3 000 kişilik spor salonu projesi ile ilgili mü 
sabaka hazırlıkları tamamlanmış ve jüri he
yeti seçilmiştir. 

İzmir Yüzme havuzu temeli atılmış, inşaatı 
devam etmektedir. 

Eskişehir Kapalı Spor Salonu inşaatı de
vam etmektedir. 

5 000 kişilik Bursa Kapalı Spor Salonu ih 
ti lif lan halledileıek inşaatın devamı sağlan
mıştır. 

Gaziantep 2 500 kişilik Kapalı Spor Salonu 
temeli atılmıştır. 

Fenerbahçe Stad inşaatı devam etmektedir. 
Yozgat, Rize, Ereğli, Karaman ve Kırşehir 

stadlarmm ihalesi yapılmış clup, inşaatları 
devam etmektedir. 

Ali Samiyen ve İzmir Alsancak stadları 
ışıklandırma ihaleleri yapılmış ve tesislerine 
başlanmıştır. 

Sayın senatörler, 
Yukarıda arz edilen işler 19G8 yalında ta

hakkukuna muvaffak olmuş ve büyük bir kıs
mı gençliğin hizmetine açılmış olan tesisler
dir Bunların yanı başında yine 196G yılında 
yapılmış clup büyük yatırım mahiyetini taşı-
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nııyaıı işler vardırki bunları dermeyan etme. 
/ e lüzum görmüyorum. 

19G3 yatırını programımızda mevcut işler
den yaklaşık olarak % 85 i ihale edilmiştir. 
•il . 12 . 19G6 itibariyle ve dördüncü devre 
raporumuzda da işaret edildiği veçhile fiziki 
yatırını nisbe timiz c/c 74 e baliğ olmaktadır. 
Malî yıl sonuna kadar bu nisbetin % 85 i te-
javüz edeceğini tahmin etmekteyiz. 

1967 yatırını programımızı tesbit ederken, 
yurdumuzda yapılacak spor tesislerini aşağı
da arz edeceğim esaslara göre plânlamış bu
lunmaktayız. Bu esaslar şunlardır. 

1. Nüfus kesafeti, 
2. Okul adedi ve öğrenci sayısı, 
3. Kulüp adedi ve kayıtlı kayıtsız sporcu 

sayısı, 
4. Mahallin örf ve adetleri, 
5. İklim şartları, 
G. Millî müsabakaların yapılmasını gerek

tiren yerler, 
Yukarıdaki esaslar göz önüne alınarak tes-

)ifc edilen 19G7 yatırı M programımızın umumi 
vekıuıu 53 milyon lira olup 1966 senesi yatı-
".'îiîi programının 41 milyonuna nispetle 12 mil
yon lira bir artış göstermektedir. Bu suret
le, şimdiye kadar sportif tesislere sahih olmı-
van il ve ilçelerimize bu hizmetlerin geçen se
lelerden daha fazla ve sistemli bir şekilde gö
türülmesi mümkün olacaktır. 

Muhterem senatörler, 
Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü sportif 

faaliyetlerini 21 federasyonla yürütmektedir. 
Bu federasyonların vazifesi, kendi branşların
la çalışmak ve bütün yurtta spor hareketle
rini ve bilhassa amatör sporu teşvik ve tan
zim etmektir. 

Şimdi müsamahanıza sığınarak 19GG yılın
da muhtelif kollarda elde etmiş olduğumuz 
beynelmilel neticelerden bahsetmek isterim. 

Millî sporumuz olan güreşin tekrar arzu 
edilen seviyeye çıkarılması ve Hükümet Prog
ramında ifadesini bulan ehemmiyetini tarsin 
maksadiyle bu spora büyük önem verilmiş
tir. Yıl içinde Almanya'da yapılan Avrupa 
Şnmp"yonasında takımımız 1 puan farkla Av
rupa 2 nei si olmuş bilâhıra Toledo'da yapı
lan Dünya birinciliklerinde büyük bir başarı 
kazanarak 9 seneden sonra takım halinde Dün
ya Şampiyonu olmuştur. Memleketimize gelen 
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kuvvetli İran ve Rus Güreş Millî takımlarını 
da yenmek suretiyle şampiyonluğa hak ka
zandığı bir defa daha ispat etmiştir. 

Ata sporu olan binicilik de ehemmiyetle 
ele alınmış ve binicilerimizin gerek çalışmala
rında ve gerekse kendilerine yer temininde 
hiçbir maddi ve mânevi fedakârlıktan ger: 
kalınmamıştır. Bunun neticesi olarak da gene 
binicilerimiz Bulgaristan'da yapılan Balkar. 
müsabakalarında ferdî ve takım halinde bi
rinci olmuşlardır. Bundan sonra Türkiye'de ya 
pılan Balkan milletleri arasındaki müsabaka 
larda da yine takım halinde birinciliği kazan 
dışlardır. 

Genç yelkencilerimiz kuvvetli rakiplerin 
yenerek Snipc sınıfında Avrupa Şampiyonu ol 
muşlardır. 

Genç Basketbol Millî Takımımız Balkar 
2 ncisi olmuştur. Almarya'da yapılan Gençle 
Avrupa Turnuvasında da takımımız yine ikin 
ciliği kazanmıştır. 

Futbol Amatör Millî Takımımız kendi guru 
punda şampiyon elmuş, genç millî takım is< 
yıl içinde elde ettiği iyi neticelerle varlığın: 
ispat etmiştir. Futb:lda (A) Millî Takımımı: 
daha istikrarlı bir devre içerisine girmiş \< 
yıl içinde M skova'da yaptığı Millî Maçt; 
Rusları 2 - 0 yenmek suretiyle ümitlerimizi ar 
t:rmrştır. Son defa İstanbul'da yapılan dün
yaca meşhur İspanyol Futbolcuların içind-
bulunduğu İspanya Millî Takımı ille berabere 
kalmıştır. 

Kıymetli atletimiz İsmail Akçay Maratoı 
mukavemet yarışmasında Balkan Milletler: 
arasında birinciliği kazanmış, bundan sonı\r 

Meksika'da yapılan Dünya Maraton Şampiy 
nasmda 2 nci gelmek suretiyle Türkiye'mi' 
atletizmdeki başarısını meydana k< ymuştuı 

Bunların yanında, diğer spor branşlarında 
da 'gözle görülür bir ilerlemecin ve inkişafı; 
müspet belirtilerini görmek mümkün olmakta 
di.'. 

Netice olarak şurasını memnuniyetle iîa 
de etmek isterim ki : Son yıllarda yapılan te 
sisleıin ve sarf edilen gayretlerin neticesi cl.ı-
rak, Türk sporunda bir ilerleme kaydedilmiş 
ti;\ Bundan sonra daha iyi neticelerin almaca 
ğı:ıa şüphe yoktur. 

19G7 senesinde yurdumuzda aşağıda sırala 
nan beynelmilel müsabakalar yapılacaktır. 

1. Avrupa Gençler Futbol Turnuvası, 16 
aillet, 

2. Avrupa Voleybol Şampiyonası, 48 nrîıl-
:et, 

3. Atletizm Avrupa Şampiyonası , 
4. Beynelmilel Kayak Şamp'yonası, 
5. Masa Tenisi Balkan Şampiyonası, 
Ayrıca, bundan başka, 

1971 yılında İzmir'de yapılması düşünü
mü Akdeniz olimpiyat oyunları için gerekli ha
zırlıklara da şimdiden geçmiş bulunmaktayız. 

Çok aziz arkadaşlarım, vaktinizi fazla is
af etmemek için diğer arkadaşlarımın konuş

malarına kısaca temas etmek istiyorum. 
Bilhassa teşilâtımız hakkında güzel ifade-

erclc bulunan ve bizleri teşvik yollu konuşan 
"Jaym Suphi Batur'a teşekkürlerimi ifade et
mek isterim. Hakikaten eğer bu memlekette 
>por - Tcto gelirleri olmasrydı bu tesisleri 

yapmak ve gençliğe bu tesisleri kazandırmak 
imkânı olmazdı. Onun için, biz totonun daha 
-îükemmel bir hale gelmesini, totonun gittikçe 
genişlemesini ve bir arkadaşımın ifadesine rağ-
aen hiçbir zaman kumar olarak telâkki etme-
liğimiz bir oyunun Türkiye'de daha fazla oy
lanmasını Türk Gençliği namına bilhassa arzu 
etmekteyiz ki, bu ileride bütün Türkiye'yi gü-
:el, sportif tesisleriyle donatacak bir gelir kay-
lağı olacaktır. 

Mehmet Çamlıca arkadaşım, bir spor oku-
'unun yapılmasından bah:ettiler. Bu yolda ça-
ışmalarımız vardır, plânları yapılmıştır. İstan-
•ul'da Anadolu Hisarında yapılacaktır. Yeri de 
emin edilmiştir. Öyle tahmin ediyorum ki, llk-
tahar veya Yaz aylarında bu spor okulunun 
icmeli atılacaktır. 

Türkiye'de her mahallede bir kulüp bulun
masına rağmen, bütün Türkiye'de 1 500 fede
re kulüp vardır. Bilhassa bir vazifeye geldik
ken sonra, her önümüze gelen kulübü federe 
3bmökten daima geri durmaktayız. Çünkü ku-
'üplerin sayısızca federe edilmesi birçclc müş
külleri doğurmaikta'lır. Bizim gayemiz yalnız 
futbolu himaye değildir, yalnız futbol üzerin
le çalışmak değildir. Domin de arz ettim, 21 
federasyonun 21 branşta çalışmalarını destok-
lemc&tedir. Ve yalnız futbol bunların içinde 
profesyonel olarak bir tanesidir. Bunların di
ğerleri amatördür. Güreş amatördür, binicilik 
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amatördür, eskrim amatördür, tenis amatör
dür, denizcilik amatördür, yüzme amatördür. 
Yani biz teşkilât olarak hiçbir zaman amatör 
sporu elden bırakmış değiliz. 

Türkiye'nin muhtelif yerlerinde yapmış ol
duğumuz sportif tesislerden daima okullarımı
zı, her derecedeki okullarımızı müstefit kılma
nın yolarını aramaktayız. Bu, bilhassa Anado
lu şehirlerinde bizim arzu ettiğimiz bir keyfi
yettir. Oradaki bölge müdürlüklerimize bilhas
sa emir vermişizdir, her okul yaptığımız her 
türlü tesisten istifade edecektir re etmektedir. 
Maarif Vekâletinin belki malî imkânsızlıklar 
dolayısiyle mekteplerin yanma bir de spor te
sisi yapma gücünü kendinde görmemektedir 
Maarif Vekâleti. Falkat, biz bu yokluğu müm
kün olduğu kadar telâfi etmeye çalışıyoruz. 

Spor - Toto gelirlerinin kısmen dahi olsa 
şu veya bu maksatla bir başka tarafa aktarıl
masına hiçbir zaman gönlümüz razı olmaz. Bu
nun türlü türlü tehlikeleri vardır. Spor - To
to gelirleri, % 10 u şuraya, % 5 i buraya, 
% 7 si şuraya diye bir taksime uğrarsa netice 
itibariyle hedefini kaybetder. Netice itibari}7] e 
iştirakçinin itimadını kaybeder ve iştirakçi oy
namaz. Onun için Spor - Toto Kanunu mahsu
suna sadık kalınmak suretiyle, Türkiye'de yal
nız Spor - Toto tesisleri yapmak üzere kulla
nılması lâzımgeîen bir gelir halinde kalmalıdır. 
Spor - Totonun gelirleri ve masrafları ve cari 
(masrafları hiçbir zaman % 5 i tecavüz etmez. 
Kuponlar mümkün olduğu kadar kendi mat
baamızda basılmaktadır, bu matbaamız basma 
kudretlinde olmadığı zamanlarda sair matbaa
larda kuponlar basılmaktadır. 

Sayın Naci Arı, her sene aynı şeylerin söy
lendiğini, her sene zabıtların aynı şey okluğu
nu ifade ettiler. Ben biraz evvel okudum. 
Gecen seneki zabıtları tetkik ederlerse, geçen 
seneki sözlerimle bu seneki sözlerim arasında 
çok fark olduğunu müşahade buyuracaklar
dır. Geçen seneki tesisler hakkındaki ifade
lerimle, bu seneki tesisler hakkındaki ifadele
rim çok farklıdır. Çünkü geçen sene ifade et
miştim, tesisler çok kötü durumdadır, demiş
tim. Bu sene memnuniyetle ifade ediyorum ki, 
çok kötü bir şekilde devri teslim aldığımız tesis
leri bugün Türk gençliğinin hizmetine açmak 
bahtiyarlığına erişmiş bulunuyoruz. 

Teşkilâtımızda ifade buyurulduğu şekilde 
büyük nüisbette geçimsizlik yoktur, dargınlık, 
küskünlük yoktur. Bir aile ocağıdır, ufak te
fek şeyleri olalbilir. Bunlar hiçbir zaman bizini 
çalışmalarımızı, gayretlerimizi baltalıyacak nis
pette değildir. 

Teşkilâtın ve federasyonun bir araya top
lanması, derli toplu bir halde bulundurulması 
hakkındaki fikirlerine iştirak ederim. Bu yol
da çalışmalarımız olmuştur ve âzaımi Nisan ayın
dan itibaren Beden Terbiyesi Genel Müdürlü
ğü bütün teşkilâtiyle beraber ve belki de Dev
let Bakanıyla beraber bir binanın içinde daha 
muntazam bir şekilde çalışmaya başlıyaeaktır. 
Bina temin edilmiştir, kabul buyuracağınız büt
çeye tahsisatı konulmuştur. Kendi malımızı da 
yapmaya bağlıyacağız. Arsamız var, projeleri
miz hazır, tasdik için belediyeye sunduk. 

Muhterem arkadaşlarım, ilgiden uzak böl
gelerimiz yoktur. Bütün bölgelerimizle ilgilen-' 
inekteyiz. Fakat şurasını hemen arz edeyim 
ki, 655 sayılı Kanunun çikarılmasiyle bölgele
rimiz maddi baklımdan zor duruma düşmüşler
dir. Fakat bize muvazenei umumiyeden ya
pılan yardımlarla, Toto gelirlerinden bunların 
üzerlerine dkliyebildiğimiz bir şeyle bölgelerin 
bütün ihtiyaçlarını karşılamaya mümkün mer
tebe çalışıyoruz. Ye önümüzdeki seneler biraz 
daha çalışmalarımız artacaktır. Bölgeleri daha 
düzenli ibir halde, daha verimli bir halde çalış
tırmak, onları arzu ettiğimiz bir istikamette yö
netmek imkânlarım arayacağız. 

Aıkadaşnmız, teşkilât kanununun Mart 
ayrnda Meclise verilmesi iktiza ettiğinden de 
bahsettiler; bir kanun yapmak her halde ko
lay bir şey değil, bilhassa spor mevzuu gibi bir 
mevzuda, yeni bir kanun çıkarmak her halde 
biraz vakit icabettiren bir meseledir. Kanun 
tasarısı hazırlanmıştır, son rötuşları yapılmak
tadır, muhtelif derecelerden geçtikten sonra 
Yüce Meclislerin kabulüne sunulacaktır, eğer 
rağbet görürse eğer itimada mazhar olursa, 
Beden Terbiyesi Teşkilât Kanunu da çıkmış 
olacaktır. Hürmetlerimi arz ederim. (Alkışlar) 

MUHİTTİN KILIÇ (Konya) — Bir sorum 
var. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
MUHİTTİN KILIÇ (Konya) — Spor - To

to kurulduğu günden beri Spor - Toto aleyhi-
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ne kaç dâva açılmış ve Spor - Toto kaç dâva 
açmıştır, kaç hukuk müşaviri çalışmaMadır; 
bunlar dolayısiyle Spor - Totonun katlandığı 
malî külfet ne olmuştur? 

DEVLET BAKANI KÂMİL OCAK (De
vamla) — Sayın Başkan, muhterem beyefen
dinin suallerini şu anda kayıtlara bakmadan 
cevap verecek bir durumda değilim. Arzu bu
yururlarsa yarın veya 'ertesi gün kendilerine ya
zılı olarak bunları takdim ederim lütfen ken
dileri de suallerini bana yazılı olarak lütuf bu
yursunlar. Hemen cevabını takdim edeyim. 

MUHİTTİN KILIÇ (Konya) — Kaç tane 
hukuk müşavirleri var, bilmiyorlar mı? 

DEVLET BAKANI KÂMİL OCAK (De
vamla) — Beş hukuk müşavirimiz var. 

BAŞKAN — Beden Terbiyesi Genel Mü
dürlüğü bütçesi üzerindeki görüşmeler bitmiş
tir. Mad'de ve bölümlere geçilmesi hususunu 
oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü 1967 yılı 
Bütçe kanunu tasarısı 

Madde 1. — Beden Terbiyesi G-enel Müdür
lüğünün cari harcamaları için (A/ l ) işaretli 
cetvelde gösterildiği üzere 5 445 000 lira, ya
tırım harcamaları için (A/2) işaretli cetvelde 
gösterildiiğ üzere 9 lira, sermaye teşkili ve trans
fer harcamaları için de (A/3) işaretli cetvelde 
gösterildiği üzere 12 208 352 lira ki, toplam ola
rak 17 653 361 lira ödenek verilmiştir. 

BAŞKAN — Cetvel ve bölümleri okuyoruz. 

(A/ l ) Cari harcamalar 
Bölüm Lira 
12.000 Personel giderleri 3 162 796 

BAŞKAN — Kabul edeler. . . 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

13.000 Yönetim gMerleri 1 075 500 
BAŞKAN — -Kabul edenler... 
Etmiy enler... Kabul edilmiştir. 

14.000 Hizmet giderleri 13 504 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiy enler... Kabul edilmiştir. 

15.000 Kurum giderleri 54 200 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

16.000 Çeşitli giderler 1 139 000 
BAŞKAN — Kabul edenHer... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Bölüm Lira 
21.000 Etüt ve proje giderleri 3 

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

22.000 Yapı, tesis ve büyük onarım 
giderleri 3 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

23.000 MaMn-a, teçhizat ve taşıt 
alımları ve onarımları 3 
BAŞKAN — Kabul edenlter... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

(A/3) Sermaye teşlklili ve transfer harcamaları 

/ - Sermaye teşkili 

32.000 Kamulaştırma ve satnalma-
lar 1 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

I I - Transferler 
34.000 Malî transferler 12 005 001 

BAŞKAN — Kabul eden%r... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

35.000 Sosyal transferler 138 350 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

36.000 Borç ödemeleri 65 000 
Başkan — Kabul edenler... Etmiyenler... 

Kabul edilmiştir. Birinci maddeyi tekrar oku
tuyorum. 

(1 nci madde tekrar ofkundu.) 

BAŞKAN — Birinci maddeyi celtvelleriyle 
MrEkte oylarınıza sunuyorum. Kabul eüienler... 
Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 2. — Beden Terbiyesi! G-enel Müdür
lüğünün gelirleri bağlı (B) işaretli cetvelde 
gösterildiği üzere 17 653 361 lira olarak tah
min edilmiştir. 

BAŞKAN •— (B) cetvelini okutuyorum. 

Bölüm Lira 
61.000 Kurumlar hasılatı ve pay

lar 2 800 002 
BAŞKAN — Kabul edenfer... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

62.000 Beden Terbiyesi malları ge
lirleri 250 000. 
BAŞKAN — Kabul edeler. . . 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

— 513 — 



C. Senatosu B : 27 

Bölüm Lira I 
63.000 Çeşitli gelirler 5 001 

BAŞKAN — Kabul edentfer... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

72.000 Özel gelirler 14 598 358 
BAŞKAN — Kabul edeler.. . Etmiyenler... 

Kabul edilmiştir. 2 nci maddeyi tekrar oku
tuyorum. 

(2 nci madde tekrar okundu.) 
BAŞKAN — Maddeyi (B) eetveliyle blrlJk-

te oylarrnıza arz ediyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 3. — Beden Terbiyesi Genel Müdür
lüğünce 1967 yılında elde edilecek gelir çeşit
lerinden her birinin dayandığı hükümler, bağ
lı (O) işaretli cetvelde gösterilmiştir. Bu cet
velde yazılı gelirin tarh ve tahsiline 1067 bütçe 
yıknda da devam olunur. 

BAŞKAN — Maddeyi eetveliyle birilikte oy
larınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Kabul 
etmiyenler... Kabul edilmiştir 

Madde 4. — Beden Terbiyesi Genel Müdür
lüğünün 30 . 6 . 1P39 tarih ve 3356 sayılı Ka
nunun 19 ncu maddesine giren hizmetlilerine 
ait kadrolar, bağlı (D) işaretli cetvelde gös
terilmiştir. 

3656 sayılı Kanunun 9 ncu maddesi gereğin
ce geçici mahiyetteki hizmetler için Balkanlar 
Kurulu Kararı i1 e kadro alınabilecek tertip1 er 
bağlı (E) işaretli cetvelde gösterilmiştir. B^ 
kadrolar, ertesi yıl Bütçe kanunu tasarısı i1 o 
Türkiye Büyük Millet Meclisine sunulur. Bun
ların eldeki kadrolara ak olmaması şarttır. 

BAŞKAN — Maddeyi eetveliyle birlükto oy
larınıza arz ed'yorum. Kabul edenler... Kabu7 

etmiyenler... Kabul edilmiştir. I 
Madde 5. — Beden Terbiyesi Genel Müdür

lüsünün kurulusu ha'kfeındp.iki 30 . 5 . 1941 ta
rihli ve 4047 sayd1 Kanuna bağlı fi) sayılı cet
velde yapılı kadrolardan, bağlı ( D işaretli cet
velde gösterilenler 1967 bütçe yılında kullan--' 
lam az. I 

BAŞKAN — Maddeyi eetveliyle birl'Irte oy-
la^mza arz od'Vorum. Kabul edenler... Kabul 
etmiyenler... Kabul edilmiştir. I 

Madde 6. — Gnçen bütçe yıllarına a.'d'dıır- I 
da, MuharcAei Umumiye Kanununun 93 nci' 
maddes'ne göre zamanasınrna uğramamış v<~ I 
ikarşılıkları yılları bütçelerinde bulunan borç- | 
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lar, 1967 yılı bütçesinin ilgili hzmet tertiple
rinden vej^a (Aylık ve ücretler kesimleri ha
riç) (A / l ) , (A/2) ve (A/3) işaretli cetvellere 
dâhil ödeneklerden (Geçen yıllar borçlan) 
maddesine, Maliye Bakanlığınca aktarılacak 
ödenekten ödenir. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum... Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Madde 7. — Futbolda müşterek bahis hası
latından elde edilecek gelir spor tesisleri işlet
melerinden, spor faaliyetlerinden elde edile
cek gelirler ve basımevi gelirleri, bir taraftan 
bağlı (B) işaretli cetvelin 61.000, 62.C00 ve 
63.000 nci bölümlerine gelir, diğer taraftan 
bağlı (A/ l ) işaretli cetvelin (12.911, 12.912. 
14.571, 14.573 ve 15.921, 15.923, 15.926 ve 
16.116) nci, (A/2) işaretli cetvelin ilgili, (A/3) 
işaretli cetvelin 32.100 ve 34.720 nci maddeleri
ne ödenek kaydına, Maliye Bakanı yetkiirdir. 

Ayrıca özel talimatnamesi gereğ'lnce bölge
ler paylarından ve bölge spor faaliyetlerinden 
elde edilecek gelirin bağlı (B) işaretli cetvele 
gelir ve (A/3) işaretli cetvelin 34.260 nci mad
desine ödendk kaydına Maili ye BrJkanı yetkili
dir. 

Bu ödeneklerden yılı içinde hareanmıyan 
kısım, ertesi yıla devir ve birinci fıkra esas
ları dairesinde gelir ve ödenek kaydolunur. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyo
rum. K&bul edenler... Kabul etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

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

BAŞKAN — Maddeyi eetveliyle biriTrte oy
larınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Kabul 
etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 9. — Bu kanun 1 Mart 1967 tarihin
de yürürlüğe girer. 

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

Madde 10. — Bu kanunu Başbakan ve Ma-
7iye Bakam yürütür. 

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

Açik oykırımza arz edilecektir. 

G) Adalet Bakanlığı Bütçesi : 
BAŞKAN — Adalet Bakanlığı Bütçesinin 

müzakeresine geçiyoruz. Adalet Bakanlığı Büt-
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çesi üzerinde söz a1 an savın üvelerin isimlerini 
arz edVomm. C. H. P. Grupu adına Sayın Mu
hittin Kılıp. Kont eni an Grurm adına Savın Âmil 
ArLv.r., A. P. G^upn adına Sayın Avni Göktürk. 
Şahikan adına E tem Karakapıeı... 

STPJtt UZUNHASANOĞLU (Bolu) — Sıra
da Vzlmki ^ar, bir yanlışlık olmasın. 

BAŞKAN — Yanlış değildir, ben gereğini 
yaptım efendim. 

S".hısTam adına Savın E>m Kı^akapıcı, Sa
yın Fehmi Alpaslan, Sayın Ekrem Özden söz al
mışlardır. 

Savın Sırrı Uzunhasanoğlu A. P. Grııpıı adı
na tekrar söz almıştır, tik söz C. H. P. Grımu 
admp Sayın Muhittin Kılıç'da. Buyurunuz Sa
yın Ki1 ıc. 

C. II. P. GRUPU ADTNA MUHİTTİN KTLTG 
(Konyak — Savın Başkan, savın arkadaşlarım. 
Savn Bskan, S°vm Ada1 et Bakanlığı erkânı; 

1937 yılı Adlet Bakanlığının B'itcesinin Se
natomuzda müzakeresi sırasında C. II. P. Grnpn 
adına tenkid ve temennilerimizi arz etmek iste
riz : 

İns°n cemiyetlerinin teşekkülü anandan itiba
ren adalet duvTiTsu vardır. Bu cemiyetlerin te
kâmülü i1 e adalet düvem ve düşüncesi tekamül 
od".". n ; fb ' r Dovlet teh'ıkkis'nde Adaletin yer' 
o1 m* di TI sövlenmemis'-ıir: ve a.si a söylenrmlyecek-
tlr En ir^'dal cvml.yet1o,-:n dahi bir adalet teş
kilâtı •''a,-dTT*. Bütün medeni devletlerin medeni
yetlerinin üsHrılüğü Ad^et teşkilâtının üstünlü
ğünün tabiî bir neticesidir. 

^ ı i o ^ damıtan "mıpl o1 arak mahkeme diye 
adi a n d ı r d ı n ı z tesk'iâhn kum1 muş teşkilâtları. 
bunhı^n ivi isl«pıeV*ini sasıyacak usul kanun
ları. verilen h'ükümV.^hıhı itiraz ve temyizini sağ-
lıvan hususi a"*, hükümler, ceza hükümleri ise in
faz müesseseleri ve infaz sVemleri; hukuk hü
kümleri ise icra memurları teşkil âtı ve nihavet he" 
de-pcesn.de kaVm teşkilâtı ile bütün bu teşkilâ
tın ba.sı o1 an Adalet Bakanlığı Devletin en önem
li kuruluşlarından biridir. 

En önemli kuruluştur, çünkü halkın refahı 
ve tor/um d ı V ^ n saklanması sadece Adalet Tes-
kiiâf ınm bütünü ile fertlere ve topluma faideli 
okaVVl^ nisbette maddi refah ve Anayasanın 
öngördüğü can ve mal emniyeti sağlanmış ohır. 

• Arz edilen teşkilâtın bası olan ve mahkemele
rin bütün Anayasa teminatına rağmen müstakil 

olması ve her VHü tes'rdon âza.de olmasına rağ
men Adalet Bakanlığının tam bir Vtarafıkla 
""ıVn,,rlq şayian "a.vpV-e ulaşılmak ipin rehber
liğini b :ran dahi «•P"-1" b^ktımn^ın-Vadıı*. 

An".vaf,-'ın-,n rn^ö^dü^ü Yüksek Hâkimler Ku-
rulu 41 sivili Ka"nnn?a kırm^mus. b'-Vlpce kanuni 
""erim a t d*vp,bilccpr";m"z teminatı sağlamıştır. Fa-
Kr,t v:ne A niyaza hükmü ile vasama mec^islenn-
do-, Vı Vını'a "•önclprllecek üveler'n. bu kurulun 
müddeti ka^uıH sm^landığı ve dört sene ola
cak tpsb"t edildiği hahle iki senevi «-ecen b ;r za-
m-wlan h^\ sep^m1?- vanılmamıs bövVce mühim 
Vr kurul cabsmalannda tam semereli olmak im
kân - P vns^ahırına kavuşum a mistir. 

Müh;m b ;" bak-m^m büt^psmm müzakeresin
de sonu «rclmlven fa'd^siz münakaşalar VP Csmı •• 
Vu-0 :dd"a ve müdafaalar verme: her türMi parti 
mü1â1",a.zaiarıncl°n sıvrıalrak bu önemli kurulun 
'-nz;feler'ni van "İrecek mânem hum^a ka.vustnr-
mamızın nı^n :n? bir kere daha dikkatlerin çekil-
mor gerektiğini arz etmekle yetineceğiz. 

Muhterem arkadaşlar; 
Halen Adalet Bakanlığı 1327 talihli Adliye 

-e mp""h'"o ne^erptj Trzamr,ampi dâhilive.si ^e 
• ı . . ^ ^ ; ı r 1 „ \ t ^ u g n konuda hp-kps ook şev söy-
v"^h' ı :-\ Fakat verim es~a vpkm b :r zurnan ön-
--ı fi-"ı-nTT0n-r̂  .nrörm,pdi""i T~P t°hm"n P^TYİ'/TÎ bil* 
V :klâl Sadesi vpren büvük Tı>k Milletin^ hic-

v-, n,nrn„.~, ]^r,^n^t N:z°mnamesi ile ida-e ed'lmek 
V1^71--""rn lâyık görmek hiç kimsenin haddi ve 
hakk1 oi°,ma.z. 

T^k'i.ât ka^nnırvn b ' ^ n ö~-ee çıkarılması 
•r>'n •Roıv.nr!ı1$m bir dakika dahi boklemeye taham
mülü yoktur. 

A (W-ot Te-k'iâtımn b^ki Bakanhk Tp^ ;lâtın-
i'm deh e müVrı saV-pVm hâkim1 n"d"r. Hâkim-
'e-'n m™*1 eke alımlarından, s^ılarmden. teHii 
L"^m naVi ^p >>er türlü cezalandırılmaları isi, 
1-"> savıl ı Hakimler Kurulu Kanununa göre bu 
V-nmhı, ve-'hnh ise de, bu kurulun teft;« ve mü-
"".kabe va"'f"s!ni nas^ı VP nesekiklp va-onpo^ Ana-
"n.-n. ve Hâk : mi er Kanunu ile sarih hüküıVpre, 
'la.^lanmad^ından, bu kurul teftiş ve murakabe 
-azifesüıi lâvıkı vcehile yapamamaktadır. Bun
da avrı.ca kadro noksanlığı amil olmaktadır. Hâ
kimlerin nasıl teftiş ve murakabe edileceği kanu-
•ıun sakinden önce pes;n hükümlü olmamak için 
bindiden münakaşa edilmiyecok ve o kanun gel
diği zaman Anayasa ve adalet duygularından ay-
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rılmadan C. H. P. nin görüşü milletin kürsüsün
den arz ve izah olunacaktır. 

Hâkimlerin bugünkü şekli ile stajlarının mü
kemmel olduğu iddia olunamaz. Stajın hâkimlik 
meslekinin icabettirdiği pratik bilgileri verecek 
nitelikte ve parça parça değil, toplu bilgiler ha
linde yaptırılması ve küçük kademelerde hâkim
lerin her türlü istişareden mahrum yerlere değil, 
ilk birkaç, sene için tecrübe, görgü ve bilgilerini 
artıracak büyük merkezlerde yardımcı olarak kul
lanıldıktan sonra münferit hâkimliklere tâyinle
rinin yapılması esaslarının sağlanması gerektiği
ne inanıyoruz. 

Hâkimlerin diğer mesleklerde olduğu gibi da
ha çok sayıda ve daha çok objektif esaslar dâhi
linde idari ve politik tesirlerden uzak ve meselâ 
imtihanla Avrupa'da tetkik ve doktora imkânla
rına Imvuşturulması gerektiği kanısındayız. 

Başta Anayasa Mahkemesi almak üzere Yar
gıtay, Danıştay ve Sayıştaym bu işlerle ilgili 
kişileri ve tarafları ilgilendirilen içtihatlarının 
Resnnî Kararlar Dergiısinde yayınlanmasını 
memnunlukla karşılıyoruz. Bu derginin kâğıdı, 
foaskısı bugün için mükemmel olmamakla bera
ber, atılan adım ileri bir adımdır. Devamını 
geliştirilmesini temenni ediyoruz. 

Bir içtihat müessesesi olmak itibariyle işle
rinin bir insan takatini aşmaması gereken 
Yargıtaya 1966 yılında gelen hukuk dâvaları 
yekûnu 121 000 dir. Ceza dâvaları yekûnu 
76 204 tür. Bu sene devredilen miktar hukuk
ta 20 934, cezada 8 737 dir. 

Bu rakamlar Yargıtaym teferruat içinde 
boğulmak istidadında olduğunu göstermekte
dir. 

Yapılması düşünülen değişiklikler içinde 
olan Hukuk ve Ceza Usulü Muhakemeleri Kanu
nunda yapılacak değişikliklerde bu hususa 
müessir bir yenilik olup olmadığını Sayın Ba
kanın açıklamasını rica ediyoruz. Diğer Devlet 
mekanizmasının da büyük etkisi neticesi ola
rak, dâvaların Türkiye'de istenen kısa zaman
da neticelendiği hiçbir zaman iddia olunamaz. 
Bu itibarla hâkim tazminatı, esaslı bir talimat 
ile tâyin edilecek ve iş çıkarıp tastık nisbeti 
fazla olan hâkime verilecek bir tazminat ol
malıdır. Yoksa çalışsın çalışmasın herkese kad
rosu ile verilecek tazminat kifayetli ve mak
sadı temine kâfi sayılamaz. 

Yargıtaym bilhassa 4 ncü Hukuk Dairesi ve 
Ticaret Dairetsi ile 1 nei Ceza dairelerinin çok 
işleri olduğu vatandaşların büyük şikâyetleri
ni mucllboiduğunu burada belirtmek mecburiye
tindeyiz. 

Temyiz dâvalarında 1927 tarihinde ceza dâ
valarından alman 10 T.l. depozito bugünkü ra
yiçle azıdır. Bunun bugünkü rayiç ile meselâ 
50 liraya çıkarılması uygun olur. 

Ağır hapis namı altında verilen meselâ 
4 ay veya 10 aylık eczalar dahi bugün için 
murafaa istenilebilen dâvalardan sayılmakta 
okluğundan ağır cezalı işlere bakan dairelerin 
işlerini aksatmaktadır. Bugünkü İnfaz Kanunu 
ile ağır hapis ile hapis cezasının infazında esas
lı bir fark olmadığı cihetle, hapis cezası gibi 
ağır cezalarının da 5 senelik veya daha fazla 
olanlarının mürafaalı olabilmeleri ayın şekil
de en aşağı bcşjbin lirayı geçen hukuk ve ti
caret işlerinin duruşmalı yapılabilecek tarzda 
olması temenniye şayan görülmüştür. 

Bidayet mahkemelerinin durumu Yargıta
ym iş hacminden başka bir manzara gösterme-
ımektedir. 

Ağır öez«a mahkemelerinin müstakil olanla
rının bir yılda âzami 27:0 ağır ceza dâvasına 
bakması gerektiği, bu nıakıkcaıcler mürottep 
ise dâva sayısının 150 olması icap eylediği hal
de İstanbul, Adana, Antep, Giresun ve daha 
'birçok mahkemelerde bu miktarın fevkinde iş 
olduğu gerçektir. 

Hukuk mahkemelerinin dosyası 1 000 dos
yayı aştığı takdirde yeni bir asliye hukuk, as
liye ceza mahkemelerinin dosyaya 750 dâvayı 
aştığı halde yeni bir asliye ceza mahkennesi 
açılması gerekmekte ise de, sulh ceza ve sulh 
hukuk ve icra tetkik mercii mahkemelerinin 
bugünkü iş seviyelerinin ve arz edilen hususlar 
hakkında Bakanlık veya Hâkimler Kurulu ta
rafından önleyici tedbirler alınıp alınmadığı
nın izahını istemekteyiz. 

Mahkeme kadrolarının ilk kuruluşlarından 
itibaren artan iş sayısı ile tanı mukayeseli ola
rak bütçe münasabetiyle izahını ve Kadro Ka
nunu ile istenen kadroların icraatın muhase
besini teşkil eden bütçe ile millete iletilmesini 
beklemekteyiz. 

Adalet süratli ve az masraflı olarak gerçek-
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legtirilmjesini teminon bugün için düşünülen 
tedbirler şunlardır. 

a) Teşkilâtın tevsii, 
b) Usul kanunlarımızda gecikmeye .mahal 

verebilecek: hükümleri değiştirmek, 
olarak hülasa edilebilir. 

Teşkilâtın tevsii bu sene için şöyle olmuş
tur; 33 yeldeki sulh mahkemesi asliye mahke
mesi haline getirilmiştir. Mevcuda ilâveten 2 
iş mahkemesi daha ihdas 'edilmiş, 24 kazada 
icra memurluğu teşkilatı kurulmuştur. Ayrı fa. 
Yargıtaya 30 üye kadrosu ilâvesi ile Yüksek Hâ
kimler Kurulunun denetim görevlerini yapa
bilmesini te minen istenen kadrolara ait tasam 
Adalet Bakanlığı taratın dan Başbakanlığa su
nulmuş ise de, bu tasarıların her nedense Baş
bakanlıkta takıldığı anlaşılmıştır. Bütün bun
lardan 'başka; 

1. Adalet Bakanlığı M e t t e Teşkilât Ka
nunu lâyihası, 

2. Hâkimler Kanununu tadil eden tasarı, 
3. Patronaj müessesesinin kurulması hak

kındaki tasaır-ı, 
4. Avukatlık kanunu tasarısı, 
5. Noterlik kanunu tasarısı, 
6. Basın Kanununun tadili hakkındaki lâ

yiha, 
7. Çocuk Mahkemeleri kanunu tasarısı, 
8. Adlî Tıp kanunu tasarısı, 
9. Yüksek Hâkimler Kın uluna alt secim 

usulünde değişiklik yapılması hususundaki ta
sarı, 

10. Kadrosuzluk sebebiyle terfi cdmniyen 
hâkim ve savcılara ait kanun tasarısı, 

i i . Aşırı cereyanlarla mücadele hakkında 
kanun tasarısı. Başbakanlığa sunulmuş olup 
bir kısmının Millet Meclisine intikal ettiği an
laşılmaktadır. 

Hepsi birbirinden önemli olan ve Türk umu
mi efkârını fazlasiyle alâkadar eden bu kanun 
taisarılarmıu getirdikleri yeniliklerin mukaye
seli olarak Sayın Bakan tarafından izah edi
lerek, ilende yapılacak çalışmalara ve tenkid-
lere ışık tutmasını rica ederiz. 

Mahkeme kadroları ve hâkinin kaliteli ol
ması yanında zabıt kâtiplerinin önemini küçüm
semeye asla imkân yoktur. 

Devlet Personel Kanununa göre Bakanlık
ça hazırlanmış sınıf tüzüğünde zabıt kâtipleri
nin Maliye Bakanlığınca: 

a) Daktilo sınıfı için âzami 300 T.l. 
b) Odacıları için âzami 250 T.l. 
c) Mübaşirler için âzami 250 T.l. ilçen 
d) Zaibîit kâtipleri için 225 T.l. 
e) Başkâtipler için 400 T.l. gösterge tâyin 

'•edilmiştir. 
Bu tablo, Maliye Bakanlığının ve Plânla

ma Dairesinin- adalet 'mekanizması hakkında 
fazla bilgisi olmadığını göstermektedir. 

Teşkilâtta hâlen 90 L. aslî maaşlı ve 1 250 
T.l. alan zabıt kâtipleri okluğu gibi başkâtip
ler de mevcuttur. Bu tüzüğün tat
biki ile 300 T.l. olan başkâtipler 
•100 T.l. göstergeli bir kaidroya utturacak, 
1 250 T.l. alan zabıt kâtipleri 225 T.l. göster
gesine inecekler ve böylceek em'eikld olacaklar. 
Bunun yaratacağı korkunç tabloyu düşümmek, 
başkâtip ve zabd kâtiplerinin içinde bulunduğu 
sıkıntıyı izah eder kanısındayız. İlâmlar ya
zan, imzaiıyan. bugünkü teşkilâta göre hâkimin 
bir yardımcısı gibi çalışan zabıt kâtipleri ve 
başkâtiplerine yüklü olan çalışmalarının kar
şılığını almaları için yapılacak her teşebbüsün 
C. JI. P. Grrupu yanında olacak ve yardırmcı ola
caktır. 

Başkâtipler, zabııt kâtipleri, icra uıemurla-
H, mübaşir, gardiyanlar için yeni okul açmak, 
başarılarına göre yetiştirmek ve adaletin sür-
ratli ve az masraflı olarak tem inini sağlamak 
Adalet Bakanlığının başlıca görevlerinden ol
mak lâzvndır. 

9 000 hukuk mezunu avukatın sosyal sigor
ta ve meslek disiplini sağlıyaeak Avukatlık 
Konunun bu yıl Meclisten edvardım asını bekle
mek artık hepimizin hakkı olmuştur. 

Cumhuriyet savcılarının hâkimler gibi temi
nata kavuşturulması, her ımualefetin itomkkl et
tiği, her iktidarın büyük önemini maalesef kav
rayamadığı bir gerçek ve bir mesele, olarak dur
maktadır. Âmine dâvasının açılmasının ve taki-
bedilmesinin Cumhuriyetle yetkili kılman savcı
sının her türlü teminata kavuşması ilerlediğimiz 
hukuk düzeninin tabiî icabı olmak lâzımdır. 

Adalet Bakanlığı, adalet binaları ve cezaevle
ri yapımında az çok merhale katetmiştir. Fakat 
plânlı kalkınma devrinde dahi maddi kalkınma
nın yanında hepimizin, bütün Türk Milletinin 
mal ve can emnivetiniıı teminatı ve savunucu-
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lan olan cihazın, mânevi yükselişin sembolü 
olan adalet binalarına ve cezaevlerine mükemmc1 

bir ilerleyiş sağlryamadığını belirtmek isteriz 
Cezaevlerinin insan gibi yaşamanın icaplarına uy
gun olması lâzımdır. 

Adalet bütçesi üzerinde çok söz söylemek, çok 
yazı yazmak mümkündür. Fakat bir taraftar 
mahkemelerin Anayasa müessesesi oluşu ve hâ
kimlerin Anavasa ile teminata kavuşması, Yük-
sek Hâkimler Kurulunun teşkili, diğer taraftan 
dâvaların gerek bidayet mahkemelerinde, gere'k 
Temyizde usulî hükümler yüzünden uzaması ve 
çok zahmetli ve çok külfeti ıımciholması, ayrıca 
hukuk ilâmlarının ve alacaklarının icralarda ta
kibinin ve intacının zorlukları çok çetin ve mil 
letin gözünden kaçmryan gerçeklerdir. Saklan
ması dokunulmaması mümkün olmamaktadır. Bu 
itibarla topyekûn bütün kanunları ve yönetme-
likleriyle adalet mevzuatı diyebileceğimiz kanun 
ve usul kanunlarının vakit geçirilmeksizin ıslahı 
artık elzem olmuştur. 

Bu inancın millette çok büyük olduğuna inanı
yoruz. Bu inançla hareket edecek olan partilerin 
adalet cihazına yapılacak, adlî reform, diye ad
landırabileceğimiz yenilikler için kadro, imkân 
ve tahsisat hususunda yarış halinde olacağına 
inanıyoruz. 

Adalet Bakanlığında, adalet mensuplarının 
hepsini ilgilendiren bir yardımlaşma hususunda 
yapılan hazırlıkları hepimizin desteklemesi" gere
kir. 

Son olarak muhterem arkadaşlar, Merkezi 
Hükümet olan Ankara'mızda bugün icra dairele
rini ve bütün Ankara adliyesini kavrayacak, tc-
parlıyacak bir bina yapılmayışını, hattâ benim 
kanaatimce bir arsa alınmayışını acı bir tenkkl 
olarak buradan huzurlarınızda ifadeye mecbu
rum. Ecnebinin geldiği her türlü ilim adamının 
geldiği, gördüğü adalet binası, Ankara adalet 
binasında, rapor verilmiştir, sıhhi şartlara uygun 
değildir diye. Benim partimden olsun başka 
partiden olsun her kim bu binayı yaparsa ben 
şimdiden kendilerine millet adına şükranlarımı 
arz ederim. Hepinize şükranlarımı sunarım. 
(Alkışlar) 

BAŞKAN — Kontenjan grupu adına Sayın 
Âmil Artus, buyurun. 

KONTENJAN GRUPU ADİNA ÂMİL AE-
TUS (Cumhurbaşkanınca S. T\) — Sayın Baş-

— 518 

2 . 2 . 1967 O : 3 

kan, muhterem arkadaşlar, Adalet Bakanlığı büt
çesi üzerinde Senato Kontenjan Grupıınun gö
müşlerini arz etmek için yüksek huzurunuzu işgal 
a diyorum. 

Bilindiği gibi, Adalet Bakanlığının esas gö
revi hukuk ve ceza adaletinin iyi bir seki'de yü
rütülmesidir. Adalet işlerinin iyi bir şekilde yü
rütülmesi için Adalet personelinin iyi bir şekilde 
yetiştirilmesi, adlî kanunların hatalı taraflarının 
düzeltilmesi ve infaz müesseselerinin ıslahı gere
kir. Bütün bunlara ek olarak, memleketimizde 
gittikçe artan dâva sayısını azaltacak tedbirlerin 
de alınması icabeder. 

Memleketimizde bir yıl içinde mahkemelere 
intikal eden dâva sayısı 2 milyonun üstündedir. 
Her yıl Yargıtay a intikal eden iş sayısı 2 yüz bin 
civarındadır. Mahkemelerimiz ve Yargıtay, in
san takatinin üstünde bir çalışma ile bu büyük 
İş hacmim yenmeye çalışmaktadır. Başka memle
ketlere nazaran çok fazla olan bu dâva sayısının 
memleketimizde bu kadar yüksek obuasının se
bepleri nelerdir? Her şeyden evvel bunun üze
rinde durmak icaheder. Bu sebepleri şöyle sıra
lamak kabildir: 

. 1. kulunlarımızın uzlaşmazlıklara yol aça
cak ş k^ ,'e birçok açık noktaları bulunması ve 
ıslaha m nah;'.'olmaları. 

2. iia'kımızm kültür seviyesinin uzlaşmaz
lıkların ve suçların artmasına müsait bulunması, 

3. Ekonomik ve sosyal sebeplerin dâvaların 
artmasını teşvik etmesi. 

Türkiye'de bugün hâlâ arazinin büyük bir 
kısmının kadastrosu yapılmamış ve toprağın bü
yük bir kısmı tapuya bağlanmamıştır. Bu du
rum gayrimenkul tasarrufu konusunda uzlaş
mazlıkların artmasına sebebolmaktadır. Mahke
meleri meşgul eden dâvaların büyük bir kısmı 
gayrimenkul dâvalarıdır. Binaenaleyh, gayri-
menkullerin kadastrosu ikmal edilip her yurt
taşa tapusu verilmedikçe bu dâvaların azal
ması mümkün olamaz. Bunun gibi, halkımızın 
kültür seviyesi, çabuk hiddete kapılan bir mi
zaca sahip bulunması, iddiacı bir karakter 
taşıması da gerek ceza ve gerek hukuk dâvaları
nın artmasında önemli rol oynamaktadır. De
mek oluyor ki, bir taraftan kadastro işlemlerinin 
süratle ikmal edilmesine çalışmak, diğer taraftan 
halk eğitimi voliyle suçları azaltmağa gayret et
mek ve kanunlram aksak taraflarını düzeltmek 
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lâzımdır. Bütün bunların bir zaman meselesi I 
olduğunu takdir etmemek mümkün değildir. I 

Kanunların ıslahı konusunda geçen yıl Sayın I 
Adalet Bakanımız usul kanununlarmm üzerinde I 
çalışıldığını ve ceza usulünü tadil eden tasarı- I 
nm bir iki ay içinde Yüksek Meclise sevk edile- I 
bileceğini burada ifade buyurmuşlardır. İşlerin I 
uzamasına sebebolan sorgu hâkimliği müessese- I 
nin tasarıdan kaldırıldığını ve bu arada ifade I 
etmişlerdi. Söz konusu tasarının halen Meclise I 
sevk edilmiş olup olmadığını bugün açıklarlarsa I 
memnun oluruz. I 

Adalet Bakanlığı Merkez Teşkilât Kanunu I 
ile Çocuk mahkemeleri kanununun Millet Mec- I 
lisine geçen yıl sevk edilmiş olduğu malûmunuz- I 
dur. Bu kanunların biran evvel komisyondan çık- I 
ması için Sayın Bakanın gayret sarf etmesini I 
rica ederiz. I 

Geçen yıl Adalet Bakanlığı bütçesi görüşü- I 
lürken, Avukatlık kanununun hazır durumda I 
olduğunu, ifade buyurmuşlardı. Bu kanunun I 
da Millet Meclisine ne zaman sevk edileceğini I 
merak edivoruz. Bu ciheti açıklarlarsa kendileri- I 
ne müteşekkir kalırız. I 

Noterliğin bir meslek haline getirilmesi için I 
Xoter Kanunu üzerinde yapılmakta olan çalış- I 
maların biran evvel bitirilmesini ve tasarının I 
Meclise şevkini temenni ediyoruz. I 

Geçen yıl burada yaptığımız konuşmada. I 
Anavaasnın emrettiği yeni hâkimler ve savcılar I 
kanununun biran evvel Meclise sevk edilmesini I 
istemiş ve bugünkü staj şeklini ve teminat hü- I 
İdimi erini ıslaha muhtaç bulduğumuzu sövle- I 
mistik. Sözlerimize cevap verirken Sayın Ba- I 
kan bu konulardaki çalışmaların da son safha- I 
sına çeldiğini bize müidelemişler ve iki yıl süre- I 
li bir staj enstitümüzden ve veni teminat esas- I 
1 arından bahsetmişlerdi. Son safhasına gel- I 
diği geçen yıl bildirilen hâkimler ve saccılar ka- I 
nununun ne durumda olduğunu öğrenmek is- I 
teriz. I 

Birçok defalar ürerinde durduğumuz Patro- I 
naj kanununun Millet Meclisi gündemine girmiş I 
olmasını memnunlukla karşıladık. I 

45 sayılı Yüksek Hâkimler Kurulu Kanunun- I 
daki bâzı aksaklıkları gidermek ve C. Senato- I 
sunda iki yıldan beri bu Kurula seçim yapılma- 1 
mış olması yüzünden diğer organlarca seçil- I 
mis üyelerin de görevlerine başlıyamamaları se- | 

bebiyle doğan aksaklığı ortadan kaldırmak için 
^•erekli hükümleri ihtiva eden bir tasarının Mill
e t Meclisi gündemine girmesini sevinçle karşı
ladık. 

Aziz arkadaşlarım; biraz evvel, Yargıtaym da 
büyük bir iş hacmi altında bunaldığını söylemiş
tim. Yargıtay a intikal eden işleri azaltmak için 
iki tedbir düşünülebilir : 

Birincisi, ilk mahkemelerle Yargıtay arasında 
süzgeç vazifesini görecek istinaf mahkemelerinin 
kurulması. Eleman yetersizliği ve buna benzer 
diğer sebeplerle programında mevcudolması-
na rağmen, A. P. iktidarının da istinaf mahke
melerini kurmağa teşebbüs edemiyeoeği anlaşıl
maktadır. Yargıtaym işini azaltacak olan ikinci 
tedbir, bugüne nazaran daha çok işin kesin 
olarak ilk mahkemelerce karara bağlanmasını 
sağlamaktır. Bu da temyiz kabiliyetini haiz ol-
mıyan dâvaların sınırını genişletmekle olur. Bu 
konuda Bakanlığın ne düşündüklerini öğrenmek 
isteriz. 

Yargıtaydaki bunalımına son vermek için ace
le bir tedbir, Yargıtaym ffüçünü artırmak, yani 
Yargıtaya üye ilâve etmektir. Ağır bir iş hacmi 
altında bunalmış olan Ticaret Dairesi ile 4 ncü 
Hukuk Dairesini yeni üyelerle takviye ederek 
birikmiş işlerin çıkarılmasına imkân vermek mak-
sadiyle Bakanlıkça 30 kadar yeni üve kadrosu
nun istendiği malûmdur. Bu kadroların veril
mesini Maliye Bakanlığının kabul ettiğini mem
nunlukla öğrendik. Buna ait tasarının süratle 
kanunlaşması için Sayın Bakanın himmet ve 
gayretini bekleriz. 

Yeni teşkil edilmiş olan Yüksek Savcılar 
Kurulu üzerinde de biraz durmak isth-oruz. Bu 
Kurulun işlerin isabet, emniyet ve süratle çık
ması bakımından hemen hemen hiçbir fayda sağ
lamadığında ilgililer müttefiktir. Sayın Baka
nın bu konudaki görüşlerini bilmivoruz. Her 
halde Bakanlıkça bu kurumun favdalı olup ol
madığının incelenmesi ve favdalı olmadıkına 
kanaat getirilirse bunun lağvı ile bu Kuruldaki 
arkadaşların Yargıtay üyesi olarak çalıştırılma
ları uygun olur. 

Muhterem arkadaşlar; Adalet Bakanlığı büt
çesi üzerindeki görüşlerimizi bitirmeden evvel, 
^eni Adalet yılının açılışı törenlerinde Yargıtay 
Başkanı tarafından sövlenen nutuk ile, son gün
lerde Yargıtay Ticaret Dairesince görülen bir 
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dâva hakkındaki yayınlarla ilgili olarak birkaç 
kelime söylemek istiyoruz. 

Yeni Adalet yılının açılışı vesilesiyle Yargı
tay Başkanının yaptığı ananevi konuşmada, 
Yargıtavm hukuk ve ceza dairelerinin ve genel 
kurullarının bir yıllık çalışmalarından söz edil
mesi âdettir. Bu âdete uyan Yargıtay Başkanı, 
geçen yıl Yargıtay Ceza Genel Kurulunun Nur
cuların faaliyeti hakkında verdiği 16 sayfalık 
çok önemli bir karardan bahsetti. Nurculuğun 
menşei, memleketimizdeki faaliyeti ve gayesi hak
kında bilimsel bir inceleme mahsulü olan bu ka
rarın ibret ve dikkatle incelenmesi gerekirken 
bir kısmı başında Başkanın bu uyarıcı konuş
ması çok haksız ve şiddetli tenkid ve hücum
lara yol açtı. «Başkan, siyaset yapıyor» denil
di. Halbuki Başkanın yaptığı, taamûle uygun 
olarak, sadece Nurculuğa ilişkin olan Ceza Ge
nel Kurulu kararından ehemmiyeti dolay isiy
le biraz tafsilâtlı bir şekilde bahsetmekten iba
rettir. 

Muhterem arkadaşlar, demokrasi müessese
ler rejimidir. Müesseseler görevlerini iyi yapar
larsa demokrasi yaşar. Her şeyi siyaset adam
larından ve siyasi iktidardan beklemek hatadır. 
Totaliter rejimlerde üniversiteler, yargı organ
ları, öğrenci ve işçi teşekkülleri gibi mües
seseler yalnız siyasi iktidardan aldıkları işa
ret üzerine konuşurlar, onun dışında kendi
lerinin bir özel görüşleri ve siyasi iktidarı 
uyarmaları söz konusu olmaz. Üzüntü ile kar
şılamak lâzımdır ki, bir kısım basın organ
ları, demokratik rejim içinde uyarma gö
revini yapan Yargıtay Başkanına akıl ve 
hayale gelmez hücumlarda bulunmuşlardır. 
Fakat, Hükümet tarafından kısa bir süre 
sonra, bütün tehdit ve protestolara rağmen 
Diyanet İşleri Başkanının değiştirilmesine 
zaruret hissedilmesi, Yargıtay Başkanına ya
pılan hücumların ne kadar haksız 'okluğunu 
ve Yüksek mahkemenin hepimizi uyarmada ne 
kadar haklı bulunduğunu gün ışığına çıkar
mıştır. Umarız ki, bundan sonra bu gibi 
konularda basınımız daha temkinli hareket et 
meşini bilir. 

Muhterem arkadaşlar, son olarak Yargı
tay Ticaret Dairesiyle ilgili yayma değin
mek istiyoruz. Ticaret Dairesinin yaptığı açık
lamadan anlaşıldığı gibi, söz konusu dâva, 

foto kopisi yayınlanan mektuptan 4 - 5 gün 
evvel karara bağlanmış ve karar mektupta 
haber verildiği gibi çoğunlukla değil, oybir
liğiyle verilmiştir. Bu suretle mektup sahi
binin Ticaret Dairesiyle bir irtibatı olmadığı 
gün ışığına çıkmıştır. Biz bu konuya şunun 
için değindik : Yargıtay gibi memleketin 
gözbebeği olan bir Anayasa kurumunun ve 
gerektiğinde hepimizin sığınacağımız bir yük
sek mahkemenin ve onun fedakâr ve fera
gatli mensuplarının şeref ve haysiyetlerine 
gölge düşürecek şekilde bir yayın yapılma
dan evvel, en azından iligli daire başkanın
dan meselenin tahkiki gerekirdi. Bu mües
sesleri bu kadar kolaylıkla zedelemeye 
kimsenin hakkı yoktur arkadaşlar. Eğer ga
zeteci lütfedip durumu başkana sorsaydı, o 
mektubun üç dört ay evvel tanı tashihi ka
rar safhasında başkana, kaybeden tarafın avu
katı tarafından gösterildiğini ve başkanın 
Yargıtayı ilgilendirmiyen o mektup foto
kopisini tahkik edilmek üzere savcılığa gön
derdiğini öğrenmiş olur ve yayını (Temyiz
de rüşvet ididası) gibi hakkın boş yere yük
sek mahkemeye karşı mahiyet itimadını sar
sacak ve heyecan yaratacak bir manşetle yap
maktan sakmırdı. Bu vesile ile demokratik 
rejiminin teminatı olan müesseselere karşı 
basınımızın daha dikkatli davranmasını is
temek hakkımızdır, sanırım. 

Muhterem arkadaşlar; gecenin bu geç saa
tinde sizleri daha fazla meşgul etmek iste
miyorum. Benden evvel konuşan arkadaşını ve 
hiç şüphesiz benden sonra konuşacak arka
daşlarım Adalet Bakanlığına ait, birçok me
selelerden bir kısmına değineceklerdir. Bu 
itibarla Adalet Bakanlığı bütçesi üzerinde 
mâruzâtımı bu suretle bitirerek bütçenin mem
lekete ve feragat ve fazilet içinde görevle
rini insanüstü bir gayretle başarmaya çalı
şan adalet camiasına başarılı 'Oİmasmı diler. 
Senato Kontenjan Grupu adına hepinizi say-
giyle selâmlarım. (Alkışlar.) 

BAŞKAN — Söz sırası A. P. Grupu adına 
Sayın Hüseyin Avni Göktürk'te. Buyurun 
efendim. 

A. P. GRUPU ADINA HÜSEYİN AVNİ 
GÖKTÜRK (Niğde) —Say ın Başkan, Sayın 
Bakan ve Yüce Senatonun sayın üyeleri; 
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Adalet Partisi Grupu adına Adalet Bakan
lığı bütçesinin bâzı yönleri hakkında bâzı gö
rüşlerimizi ve temennilerimizi arz etmek isti
yoruz. 

Bu vazifenin ifası sırasında, toplum haya
tında hiçbir zaman gözden uzak tutulma
ması gereken ve daha, antik (kadim) millet
lerin vicdanında yer etmiş bulunan (Adalet 
Mülkün Temelidir. «El'adlü esasülmülk) pren
sibinden ruh ve hamle almaktayız. 

Milletlerarası hayat çabalarında maddi ve 
iktisadi hayatın gelişmesi ne kadar mühim 
ve zaruri ise, mânevi ve kültürel hayattaki 
gelişme de o derece mühim ve manalıdır. Yani 
modern ve demokratik Devletimizde maddi 
ve teknik hayatın gelişmesiyle mânevi ve kül
türel hayatın gelişmesi vetiresi arasında bir 
denge bulunmak şarttır. Aksi halde iktisadi 
hayatın mesnetleri ve unsurları sayılan pren
sip ve vasıtalar aksamaya ve binııetice iktisa
di hayatta engellere çarpmaya başlar. Bu
rada mânevi ve kültürel hayattan kasdımız; 
iyi bi cemiyet ve millet nizamının düzenli 
ve iktisadi hayatı koruyucu ve geliştirici mâ
nada işliyen bir hukuk ve kültür nizamının 
varlığıdır. Gerçekten, fertleri arasında içtimai 
emniyet ve güven, iyi bir dayanışma ve asuma
nı bir sulh hükümran olmıyan; aksine fertleri
nin birbirini kıskanan, husumet, garaz ve düş
manlık kavgaları içerisine atılmasını teşvik ve 
intaç eyliyen bir toplum ve millet hayatı dü
zenine sahip memleketlerde iktisadi refah ve ge
lişme vetiresi de normal ve düzenli bir yol ve 
hamle alamaz. Tersine birçok sebep ve vesileler
le bu inkişaf kösteklenme gibi fiilî bir durumla 
karşı karşıya kalır. Benden evvel konuşan ar
kadaşlarımın da temas ettiği üzere, adlî ista
tistiklere göre Türkiye'de Hukukî niza]arla suç
ların sayıları üzerinde durulduğu zaman ger
çekten yukarıda arz olunduğu üzere iyi ve hu
zurlu bir cemiyet nizamı için öngörülen şartla
rın eksik olduğu neticesi ile karşılaşırız. Bu 
içtimai durumu tabiî bugünün neticesi değil
dir. Yani, bu cemiyet düzeni kıvamını ve mer
halesini iktidarımız böyle tevarüs etmiştir ama 
böylece bırakmamak vazife ve şuurunu öte-
denberi taşımakta mesuliyetlerinin sınırlarını 
da bu espri içinde çizmekte ve dinamik olan ha
yatın gidişine nisbeten durgun statik bir ge

lişme gösteren Hukuk nizamını intibak ettir
mek istemektedir. 

O halde Türkiye'yi iktisaden az gelişmiş 
memleket durumunda kurtarıp modern ve de
mokratik refah Devleti olarak ileri memle
ketler ve medeni milletler camiası içine soka
bilmek için zaruri olan şart şudur : 

Son 15 - 20 yıl zarfında başlıyan ikthadi 
çalışma ve çırpınma gayret ve hamlelerine mâ
nevi kalkınmamızın gayretlerini ve görüşlerini 
de katmaya ve bütün bu hamlelerin gerektiği 
^dengeli sosyal hayatı kurmaya mecburuz.. 

Biz burada daha ziyade mânevi ve kültürel 
hayatın nizam ve kaidelerine yani toplumu ve 
ferdî münasebetleri ilgilendiren düzene, Hu
kuk düzenine temas ve işaret etmek istiyoruz. 

Gerçekten bugünkü Hukuk düzenimizin çok 
aslî ve temel unsurlarını, Anayasa ve Demok
rasi nizamımızı mahfuz saymak şartiyle, şöyle 
bir gözden geçirirsek, bunu maddi hayatımızla 
dengeli, kifayetli ve modern Devlet ihtiyaçları
nı karşılayıcı mahiyette görmüyoruz, 

Zira bugünkü Hukuk düzenimizin temel ka
nunları ve kaideleri çok eskimiş ve yıpranmış 
bir hale düşmüştür. Adlî ve Hukukî hayatımı
zın esasını teşkil eyliyen ve toplum ve fert 
hayatını düzenlemek vazifesini taşıyan kanun
larımızın çok mühim bir kısım Cumhuriyeti
mizin başlangıç devirlerinde başka devletlerin 
kanunlarından 1926 larda iktibas ve tercüme 
suretiyle bize nakledilmiş kanunlardır. O za
manlarda Büyük Attaürk'ün memleketimize 
getirdiği bu inkılâp kanunlarını aynen almak 
zarureti içinde idik ve bizce Atatürk İnkılâpla
rının en önemlisi ve Türk toplumunu ileri garp 
cemiyetleri medeni seviyesine ulaştırmaya mü
essir olacak inkılâpların en ehemmiyetlisi Hu
kuk inkılâbıdır. 

Bununla bera/ber, bu kanunları hiç bir de
ğişikliğe ve Türk Milletinin millî şartlarına ve 
içtimai seviye ve zaruretlerine göre uygun tâ
dillere mâruz bırakmadan bugüne kadar eski 
halleriyle muhafaza etmekten çok büyük mah
zurlar doğmuştur. Yani bu Kanunlar Cemiyet 
hayatının zaruretlerini tamamen kavrıyamaınış-
lar ve onları takibedebilmek liyakatini zaman 
içerisinde hakkiyle gösterememişlerdir. 

Böylece maddi, iktisadi ve içtimai hayat 
daha ileri gitmiş fakat bu gelişmeyi hukuk dü-
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zeni hakkiyle takibedememiştir. İşte bundan da 
maddi hayat ile mânevi hayat arasında bir den 
gesizlik hâsıl olmuştur ki, cemiyetimizdeki bir 
çok huzursuzlukların ve kaynaşmaların kayna
ğını kanaatimce bu dengesizlik keyfiyeti teşkil 
eder. Kaldı ki, bizim Atatürk inkılâbından son
ra, iktibasettiğimiz kanunların anamemle-
ketlerin de bu kanunların asılları pek çok tâ
dile uğramış, günlük ihtiyaçlara uydurulmak 
zarureti hâsıl olmuş iken, biz yarım asra yakın 
bir ınüddettenberi bu kanunların çoğuna el sü-
rememişizdir. Halbuki feza asrında ve ihtiyaç
ların bugünden yarma dev adımlariyle değiş
tiği ve geliştiği bir dünyada, bizim bu kadar 
uzun müddet eskimiş ve yıpranmış kanunları 
ıslah edecek tedbirlerden uzak kalmamız doğ
ru değildir. Hattâ dahası var; bâzı müessesele
rimizin bugün tabi olduğu mevzuatın eski Os
manlı devri mevzuatından kalma olduğunu da 
düşünürsek hukuk düzenimizde esaslı bir re
vizyona ve reorganizasyona gitmekte gecikmiş 
okluğumuz neticesine varmak kolay olur. 

Bu zaruret bizdeki akla aykırı ve çok pa
halı bir hal alan idari bürokrasinin başından 
sonuna kadar yeniden tanzim ve ıslaha muh-
tacokluğu hakikatinin ve herkesçe teslim edil
miş bir hakikat olduğu meselesinin bir başka 
türlü ifadesidir ki, bunun düzeltilmesi de bu 
Hukuk nizamını iyileştirme gayretlerine daya
nır. 

O hakle, dünyadaki bâzı örneklerine kıyasen 
Adalet Bakanlığımız, memleketimizde bir Hu
kuk ve Kanun reformu yapmak vazifesine ken
diliğinden çağrılmış olmaktadır. Gerçekten 
dünya memleketlerinin bir çoğunda Adalet Ba
kanlığı, Hukuk ve Kanun Bakanlığıdır. 

Zira bugünün medeni devletlerinin Hukuk 
anlayışlarına göre iyi, ihtiyaçlara uygun ve 
tatbiki kolay kanunlar yapmak ince ve ileri 
bir kanun yapma sanatının işidir. Öyle alela
cele yazılıp parlâmentolardan geçirilen ka
nunların ısdarı ekseriya menfi tatbikat netice
leri doğurmaktadır. Hele meselâ Medeni Ka
nım, Borçlar Kanunu, Ceza Kanunu, Usul Ka
nunlar... İlâhiri gibi büyük ve esaslı anaadlî 
'kanunların itinalı bir surette hazırlanması, 
Parlâmento dışı İlim ve İhtisas komisyonla
rınca ve kanun yapma sanatına aşina kişi erce 
başarılmak ve Parlâmento meclislerinde bu 

— 522 — 

gibi metin ve tasarılara Kanun kuvveti veril
mek, bu günkü medeni ve Demokratik dünyada 
adet haline gelmiştir. Meselâ Almanya ve İs
panya medeni kanunları gibi Garp âleminin 
esaslı kanunları olan bu kanunları işte bu usul
le ısdar edilmişlerdir. Bizde de Hukuk inkılâ
bımızın temeli olan ve Atatürk'ün Anainkılâp 
kanunlarından bulunan Medeni Kanun ve Borç
lar Kanunu da böylece çıkarılmıştır. Kezali'k 
bizini Ticaret Kanunu aynı usulle ısdar edil
miş idi. 

Bu usulün kısa gerekçesi şudur: Her biri 
çok büyük ve önemli hükümleri taşıyan ve her 
biri bazan binlerce madde ve fıkraları ihtiva 
eyliyen bu türlü kanunların bütün hükümleri 
arasında, içtimai ihtiyaçlara tamamen uygun 
ve ahenkli bir irtibat sağlıyabilmek için gerekli 
bilgi, ihtisas ve sanat ehliyeti lüzumu aşikâr
dır. Ve böyle kanuni eserler binlerce parça mo-
zayıklardan müteşekkil bir sanat eserine kı
yas olunabilir. Bundan dolayı da Parlâmento 
Meclislerinde bunların münferit maddeleri üze
rinde oynanmaz. Zira bir maddesine dokunmak 
umumiyetine şâmil aksaklık neticeleri doğura
bilir. Halbuki, diğer taraftan Parlâmento aza
sının da; her kanun hakkında kanun teklif 
etmek (Motion = ) h a k k ı Millî iradeden doğma 
münakaşa götürmez bir haktır. O halde, ka
nunların toptan müzakeresi usulü sayesinde bu 
teşriî hak ile kanunların tamamiyetinin muha
fazası esas umdesi pekâlâ bağdaştırılabilir. 
Parlömanterlerin belki bir süre içinde kul
landıkları kanunî teklif ve tadil haklarının 
neticeleri Meclislerin Adalet Komisyonlarına 
intikal ettirilmek suretleriyle pekâlâ bâzı ka
nunların böylece Meclislerce toptan, kabulü 
esası istihsal edilmiş olur, 

Bugünkü Anayasa nizıamıııın bize getirdiği 
çıift Meclis usulünde çalışanı Parlâmento düze
nimiz muvacehesinde bu türlü bir teşrii çalış
manın sonucundan şüphe, endişe etmeye ve bu 
hususta çıkması melhuz zorluklar bıakiimındaaı 
tereddüde mahal olmadığına fcaaniiz. Zira bu 
yollardan âsdar ve ıslahı istenen ikanunların si
yasi karekteri ya hiç yoktur veyahut da önem
li derecede değildir. Binaenaleyh günlük poli
tika bakımından bu kanunların taşıdıkları mâ
na bütün partilerce önemsiz olduğu için bu ka
nunlarla karşı ancak bâzı mahdut çevrelerden 
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itiraz ve 'engelleme gayretleri gelebilir. Kaldı 
•ki, 'bu suretle ekstra Parlönıanter ( = Parlâ
mento dışı) ihtisaslardan faydalanmak suretiy
le kanun çıkarma usulü sayesinde; taknin ve 
teşri sistemimizde yakınılacak bir 'durum arz 
eden ve mahzurlu bir usul haline gelen suretli 
«Ekspres» kanun çıkarma eğiliminden ele kıs
men kurtulunmuş olur. 

işte bugün, maddi ve iktisadi yatırım ve 
gayretlerin yanında anakanunlarımızm ahenk
li bir hale getirilmesi zarureti aşikâr olarak gö
rülmekte ve bu işin esasının halli ise arz olun
duğu üzere, enerjik takip ve teşebbüsleriyle 
Adalet Bakanlığına düşmektedir. Bu bakımdan 
Yüce Senatoya bir fikir ve örnek vermek dü
şüncesiyle bâzı mesele üzerinde biraz daha te
ferruatlıca durmanın faydalı olacağına kaanâiz. 

BAŞKAN — Başkanlık Divanı vaktin çok 
gecikmiş olması dolayısiyle, kıymetli konuşma
cılardan biraz teferruat dışında konuşmalarını 
rica etmek zorundadır. Özür dilerim. 

A. P. GRUPU ADINA HÜSEYİN AVNI 
GÖKTÜRK (Devamla) — Teşekkür ederim. 
Malûm olduğu üzere bir toplum içerisinde her 
alanda ihkakı hak vetiresinin en mühim unsur
ları sürat ve ucuzluktur. Şu halde Adalet tev
zii müessesesi hakları vakitlice yerine getirme
ye elverişli olmazsa ve ıaynı zamanda bu fonk
siyonun yerine getirilmesinin uzaması yüzün
den masraflar, fertlerin kaldıramıyacağı dere
cede çoğalırsa adaletin tevzii kutsal vazifesi ta
mamen yerine getirilmiş sayılmaz. Meselâ bir 
dâvanın normal olarak ve zamanında bitmiye-
rek yıllar boyunca devam etmesi halinde bu du
rum tarafları bıktırır, ileri Garp memleketle
rinde dâvalar nihayet 5 - 6 ay veya bir sene 
gibi normal müddetler içinde hitam bulduğu 
halde, biz de yıllar yılı uzamakta ve meselâ 
3 - 5 yüz liralık bir basit alacak dâvasını hal
letmek için dahi bir o kadar masraf ihtiyarı 
âdeta zaruri hal gibi ortaya çıkmaktadır. Müd
det bakımından aynı görüşleri ceza dâvaları 
•için de ileriye sürmek kabildir. Ayrıca mah
kemelerin vazife ve salâhiyetleri bakımından 
usul kanunlarında yıllardan beri yapılamıyan 
uygun tadilâtın da eksikliği yüzünden gerek 
hukuk, gerek ceza dâvaları uzun yıllar sürüp 
gitmektedir. 

Bu alanda mevcut Meşhut Suçlar Kanununu 

ceza sistemimizin iyi işlenemediğinin bâr itirafı 
olarak kabul etmek kabildir. Meselâ, yine aileni 
Garp memleketlerindeki emsali gibi, küçük dâ
vaların kati surette hal yoluna bağlanması içıin 
tedbirler alınabilir. Bu suretle âdeta isftıitale 
şeklinde büyüyen Temyiz Mahkemesinin de yü
kü azalacaktır. Teferruatına burada inemiyece-
ğimiz bütün bu hususlar, gerek Hukuk Muha
kemeleri Usulü ve gerekse Ge:za Muhakemeleri 
Usulü Kanunlarını ihtiyaçlara ve akla uygun 
şekilde tadil etmek suretiyle istihsali kabîl he
deflerden olduğuna kaaniiz. Adalet Bakanlığı
mızda eskiden beri üzerinde çalışılarak yapıl
mış böyle iki tasarının mevcudolduğu malûm
dur. Bunların günün son ihtiyaçlarınla uydurul
mak suretiyle Yüksek meclislere müstacelen ge
tirilmesi yerinde olur. Esasen Adalet Bakanlığı
mızın da bunların üzerinde olduğunu öğren
mekle bahtiyarız. Bu suretle usul kanunlarınıız-
dâ yapılacak çok cüzi tadilât sırasında hiç şüp
hesiz Mahkemeler Teşkilâtı Kanunları üzerin
de de durmak ve temyizin yükünü azaltıcı ted
birler arasında, pek küçük ihtilâfların hallinde 
Garpteki emsaline kıyasen zabıta mahkemeleri 
ve bâzı idari organların çözebileceği küçük ve 
ehemmiyetsiz ihtilâflar meseleleri üzerinde dur
mak kabil olabilir. 

Sayın senatörler; insan şıklının pekâlâ hal
ledebileceği bu müşküllerin halli cihetine gidil
medikçe, adli ve kazai müesseseleri iyi işletmek 
ve sosyal ve iktisadi hayatın gereklerine uygun 
ve rahat vazife görmelerini imkân dâhiline sok
mak kolay olmaz. Yani buna muvaffak olama
dığımız müddetçe müesseselerimiz zor işüyen 
bir bürokrasi (Rontıine = ) den ibaret kalmaya 
mahkûm olacak ve bunun neticesi olarak da 
teşkilât durmadan genişliyeeektir. 

Buna örnek olarak Temiz Mahkemesine da
ire ilâve etmekten başka bir tedbirin üzerinde 
durulmadı ğını işaret edebiliriz. Gerçekten Yar-
gıtayın kuruluşunda meselâ 1325 yılında 17 
âzası ile bir Başsavcısı vardı. Cumhuriyet dev
rinde bu miktar 1291 sayılı Kanun ile 9 daire
ye ve Başreis ve reislerle birlikte 46 azaya ve 
bir Başsavcıya çıkarılmıştır. Halbuki bugün 
Yargıtay kadrosunda bir Başreis, 18 ikinci Baş
kan 111 üye ve ayrıca raportörlük görevini ya
pan 78 üye yardımcısı, 27 yetkili Ankara Hâki
mi olmak üzere, yani hâkim sıfatını'haiz 235 
zat mevcuttur. Bunların yanında Bıaşsavcıdan 
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•başka, sayıları hayli kabarık hale gelmiş bir 'de 
Cumhuriyet Savcısı kadrosu bulunmaktadır ki, 
bu artış istikamı etinin nerelere kadar 'gideceği 
ve nerelerde duracağı noktası üzerinde düşü
nülmeye değer. 

Sayın senatörler; yukarıda Atatürk inkılâp
larının belkemiğini 'hukuk inkılâbı ve bunun 
esasını da medeni hukuk inkılâbı teşkil ettiğine 
işaret ettim. Gerçekten Türk Cemiyetini ileri 
ve demokratik Garp cemiyetlerine yaklaştıran 
yeni aile hukuku telâkkisi, kadının insan kak
larına ve ^erkeğe eşit haklara kavuşturulması, 
miras ahkâmımızın daha rasyonel başka bir usu
le bağlanması gibi esaslar bu kanunların şümu
lü içerisine girmektedir. Fakat bunların temel 
kükümleninden bâzıları, aradan yarım asra ya
kın bir müddet geçtiği halde hakkiyle işletile-
memiş ve böylece de kanunlar ile hakiki ha
yat arasında uçunımlu mesafeler hâsıl olmuştur. 
Meselâ Türk aile hukukunu poligamik sistem
den monogamik (— tek karılık) sistemine irca 
evliyen bu mühim inkılâp prensibi bir îgüna ba
şarı sonucuna erişmiş sayılamaz. 

Bu beyanımızdan poligamik aile usulü lehin
de en küçük bir fikir taşıdığımız zehabı hâsıl ol
masın. Aksine, biz bu vesile ile monogamik aile 
usulünün yurdumuzda hakkiyle yerleştirilememiş 
olmasından yakınmak istiyoruz. Nesep hukuku
muzda da miras sistemimizde de bu durumun te-
•sirleri olmaktan elbette kaçınılması imkânı hâsıl 
olamamıştır. 

Türk Ceza Kanunu hakkında da kısaca aynı 
neticelere varan beyan ve ifadelerde bulunmak 
mümkündür. Gerçekten vaktiyle Faşist İtalya'
nın Ceza Kanunundan esasen iktibas eylediğimiz 
bu Ceza Kanununun aslı İtalya'da bile terk edil
miş bulunduğu cümlenin malûmudur. Türkiye re
alitelerine göre bu caza. kanununda esasen mevcu-
dolan tasarısı üzerinde durmak suretiyle Yüce 
Meclislere getirilmesinde isabet olsa gerektir. 

Sayın senatörler; bugün kanunlarımızın sayı
sı 9 bine yaklaşmaktadır. Bunların bir o kadar 
da nizamname, talimatname, talimat, karar, ka
rarname... ilâhiri gibi teferruatı mevcudolduğunu 
farz edersek, bu kadar yüklü ve girift mevzuat 
karşısında şaşırıp kalmamız tabiî olur. 

Gerçekten bu ağır rutin içerisinde doğruyu, 
iyiyi ihata ederek bulup çıkarmak ve uygun tat
bikatını sağlamak hâkimler ve hukukşinaslar için 
dahi kolay bir iş değildir. Kaldı ki, demokratik 

bir devlette kanunu herkesin kolayca anlayıp ha
rekât ve muamelelerini ona göre kanuna uygun 
hale getirmesi düşünülür ve bu şarttır. O halde, 
demokratik düşüncenin zaruri icabı olan kanun
ların vazıh, kolay, anlaşılır ve ihatası kolay bir 
durumda bulunması, gerçek Garp demokrasilerin
de istihsal edilmiş ve kendisine âzami derecede 
itina ve riayet olunmuş usullerdendir. O halde, 
bıı suretle sayıları dokuz binlere varmakla bera
ber, meri olanları bir iki bini aşmıyan bu kanun
ların, iyi bir ayıklama usulü ile temizlenmesi, an
laşılması ve tatbiki kolay hale getirilmesi zarureti 
kendiliğinden meydana çıkar. Bu hedefe ulaş
mak için de. tek metin kanunlar ısdarı yoluna 
gitmekten başka çare yoktur. Nitekim, son yıllar
da İsviçre ve İsrail Devletleri çok girift ve iha
tası zor hale gelen asırlık mevzuatlarını bu yol
dan tensik ve ıslah yoluna giderek bu teşebbüsü 
başarmışlardır. 

Bizde de evvelce bu kabîl teşebbüsler ve ta
savvurlar başlamış idi. Sayın senatörler; yukarı
larda, «Adalet vetiresinin gelişmesinde kanunla
rın ve kaza tevziine hizmet ve yardım eden her 
türlü vasıtaların vazıh, erişilmesi kolay tam ve 
kâmil bir surette hâkimlerin ve vatandaşların eli 
altında bulundurulması şarttır.» yollu beyanlar
da bulunduk. Bunda gerek adlî ve gerekse idari 
mahkemelerin prensip koyan kararlarını, yani tat
biki zaruri olan, içtihat kovan kararlarının nesri 
mânasını anlıyoruz. Bizde bu cihette büyük bir 
ihmal ve teşevvüşün tam ortasındadır. Gerçekten 
kfzai kararların neşri hakkında yapılan yüzlerce 
ve a.yrı yerlerde ayrı makam, merci ve şahıslar ta
rafından başlanan teşebbüslerin hiçbirisi devam 
edememiştir. 

Şu halde bu işlerle uğraşmak vazifesini haiz 
MWik bir kanuni organ ihdas etmek suretiyle, 
Yargıtay, Danıştay gibi kaza mercilerinin pren
sip kararlarını senelik ve beş senelik munta.zam 
fihristi eriyle neşri cihetine gitmek adaletin tecel
lisi bakımından milletimize faydalı bir teşebbüs 
olacaktır. 

Derece mahkemelerimizin gördüğü işler ara
sında öyleleri vardır ki, bunları daha kolay ve 
basit bir usulî muhakemeye tabi kılmak şarttır. 
Meselâ vesayet müessesenin icabettirdiği muame
leler, veraset ilâmı gibi meseleler, yani taraf teş
kiline lüzum olmıyan işler gibi hususi surette da
ha kolay bir muhakeme usulü ile intacedilmek 
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yolu Garp demokrasilerinde istihsal olunmuş ve 
normal bir usul olarak kabul edilmiş yollardır. 

Bizde de, «Nizasız kaza» işleri denilen bu iş
lerin tanzimi gerektir ki, «Nizasız kaza kanunu» 
veya kod'u adı altında yapılacak bir kanun ile, 
mahkemelerin mütemadiyen çoğalan işlerinde bu 
yoklan da bir hafiflik ve kolaylık sağlanabilecek
tir. Mahkemelerin görmekle vazifeli olduğu bu 
türlü işler pek çoktur. Böyle bir kanunun da ıs
darı temenniye şayandır. 

Mevcut hukuk nizamımızın ıslahı ve fonfesiyo-
nuna daha lâyık ve ehil imkânlara kavuşturul
ması meselelerinden bahsederken, ilhikak vetiresi
nin esaslı ve canlı unsuru olan insan unsuru üze
rinde de birkaç söz söylemekten geçemiyeceğiz. 

Malûm olduğu üzere, Adalet tevzii mekaniz
masının iyi bir surette işlemesinin bir unsuru iyi, 
ihtivam! ara uy orun, vazıh bir kanun ve hukuk sis-
temmin varlığı ise diğer bir unsuru da dürüst, 
bilgili ve ahlâki selâbete sahip hâkimlerin kaza 
mekanizmasını yönetmesidir. Hattâ çok iyi hâ
kimler, bazen kötü kanunların doğurması melhuz 
olan bâzı aksaklıkları ve adaletsizlikleri giderir
ler. Bundan dolayı hâkimler ve umumiyetle hu
kuk adamları yetiştirilmek lâzımdır. Bu hususta 
da ciddî ve zecri ıslahat tedbirlerine tevessül et
mek mecburiyetindeyiz. Kısacası, Hukuk Fakül
tesinden diplomalı olmak tek başına hâkim olma
ya yeter bir formasyon sağlamaya kâfi gelmez, 
sanırız. O halde, bizde de hâkimi ayrıca hukukî 
formasyona tabi tutmak şarttır. Bu bakımdan 
Garptaki emsaline kıyasen, umumiyetle Devlet 
hizmetine veya hâkimliğe giriş imtihanı usulü 
üzerinde durmak lâzımdır. 

Avukatları yetiştirmek için de, bizde bir ara 
mevcudolan ciddî bir imtihan usulü ortadan kal
dırılarak bugün hiç de kâfi olmıyan staj usulüne 
geçilmesi, bu müessesenin çok lehine olmamıştır. 

Buraya kadar bâzı münferit «örnek ve kısım
larına» temas ettiğimiz bu mühim vazifelerin ifa
sı için hiç şüphesiz Adalet Bakanlığının geniş ve 
uygun maddi imkân ve vasıtalarla da teçhizi za
ruri görülmektedir. Ayrıca Adalet Bakanlığı
nın, bu çalışmaların hepsini de gereği gibi ve sü
ratli bir tempo ile yürütecek ve başarı sonucuna 
iletecek bir kadroya halen tamamiyle sahibolmadı-
ğı da aşikârdır. Bundan dolayı, bu hususları te
lâfi edecek olan ve hayli geciktiği anlaşılan teşki

lât Kanununun biran önce çıkarılması, esbabının 
istikmali temenniye şayandır. 

Adalet Bakanlığı 1987 yılı bütçesinin mem
leketimize ve milletimize hayırlı olmasını ve Ada
let Bakanlığı için de başarılı sonuçlar vermesini 
Cenabı Hak'tan diler, Yüce Senatoya saygıları
mızı arz ederiz. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Uzunhasanoğlu da grup 
adına söz almıştır. Fakat, İçtüzüğümüzde aynı 
grup adına alman iki sözün hemen arka arkaya 
olmayacağı, bir rotasyona tabi tutulması hem tea-
mülümüzdür, hem de İçtüzüğümüzde madde var
dır. Size de grup adına söz vereceğim, ama müsa
adenizle şahısları adına söz almış arkadaşları ara
ya koyalım. 

Sayın üyelerden büyük bir istirhamımız var. 
Gecenin bu vaktinde pardon, sabahın bu vaktin
de efendim, kıymetli görüşlerini tekrar etmezler
se faydalı olur. Yani bir sayın üyenin söyledi
ğini diğer bir sayın üye de söylerse, Sayın Ada
let Bakanı hepsine birden cevap verecek demek
tir. 

Buyurun Sayın Eteni Karakapıeı, şahsı adı
na. 

ETEM KARAKAPICI (Urfa) — Sayın Baş
kan, değerli arkadaşlar; 

Ben Türk Adliyesine ışık tutan ve Türkiye'
de bu bakımdan güvenilir bir müessesemiz olan 
Adlî Tabiplik konusuna dokunmak isterim. 

Malûmunuz olduğu üzere, 6119 sayılı Adlî 
Tababet Kanununun bâzı maddelerini değiştiren 
kanun tasarısı Reisicumhur tarafından veto edi
len kanunlar arasındadır. 

Bu konuda söylenecek iki husus vardır. 
1. Adalet Bakanlığının adlî tababet işlerine 

gereken önemi vermesi, bu meyanda hicolmazsa 
Türkiye'de 30 - 40 vilâyetimizde adlî tabip bu
lundurması ve elemanların temini ve yetiştirilme
si için faaliyete geçmesi, bunun için de bu bran
şın cazip hale getirilmesi çarelerini ve kanunu 
biran evvel çıkarması lâzımdır. Halen Hükümet 
tabiplerinin adlî tabip olarak vazife yapmaları 
çok defa karışık sonuçlar doğurmaktadır. Hay
retle görülmektedir ki, Türkiye'de 1927 de adlî 
tabip adedi 17 iken halen 15 tir. Bu adedin gün
den güne azalacağı da bir hakikattir. Çünkü hiç
bir doktor bu mesleğe heves etmemektedir. Bugün 
adlî tıp müessesesi asistan bulamamak durumun
dadır. 
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İkinci konu, Türkiye'mizin yegâne müessesesi 
olan bu teşekküle, her şeyden evvel rahat çalışa
bilecek bir bina temini ve bilhassa lâbûratuvarla-
rının bizzat adlî tabip bünyesinde teşkil edilmesi 
ve malzeme bakımından takviye edilmesidir. 

Bu vazifede çalışan arkadaşlarımız malûmu
nuz olduğu üzere muayenehane açamazlar, dışa
rıdan iş alamazlar. Buna karşılık tazminatları 
da. kifayetli değildir. 

Adlî işlerde vereceği kararların daim salim 
olması ve bu işte çalışanların maddi endişelerden 
uzak bulunmaları yolunda Bakanlığın süratle ha
reket etmesini rica ederim. 

Şimdiye kadar adlî tababet beklediği alâkayı 
lâyıkiyie görmemiştir. 

Adlî Tıp Kanununun biran evvel çıkarılmasının 
en büyük hizmet olacağı kanaatindeyim. 

Diğer bir husus da, bir ricam da mahalli bir 
iştir. Onu da Sayın Bakandan rica ediyorum. 
Urfa vilâyetinde iki seneden beri teşkil edilen 
2 Ağırceza Mahkemesinin ne zaman faaliyete ge
çeceğini ve bu Ağırcezaya ne zaman Başkan tâyi
ni keyfiyetidir. 

Vaktinizi fazla almamak için sözlerimi kesiyo
rum. Saygılarımı sunarım. (Alkışlar.) 

BAŞKAN — Sayın Alpaslan? Yok. Sayın 
Kalpaklıoğlu ? Yok. Sayın Özden, buyurun. 

EK5EM ÖZDEN (İstanbul) — Sayın Baş
kan, kıymetli arkadaşlarım, dün saat 10 da 
müzakerelere başladık, bugün 3 . 2 . 1967 Cu
ma günü saat sabat 4 ü 20 geçiyor. 18 saatten 
fazla bir çalışma yaptıik. Onun için hakika
ten meslekimiz olan bu konuları esaslı bir şe
kilde dile getirmek isteğimi bu sebeple kısa 
'kesmek mecburiyetinde okluğumu hissediyorum. 

Bir iki -noktaya değinmekle yetineceğim. 
Birlikte bir kürsüde vazife gördüğümüz kıy

metli Bakanın Avukatlık Kanunu meselesinde 
kendisine bir sözlü soru sormuştum, birkaç defa 
Senatoya teşrif ettiler, araya kanunlar girdi, 
ekseriyet olmadı. Bu suretle bunun cevabını 
alamadım. Avukatlık Kanunu, memleketin bü
yük bir ihtiyacıdır. Arkadaşlarımızın hepsi 
bunu dile getirmişlerdir. Avukatların âtisi, 
müvekkillerle olan münasebetleri ve ücretleri 
meseleleri bilhassa baroların, baro idare heyet
lerinin Bakanlığın sultasından kurtulup istiklâ
li tanım eye kavuşması meseleleri her halde ya
kında halledilmesi iöabeden konulardır. Aca

ba, Avukatlık Kanunu tasarısını Bakanlık 
Meclise getirmiş midir: 

Çocuk mahkemeleri mevzuunda da aynı su
ali sormak mecburiyetindeyim. 

Ceza ve tevkif evleri cidden memleketimde 
acıklı durumdadır. Evet, bilirim, para mese
lesi vardır. Ancak, bunun üzerinde de Ba
kanlığın hassasiyetle durmasını temenni ede
rim. 

İstanbul Ceza Evi inşaatının süratlendiril-
mesi için ne gibi tedbirler alınmıştır? Bakan
dan bunun açıklanmasını istirham ederim. 

Adliye binaları meselesi; bunda da diğer 
sözcü arkadaşlarım üzerinde durdular. Haki
katen üzücü bir meseledir. Ben de bir bütçe 
münasebetiyle bunu dile getirdim. Şimdi ya
pılan Yargıtay binası da acaba mahkemelerin 
Yargıtay heyetlerinin mehabetiyle ınütena-
sibolacalk şekilde mi yapılmıştır? Yoksa yine 
ufak sıralardan mı ibarettir? Bunu da bilmek 
isteriz. Yargıtayda gireriz, bir ceza yahut 
hukuk umumi heyetine. Uzun seneler o yerler
de bulunmuş olan hâkimler taa kapı diplerine 
kadar böyle sıravarî oturmaktadırlar. Bu hal 
oraya hem gelenler için, hem de avukatlar için 
ve hem de taraflar için ciddiyetle kabili telif 
olamıyacak kadar laubali bir hal, bir manzara 
göstermektedir. 

Mahallî bir dert olarak arz -edeyim, özür 
dileyerek. Bakırköy Üçüncü Asliye Hukuk 
mahkemesi teşkil edilecek midir? Gayet geniş 
bir sahayı alan ve Ataköy namı ile teşekkül 
eden büyük mahalle, hakikaten burasının 
yükünü büyütmüştür. Zeytin burnu Adliyesi, 
Zeytinburnu mıntakasmda değildir. Böyle bir 
adliye binasının Zeytinburnu'na yaptırılması 
için bir teşebbüs var mıdır veyahut böyle bir 
yer kiralanabilir mi? 

Yargıtaydaki işleri Sayın Muhittin Kılıç di
le getirdi. Bu ıstırabı senelerden beri çekiyo
ruz. Dördüncü Hukuk Dairesinde ve Ticaret Dai
resinde işler sürüncemededir. 1965 te Temyiz Mah
kemesi Dördüncü Hukuk Dairesine gelen dâva
ların henüz daha günü verilmemiştir. Ticaret 
Dairesi de o vaziyettedir. Bunlar içinde ted
birliler var, acele işler var, hayatının tazminat 
olarak istediği için bunun akıbetini beklemek ar
zusunda. bulunan, buna bel bağbyan insanlar, 
dâva sahipleri var. Sızlanmalar âfaka çıkmış
tır. 
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Usul kanunlarının tadili için bir çalışma 
yapıldığını memnuniyet ile gördük. Bir tanesi
nin de tasarısı bizim önümüze kadar geldi. Fa
kat, bu tadilde ben bâraz şöyle bir baktım, 
esaslı tadil noktaları göremedim. 

Tapulama malbJkemeleri hâkimlerinin hiç 
şüphesiz kariyerden yetişımiesirii arzu ederiz. 
Maalesef, kariyerden yetişmiş arkadaşlarımız 
gelmfryor. Bu, Tapu ve Kadastro bütçesinin 
•müzakeresinde de arz ettim. Bilhassa Adalet 
Bakanlığı ve ona bağlı teşkilâtın böyle bir ta
pulama mahkemelerinde vazife görecek arka
daşları kariyerden getirebilmek için ne gibi 
iJecUbrlerin alınmakta olduğunu ve neler düşü
nüldüğünü sormak isterim. 

Haldim şikâyetlerine gelince: 
Filhaknik'a, bu nihayet istiklâli tanım ey e 

.nıazhar olmuş bir heyettir. Adliye Bakanlığı 
ile bir alâkası yoktur. Ama ben bu meseleyi 
de dile getirmeye meehuram. Hâkimleri eski
den şlilkâyet ederdik, müfettişler vardı, müfet
tişler giderler, tetkiklerini yaparlar ve neti
cede raporlarını bildirirler ve mesele Adalet 
Balkanlığı komisyonlarınca halledilirdi. Bunu 
iyi bulmadık. MüstaMl ve hiçbir siyasi tesir 
altında bulunmıyaoak olan, Anayasa teminatı 
altında olan Yüksek Hâ/kimler Kuruluna vazi
yeti devrettik ve böylece bir heyet teşekkül et
ti. Ama, şimdi şikâyetler netice vermiyor. İşler 
sürüncemededir. Bunun için ne tedbirler almı
yor? Onları da bilmek isteriz. 

Noter Kanununun durumu ne vaziyettedir'? 
Noterde çalışan personelin hakları bu gelecek 
tasarıda nazarı itibara alınmış mıdır? 

İstinaf mahkemeleri kurulması için Bakan
lık ne gibi mütalâa içindedir? Bunların cevap
larını rica ediyorum. Özür dilerim, çok vakti
nizi almadım sanıyorum. Hürmetlerimi suna
rım efendim. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Sırrı Uzuıihasanoğlu. 
Buyurunuz efendim, A. P. Grupu adıma. 

A. P. GRUPU ADINA SIRRI UZUNHA-
SANOĞLU (Bolu) — Arkadaşlar, vaziyetinizi 
Ikendi durumumdan pay biçerek takdir ediyo
rum. Ama üzülmiyelim, adalette ilk defa sa-
balh oluyor. Mamafih şimdi uykunuz geldi ise 
uyandırırım. 

Sayın Divan,, sayın arkadaşlar, 1967 yılı 
Adalet Bakanlığı Bütçesi üzerindeki görüşleri

mi Adalet Partisi Cumhuriyet Senatosu Grupu 
adına arz e'diyorum: 

Hepimizce malûmdur ki, bugüne kadar önem
le parmak basılan ihtiyaçlardan bir kısmı ye
rine getirilmiş, bir kışımı gerçekleşmeye intizar 
etmektedir. 
Gerçik, demokrasinin lâzımı gayrimufariki 

telâkki ve öteden beri temenni ettiğimiz bir
çok müeıssesat ve mevzuata kavuşulmuştur. 

Yeni Anayasa ile teşriî organın çift meclis 
halinde çalışması yanında Anayasa Malhkeme-
sine ve Yüksek Hâkimler Kuruluna vücut ve
rilmesi bunların başında gelmektedir. 

(Görülen lüzum üzerine) tâbiri gibi anti de
mokratik bir lüzumsuzluk taşıyan Emeklilik 
Kanununun o meşhur 39 ncu maddeslinin kaldı
rılma olayı da yükselen 'demokratik müessese
lere temel olmuştur. 

Hakim, savcı ve bütün Adalet personelinin 
müzmin kadro dertleri mühim nislbettte gideril
miş ve ödeneklerle terfihleri nisbeten sağlan
mış bulunmaktadır. 

İcra ve İflâs Kanununda mübrem görülen 
bâzı ahkâmın değiştirilmesi ile devamlı sızıltı
lara yol açan kapıların mühim bir kısmı kapan
mıştır. 

Çıkarılan «Bâzı suç ve cezaların affına dair 
olan Kanun»1 la günün gelişen içtimai ortamıma 
ve hukukî havasına göre had safhasına girmiş 
bir ihtiyaca cevap verilmiştir. 

Hâlkim ve savcıları kendi fonksiyonları için
de mütalâa olunacak: şekilde yelkdiğerinden ay
rı birer statüye taJbi kılan sahnei adalette Ada
let Balkanına nâzım rol oynaımalk, hukukî ve 
idari tasarruflara rey ve fikirlere yardımcı ol
mak, gerekli mevzuatın hazırlanması, intacı 
ve aksamadan uygulanmasını takip gibi birta
kım görevler tahmil eden ve hâkimleri yalnız 
isimi ile müsemma olan bir kanunla kurulan 
Yükselk Hâkimler Kuruluna bağlıyian ve yıllar
ca sürekli tenkidi ere zemin olan, istiklâline ta-
mamiyle kavuşturan demokratik bir ortamın 
yaratılması en büyük merhale teşkil etmektedir. 

Elbetteki, müesseseler hem ço'k zor, hem 
ümitler ve alkışlarla gelir. Gelirken çok müş-
külpeseridolmak, çok düşünme'k ve çok tartış
mak gerekir. Ama kabul ettîlkten sonra asıl 
marifet, dejenere edilnıelden vücut bulmasını 
sağlıyan ideale uygun olarak onu yaşatmasını 
ve geliştirmesini bilmektir. 
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Bu müessesenin sızıltılara meydan verme
den kuruluşundaki gayeye ulaşması, ona ı-ııh 
ve canlılık veren elamanlarının sera, kolay ve* 
ueuz adalet prensiplerine eskisinden el aha far
la bağlı olmaları ve eshabı mesalihe halef mü
esseseyi, selef müesseseden daha cazip göste
recek hukukî bir davranış ve hareket irende 
bulunmalariyle mümkündür. Şu halde bunun 
mesuliyeti de, şeref ve istikbali de en basta. 
hâkimlerimizin tutumuna bağlıdır. Zira bu 
demokratik hukukî müessesenin getirdiği en 
büyük yemlik hâkimlerin başına kendi vicdan
larını müfettiş tâyin etmiş olmasıdır. 

Muhterem arkadaşlar, şimdi ihdasını, ihya
sını, tadil ve tedvin olunmasını temenni ettiği
miz bâzı mevzuat ve meseleleri bu zaman do-
layısiyle pek kısa olarak Sıralayalım: 

Bu cümleden olarak Adalet B a k a n l ı ğ ı n : 
Türk Ceza, Hâkimler, Adlî Tıp, Ceza ve Hu
kuk Usulü Muhakemeleri, Basın, Avukathk 
ve Noterlik kanunları üzerindeki tadil ve ilâ
ve tasarılarını, Türkiye Büyük Millet Meclisi 
üyelerinin seçimine, hâkim ve savcılara, çocuk 
mahkemelerine, uyuşmazlık mahkemesin e; te
mel hak ve hürriyetlerin korunmas ına, Adalet 
Bakanlığı Merkez kuruluşuna, Adliyeciler Yar
dımlaşma Sandığına. Yargıtaya 30 üye kadro
sunun ilâvesine, 450 yeni kadronun aımmas1-
nı öngören hâkim ve savcı dâhil bütün a da 'et 
memurları kadrosunu temin için 3656 sayılı Ka
nunun adalet bölümünde tadilât yapılmasına. 
ceza ve tevkif evleri için gerekli personel temin 
nıalksadiyle kadro alınmasına, Yargıtay hâkim
lerinin kadrolarının da Danıştay üyelerinin 
kadrolarına mütenazır duruma getirilm esene 
dair kanun tasarılarını hazıriıyarak bunların 
çoğunu Meclise sevk etmiş bulunduğunu ve yi
ne modern ceza. ve ıslah anlayışına göre infaz 
hukukunu hedefine ulaştıracağına inandığımı;' 
bir patronaj müessesesinin kurulmasını öngö
ren kanun tasarsıını da Meclise sunduğunu, ke
za 32 yerdeki sulh mahkemelerinin asliye mah
kemesine çevrilmiş, 34 yerde daha icra dairesi 
•açılmış ve yeniden iki aded tapulama mahkeme
si kurulmuş bulunduğunu, adalet ve ceza evi 
memurlarının yetiştirilmesi ve geliştirilmesi 
maksadiyle evvelce açılmış bulunan ceza evi 
ımüdürleri ve icra memurlarına ait kurslara 
ilâveten, başkâtip ve zabıt kâtiplerinin de 

meslekî kurslara tabi tutulması için gerekli 
hazırlıkların tamamlandığını, 23 ilçede yeni 
ceza evinin açılmış, Samsun Ceza Evinin ta
mamlanmış, İstanbul .Bölge Ceza Evi ile Gire
sun ve Amasya Ceza evleri iıışatının ilerlemiş, 
Adıyaman, Mardin, Niğde. Sakarya, Urfa, Yan, 
Hakkâri ve Bolvadin ceza evlerinin de önü
müzdeki yıl hizmete açılmak üzere plânlamada 
önsafta yer aldığını, Ayvalık Ceza Evi Kon
serve ve Sabun Fabrikası ve Tersanesinin açıl
mış bulunduğunu. Afyon Ceza Evi İplik Fab
rikasının tesisine ve Ankara Çocuk Islah Evi 
Elektrik Boya Fabrikasının inşaatına başlan
dığını memnuniyetle öğrenmiş Saym Başkanın 
ve güzide elemıanlarınm bu kesif faaliyetini 
takdirle karşılamış bulunuyoruz. Fakat bunla
ra birçoklarının daha ilâvesini bekliyoruz. 
Şimdi onların neler olduğunu yine pek kısa 
olarak anlatmaya çalışalım. 

Her insan az çok birer suçlu ve aynı za
manda az çok birer hasta olduğuna göre infaz 
hukukunu, müessesenin üzerine bir ayar çiz
gisini bozmadan tatbik etmesini, 

Adlî işlerde süratin sağlanmasına, yardımcı 
olabilecek bir adlî zabıta teşkilâtının savcıların 
emrinde olarak kurulmasını, 

İş ha emi, köylere mesafesi ve merkeziyet 
gibi esaslar nazara alınarak gereken yerlerde 
sulh mahkemelerinin ihdasını, 

Yatandaşlarca ağır görülen Harçlar Kanu
nundaki miktarın düşürülmesini, 

Sulh ceza mahkemelerindeki oranan dâvala
rına ait avukatlık ücretinin emsaline nazaran 
iş sahipleri arasında ağır görüldüğünden şim
diki miktara yükseltilen evvelki miktardan da
hi aşağıya indirilmesini, 

Çok defa kâfi gelmiyen ve müessesenin iş
lemesine engel olan adlî müzaharet faslmdaki 
tahsisatın tezyidi yoluna gidilmesin, 

Çalışma ve eser verme yolunda hâkimlerle 
savcıları şevk ve gayrete getirebilecek faktör
lerden ve gelişme sebep ve âmillerinden olan 
yayın işine daha çek önem verilmesini ve bu 
fasıldaki tahsisatın artırılmasını, 

Adaletin en başta vicdan ile ilmin birleşme
sinden doğduğundan ve mahdut tedris bilgileri 
de kâfi gelmediğinden, telif ve tercüme gibi 
her türlü asarın zamanında temin ve adaletin 
emrine verilmesini ve muntazam kütüpanele-
rin tesisini, 
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Kasa tazminatının, para ve kıyfmet mıesuli-
yetii altında çalışan bütün adliye memurlarına 
teşmil edilmesini, 

Staj müessesesinin daha verimli ve olumlu 
kılma çarelerini arayıp bulmasını, adayların 
yardımcılıklara tâyinlerinin küçük yerlere de
ğil, daha iyi yetişmelerinin temini için muy-
yen müddetle büyük yerlere yapılmasını; 

Islah ve iş esası üzerine kurulmuş ceza 
evlerinin ve çocuk ıslah müesseselerinin faa
liyetini, hem müesseselerin, hem çalışan mah
kûm adedinin artırılmış ve hem de" çalışma
lardan elde olunan istihsal miktarının git
tikçe çoğaltılmış ve mahkûmların tasarruf sa
hibi kılınmış, iş sahalarında yetiştirilerek sa
nat sahibi olmalarını; bedenen, ruhen ve 
fikren eğitilmelerini, ahlâki ve dinî terbiye 
verilmelerinin teminindeki çabaları asla tak
dirden uzak tutmamakla beraber, i ur'ıv Ceza 
Kanununun 53 ve 54 ncü maddelerimin tatbi
kinde daha titiz davranılmasmı ve bu madde
lere harfiyen riayet edilmesini; 

Modern ceza evlerinde fikrî ve hukukî ol
duğu kadar, malî ve iktisadi bakımından da 
daha randımanlı işlemesi için teknik eleman
lara da geniş mikyasta yer verilmesini, 

Mnstar kalındığı ve gerektiği takdirde mah
kûm faaliyetlerinin günün icaplarına göre 
ileri sürülecek bâzı şartlarla özel sektöre 
de kaydırılması yollarının aranmasını, 

Vesait ve iş sahiplerinin sızlanmalarını ön
lemek için suçüstü tahsisatının artırılmasını 
ve zamanında masruf mahalle ulaştırılmasını, 

Tehlikeli aşırı cereyanların rejimi tehdide-
der şekilde bir havanın yayılması karşısın
da esaslı tedbirlerin alınmasını, yeri hazır olan 
Ankara Adalet Sarayı inşaatının daha fazla 
geciktirilmemesini; 

Mevcut müesseselere yenilerinin ilâvesini 
sağlamaya müsait imkânların hazırlanmasını, 
Grupumuz adına temenniye şayan görmekte
yiz. 

Adalet Bakanlığının, bundan başka nice 
güçlüklerle gelerek teessüs eden müesseseleri 
korumak yolunda gösterdiği gayretleri de tak
dir hanesinde kayda değer buluyoruz. 

Muhterem arkadaşlar, hiçbir müesr:ese 
Türk adaleti kadar âdil ve şerefli ilke1 ere, 

bütün bir âleme örnek olacak görenek ve ge
leneklere istinadeder. Adalet tarihimiz bu 
bapta canlılığını ve tazeliğini hâlâ muhafaza 
edecek olan nice misallerle doludur. Bunlar
dan lalettayin bir tanesini ve meselâ 15 nci 
asırda bir inşaat sebebiyle haksız yere kızarak 
bir ram mimarının bileklerini kestiren Fatih 
Sultan Mehmet'in de aynı yerden kısas ah
kâmınca bileklerinin kesilmesine karar veren İs
tanbul Kadısı Hızır Efendiyi ha'tırlıyalrm. işte 
huku çul arımız ve adliyecilerimiz böyle bir an
layış ve duyuşa tesahubetmiş ve bunların mü
messili olmuş bir ceddin çocukları, cesaret 
ve bitaraflığın şahikalarına çıkmış o büyük 
âdil dedelerin ruhunu tevarüs etmiş to
runlarıdır. 

Tarih şahittir ki, bu topraklar üzerinde bir
çok müesseseler dejenere- olup yıkıldıkları 
veya yıkılmaya yüz tuttukları en kiritik za
manlarda dahi adliyemiz yine ayakta dim
dik durmasını ve o mümtaz tarihî şeref mev
kiini vekarla murafaza etmesini bilmiştir. 

Müesseseler hukuk ve adaletin kolları üs
tünde taşınarak, lâyık olduğu tahta oturtıü-
madıktan sonra demokrasi hayalden gerçeğe 
inkılâbedemez. 

Tam anlam ve muhtevası ile aranan ve lâf
tan ibaret rolmıyan esas demokrasiye giden 
yolun kapısı adalet cihazından açılmaktadır. 
Şimdi onun eşiğinden güçlü adımlarımızı ata
rak ellerimizi kapıya doğru uzatmış ve aç
mış bulunuyoruz. , B u yolun en başta ön
cüsü olan Adalet Bakanlığının, demokrasiyi 
bu ileri istikâmette yerleştirmesi için daha 
dikkat, sabır ve teenni ile hareket etmesini, 
koruma ve savunmada daha enerjik olmasını, 
başarısının müspet bir tempo ile hızla ge
liştirerek devamını candan dilerken,. Devlet 
ve adalet gemisinin hürriyet denizinde hu
zur ve selâmetle seyredebilmesi için, bunun 
mürettebatı mesabesinde olan demokratik 
müesseselere de iz'an ve insaf puslasını, vic
dan ve mevzuatın sesi ile hüsnüniyet daire
sinde çok iyi ayarlamalarını hararetle tav
siye etmeyi de kaçınılmaz bir borç telâkki ede
riz. 

Muhterem arkadaşlar; Bakanlığın tenkid 
ve temenni mevzularını rahatlıkla başarabil
mesi için, muhtaç bulunduğu tahsisatın her 
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bölümde kifayetsizliği üzerinde durarak, 
cümlesinin ve bilhassa önemine ısrarla dokun
duklarımızın behemehal artırılması yolunda 
hepimizin ittifak etmesini şart görmekteyiz. 

Mâruzâtım bitmiştir. 
Bugünkü tavsiye ve temennilerin tamamiyle 

gerçekleşmiş olarak 1968 yılına girilmesi dile
ğiyle, î%7 yılı Adalet Bakanlığı bütçesinin 
saygıdeğer Adalet Bakanlığı camiası ve 
memleket için hayırlı olmasını Adalet Partisi 
Cumhuriyet Senatosu Grupu adına temenni 
eder, huzurunuzdan ayrılırken cümlenizi tek
rar sevgi ve hürmetle selâmlarım. (Alkışlar.) 

BAŞKAN — Adalet Bakanlığı bütçesi üze
rinde konuşmalar bitmiştir. 

HÜSEYİN KALKAKLIOĞLU (Kayseri) — 
Bir hususa işaret edeceğim. 

BAŞKAN >— Çağırdık efendim yoktunuz. 
Efendim Başkanlık Divanının artık tahammülü 
kalmadı. Arkadaşlar bu şekilde hareket ederler
se ara vermek mecburiyetinde kalacağım. 

HÜSEYİN KALPAKLIOĞLU (Kayseri) — 
Bir tek hususa temas edeceğim, evvelce de Divana 
ismimi yazdırdım. 

BAŞKAN — Buyurun siz de konuşun Sayın 
Kalpaklıoğlu. Yani bir konu bu geç vakitte yedi 
defa konuşuluyor, aynı şey. 

HÜSEYİN KALPAKLIOĞLU (Kayseri) — 
Muhterem arkadaşlarını, Sayın Başkan gibi 
hepiniz yoruldunuz, ben bir tek meseleye temas 
edin başka hususlara dokunmayacağım. Gerçi bu 
di Şer arkadaşlarım taraf mian söylendi. Fakat 
ben matbuata geçen bir hususu ele almak mec
buriyetini hissettiğim için huzurunuza çıkmış 
bulunuvorum. Bildiğiniz gibi, yeni Anavasamı-
zm getirdiği yepyeni bir müessese var. Bu mües
sese Yüksek Hâkimler Kuruludur. Gene bildi
ğiniz gibi, bu müesseseye seçilecek kişilerin bir 
kısmının parlâmentodan seçilememiş -.İması acı 
acı tenkid mevzuudur. Ye bunun için Anasa\n 
sanın bu maddesi tenkid edilmekte ve bunun hal 
tarzı üyeler tarafından ciddî olarak aranma 
yoluna gitmek suretivle fikir teatisinde bulunul
maktadır. Adi ive Vekâleti bu hususta no düşü-
nüvor bunu bilmiyoruz. Muhterem Yek. i im iz bu 
mevzua elbette verdiği cevaplar arasında do
kunacaktır. Fakat muhterem arkadaşlar, bir es
ki adliyeci arkadaşınız olarak ve bugün de bir 

Parlâmento arkadaşınız olarak çok üzüldüğüm 
bir noktayı tebarüz ettireceğim. Temyiz Başreisi 
Sayın İmran Öktem'in 29 Ocak 1967 tarihinde 
Türk Hukuk Kurumunun tertibettiği bir açık 
oturumda Siyasal Bilgiler Fakültesi salonunda, 
İmran Öktem'in sözlerini size okuyarak bu hu
susta kısaca fikirlerimi arz edeceğim. 

EKREM ÖZDEN (İstanbul) — Mütalâanızı 
söyleyiniz. 

HÜSEYİN KALPAKLIOĞLU (Devamla) — 
Mütalâamı söyliyeceğim beyefendi, dört satır bir 
vazı zaten. Rahatsız olmıyacağmız ümidindeyim. 
Siz de bu meselede her halde en aşağı bizim ka
dar sayın meslektaşım, hislisiniz. 

BAŞKAN — Karşılıklı konuşmıyalim ef; il
dim yani saatin bu vaktinde. 

EKREM ÖZDEN (İstanbul) — Sinirlerimi
zi bozmayın, zaten bozuldu. Her zaman böyle 
vaparsmız. 

HÜSEYİN KALPAKLIOĞLU (Devamla) — 
Gok rahat konuşuyorum görüvorsunuz, ama mü
dahale ediyorsunuz Sayın Özden. 

Arkadaşlar Sayın Temyiz Reisinin söylediği 
şudur : «Anayasanın gedik açılacak yeri var
dır, açılmayacak yeri vardır. Gedik açılacak ye
rinde gerekli gedik açılmalı değişiklik yapılma
lıdır. Gedik açılmıyacak yerlerin de ise dipdiri 
bekçisiyiz. Yargıtay bir meslek teşekkülüdür, 
siyasilerin burada ne işi var. Yargıtaydan hiç 
kimse Yüksek Hâkimler Kuruluna siyasi organ. 
tarafından seçilmek tenezzülünde bulunmuyor 
Bugün siyasi organın Yüksek Hâkimler Kurulu
na seçtiği bir üve istifa etm'.'ir, ürerlerinin 
de eli kulağındadır. Yüksek Hâkimler Kurulu 
sivasi bir organ muhr ki, ü\ eleri siyasiler tara
fından seçilsin? Bıır-un sonu tehlikelidir. Bu 
durumda'Yüksek FUd 'mler Kurulundan taraf
sızlık beklenemez hakimler bitaraf çalışamaz. 
Ortada bir hastalık vardır. Madem konu açılmış
tır, Anaensıula eerekli derişiklik vamlmalıdır.» 

Bu fikrin, Anayasada bir des-isikk'l; yapıl
ması fikrinin zaruretine Savın Temviz Reisi de 
dokunuyor fakat calibi dikkat olan nokta bir 
Temyiz Başreisinm, tarafsız olması gereken bir 
salısın, nasıl cesaret edip de Parlâmentoya bu 
kadar ağır bir ithamda bulunduğunu... 

BAŞKAN — Sayın Kalpaklıoğlu, gazetede 
yazılı olan... 
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SALİH TÜRKMEN (Ağrı) — Yargıtay Baş
kanı hiçbir zaman öyle bir şey söylemez. 

BAŞKAN — Bir dakika efendim.. Müdahale 
etmeyin Sayın Türkmen oturduğunuz yerden. 

HÜSEYİN KALPAKLIOĞLU (Devamla) — 
Şimdi muhterem arkadaşlarım... 

BAŞKAN — Sayın Kalpaklıoğlu, bir dakika 
efendim, burada bulunmıyan bir kişiden bahse
diyorsunuz. Bir hususu ikaz etmek mecburiye
tindeyim. Gazetede bahis konusu olan havadisin 
sıhhat derecesini tahkik ettiniz mi! 

HÜSEYİN KALPAKLIOĞLU (Devamla) — 
Arz edeceğim efendim. 

Muhterem arkadaşlarım, bu 29 Ocak Akşam 
Gazetesi, bu 29 Ocak Cumhuriyet Gazetesi, bu 
29 Ocak Medeniyet Gazetesi; üçünde de aynı şey 
yazılı. Ben fikrimi henüz söylemiş, sözümü bağla
mış değilim. Bu mevkide bir insanın elbet t eki 
bu sözleri söylememesi hepimizin halisane arzu
muz. Biz nasıl onların üzerine titriyor ve nasıl 
muhabbetle kucaklıyoruz; her türlü maddi ve mâ
nevi gücümüzle Parlâmento olarak onları kucak
lıyoruz. Bunu bir vazife hissi ile, vazife şuuru 
ile yapıyoruz. Bu müessesenin varlığının, bu mem
lekete çok şeyler kazandıracağı kanaatiyle yapı
yoruz. Ama, buna mukabil biz siyasilerin onlar
dan da aynı muhabbeti görmek hakkımız değil 
midir? Eğer muhterem arkadaşlarım; şu gazete
lerden sonra bir 'tekzibe raslamadık, 29 Ocak, bu
gün ayın 2 si, 3 üne döndük saat 24 ten sonra, 
üç, gazeteyi tetkik ettim, üçü de aynı mealde, ara
dan 4 - 5 gün geçmiş bir tekzip olmamış. Şu hal, 
bunun vukübulduğuna büyük bir delil gibi görü
nüyor. Eğer böyle ise çok yazık. A'ma muhterem 
arkadaşlarınım gösterdiği reaksiyonu ben de içim
den göstermek istiyorum. Acaba,, olmamış mıdır, 
yanlış mıdır diye. Ama, fiilî ha! bunun olduğu 
yolunda büyük bir işaret veriyor. Şimdi, tetkik 
etsin Riyaset, hakikaten Temyiz Baş Reisi bunu 
söylemiş midir? 

Şimdi muhterem arkadaşlarım, biz bu mües
seselere hürmetkarız. Bu müesseselerin münte-
siplerine de aynı hürmeti duyarız. Ama, benim 
sıfat ve salâhiyetime yetkisi ol unvanlardan doku
nan bir insan varsa, onun da karşısına sizinle be
raber çıkmaya mecburum. Onun oradaki fonk
siyonu karşısında, benim de burada fonksiyonum 
var. Ben hiçbir zaman onun ile siyasilerin bir ça
tışmasına, bir münakaşasına, bir mukayesesine 

girmek istemem. Fakat, milletin iradesi ile seçi
len bu Meclisleri, sizlerin varlığınızla, bu mille
tin büyük fedakârlıklar pahasına kurduğu bu 
müesseseyi, bir başka şahsın, kim olursa olsun 
yıkmasına da taraftar değilim. Eğer böyle zih
niyet besliyen insanlar varsa bütün gücümüzle 
beraber bunların karşısına çıkmaya mecburuz. 
Ben kimseyi kötülemek, karalamak istemiyorum. 
ve hiçbir peşin hükümle buraya çıkmış değilim, 
böyle bir şey aklımın köşesinden geçmez. Kaldı 
ki, sözüme başlarken; iyi kötü, az veya çok ben 
de bu müessesenin içinde bulunmuşum, hâkimlik 
yapmışım, diye söze başladım. Yani o müesse
senin, onun müntesiplerinin ne kadar korunma
ya lâyık insanlar olduğu anlayışı içindeyim. Ama 
burada bu bulunduğum müesseseyi de hiçbir kim
seye yıktırmam. Biz onlara karşı bu kadar ya
kın bir alâka gösterelim, onlar bize bu şekilde hi-
tabetsinler. Ne demek arkadaşlar? Hiçbir tanesi 
tenezzül etmezmiş bizim reyimizle oraya gitme
ye. O halde niye kanunları yaptınız muhterem 
arkadaşlarım, niçin bu kanunları yapıyoruz, kim 
için yapıyoruz? Yok, böyle bir şey olmaz. 

Ben isi uzatmıyacağım. Bu mevzuun... 
BAŞKAN — Ben de aynı şeyi rica ediyo

rum. 

HÜSEYİN KALPAKLIOĞLU (Devamla) — 
Başka, var, fakat Sayın Başkana da arz ettim 
bir tek hususa dokunacağım dedim ve buna do
kundum. Bunu Riyasetten rica ediyorum. Bu be
yanatımı Adliye Vekilimiz de dinlediler, gazete
ler buradadır, kendilerine de verebilirim. Ve bil
hassa Senato ve Meclis Reislerinden istirham edi
yorum, bu bir vakıa mıdır, olmuş mudur, olmamış 
mıdır? Eğer bu.doğru ise lâzım geleni yapsınlar, 
vazifeye davet ediyorum, istirham ediyorum. Eğer 
değilse ki, olmamasını arzu ederim ve olmama
sından memnun olurum, müsterih olurum; tek-
zibetslnler. Türk efkârı umumiyesi de bunun 
şayet yalan ise, yalan olduğunu, yanlış olduğu
nu anlasın. O Baş Reisin şahsında, bu ulvî mü
essesenin de bu şekilde itham altından kurtarıl
masına gayret sarf edilsin. Beni dinlediğiniz 
için hepinizi hürmetle selâmlarım. 

BAŞKAN — Adalet Bakanlığı bütçesi üze
rinde başka görüşme isi iyen sayın üye var mı 
efendim? Yok. 

Sayın Adalet Bakanı Hasan Din çer, buyu
ran efendim. 
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ADALET BAKANI HASAN DİNÇER (Kon
ya Milletvekili) — Sayın Balkan, Yüce Senato
nun değerli üyeleri; Adalet Bakanlığı Bütçesi 
münasebetiyle ımuhterem arkadaşlarımın lüt
fetmiş oldulkları tenkid ve mütalâaları dikkat
le dinledim ve not aidim. Bu mütalâa ve teknid-
leri teker teker cevaplandırmak suretiyle vak
it iniz i israf etmekten içtinaibedeceği<m. Zira, 
Bakanlığımızın bir senelik zaman içindeki çalış
maları hususunda sizlere muhtasar ' bir malû
mat arz ettiğim takdirde, bu tenkid ve müta
lâaların büyük kısmı, bu faaliyetimizin izahı 
iç,inde, cevabını bulmuş olacaktır. Onun dışın
da kalan soruları da kısaca cevaplamak sure-
'tiyle, sizleri en kısa zaman ölçüleri içinde faa
liyetlerimiz hakkında tenvir etmiş olacağım. 

Bugün Adalet Bakanlığı camiası içimde, ya
ni Adalet Bakanlığı Bütçesinden maaş ve ücret 
almak suretiyle çalışan personelin adedi 18 483 
«tür. Bu rakamın içinde; hâkimler, savcılar, 
kâtipler, icra mamurları, (mübaşirler, adlî tıp 
mensupları ve saire vardır. 

Camianın, yardımcı peröoneli sayılması 
mümkün olan, diğer periso'neli şunlardır: Ba
rolar ve avukatlar. Tünkiye'de 52 baro vardır. 
Bu 52 baroda 1 215 i .kadın ve 7 283 ü erkek 
olmak üzere cem'an 8 498 avukat mevcuttur. 
Ayrıca, avukatların müşaıbilh hizmeti ifa eden, 
'müdafaa hizmeti ifa eden, ruhsatnameli dâva 
vekili adedi de 5 541 dir. Böylece savunma ve 
dâva tatbikinde vazife almış avukat ve ruh
satnameli dâva vekili adedi 9 039 a yükselmiş 
bulunmaktadır. 

Yine yardımcı hizmeti ifa öden noter daire
lerinde çalışan kimseler mevcuttur. Özel olarak 
ifade edilmek icabederse, Türkiye'de 727 noter 
•dairesi mevcuttur. Bu raikamm 153 ünü hukuk 
mezunu noterler, 57 sini noter yardımcıları, 
510 unu geçici noterlik hizmeti ifa edenler ve 
7 sini de noter vekilleri teşkil etmektedir. Gö
rülüyor ki, 18 483 personeline, 9 039 avukat 
ve ruhsatnameli dâva vekili ve 727 noter hiz
metlerinde çalışan kimseleri de ilâve edecek 
olursak, adlî hizmetlerde doğrudan doğruya ve
ya dolaytsiyle çalışanların yeikûnu 20 000 i te
cavüz etmektedir. 

-Söz buraya gelmiş iken sık sık matbuatta 
tenkid konusu yapılmakta olan stajyerler ko
nusu hakkında da kısaca malûmat verlmek is

tiyorum. Halen hâkim stajyeri, hâkim adayı 
tâbiri ile anılan ve staj yapan 172 kimse var
dır. 31 . 1 . 1967 tarihine kadar bunlardan 
83 ü stajını bitirmiş ve tâyin beklemektedir. Ve 
tâyinleri kısmen kadrosuzluk yüzünden yapı
lamamaktadır. Buna mukabil staja tâlibolan 
ve sıra bekliyen hukuk mezunlarının adedi 424 
erkek, 207 kadın olmak üzere 631 dir. Şu kı
sa maruzatım staja daha önce başlamış olanla
rın halen elimizde mevcut kadrolara göre staj
ları bittiği halde kendilerini yerleştirmek im
kânına sabibolmadığımızı .göstermektedir. Hal 
böyle olunca yeni stajiyerler almak, taliıbolan-
ları yeniden staja 'başlatmak şüphesiz kadro im
kânsızlığı muvacehesinde bizim için mümkün 
olmamıştır, uzun süreden beri. Bu da şikâyet
leri mucibolmuştur. Fakat, biraz sonra arz ede
ceğim kanun tasarıları ile, muhtelif kadrolar 
istenmişti. Bunların alınacağı ümidi ile, kısmen 
de olsa alınması ihtimali ile, bu ay içinde, 
50 si erkek ve 3 ü kadın olmak üzere, 53 ta
libin tekrar staj i başlaması takarrür etmiş du
rumdadır. 

Ceza evlerimizin umumi durumu hakkında 
da kısaca maruzatta bulunmak isterim. Tür
kiye'de 628 ceza evi mevcuttur ve bu 628 ceza 
evinde 1966 sonu itibariyle, 16 372 mahkûm ve 
19 793 tutuklu mevcuttur ki yekûnu 36 165 tir. 
647 sayılı İnfaz Kanununa ıgöre ceza evlerimiz 
şöyle bir tasnifin içinde hizmete devam et
mektedirler : Bunlardan 5 tanesi açık ceza evi, 
7 tanesi yarı açık ceza evi, 3 tanesi çocuk ıs
lah evidir. 27 tanesi müşahede merkezi, 81 ta
nesi büyük kapalı ceza evi ve 502 tanesi de 
ilçe ceza evidir. Malûm olduğu üzere, infaz ce
za evlerini açık, yarı açık ve kapalı olmak üze
re üç esas üzerinden tasnif edilmiştir. Ve in
faz da buna göre tertiplenmiş bulunmaktadır. 
Ceza evlerimizde mahkûm ve mevkuf olan kim
seleri çalıştırmak ve bu suretle cezanın infa
zından beklenen terbiye ve ıslaha en kestirme 
yoldan gitmek esası takibedilmektedir. Henüz 
daha gayeye ulaşabilmiş değiliz. Fakat, bugün 
için 106 iş yerinde. 10 bin mahkûmu çalıştırır 
duruma girmiş vaziyetteyiz. Bu 10 bin çalışan 
mahkûmun 8 500 ü kendi işyerlerimizde, yani 
ceza evlerinde tesis etğimiz atelyelerde ve iş
yerlerinde çalışmaktadırlar. 1 500 ü de kamu 
ve özel sektör müesseselerinden temin edilmiş 
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olan toplu işyerlerinde çalışmaktadırlar. 
Son çıkardığımız Af Kanunundan istifade 

edilerek ceza evinden çıkmış, tahliye edilmiş 
olanlardan bugüne kadar tekrar ceza evine 
dönmüş suçluların adedi kırktır. Ceza evle
rimizde çalıştırabildiğimiz mahkûmlara yevmi
ye ödemekteyiz. Bu 'çalıştırdığımız mahkûmla
ra ödediğimiz yevmiyeden de kendilerine yaptı
ğımız iaşe masraflarını tahsil etmekteyiz. Bu 
suretle çalışan mahkûmlar hem gününü 'boş ge-
cirmemiş ve kötü şeylerle meşgul olmamış olu
yorlar, hem bir meslek ve sanat sahibi oluyor
lar ve hem de Devletin kendisine yapmış oldu
ğu masrafı hapisaneden çıkmadan ödemek 
gibi bir imkâna sahiboluyorlar. Çalışan mah
kûmlara ödenen bir senelik yevmiye miktarı 
4 500 000 liradır. Yine mahkûmlara yevmiye
nin dışında ödenen prim miktarı 330 000 lira
dır. 14 ceza evimizde çalışan yarı açık ceza 
evimizde çalışan mahkûmların bankaya yatı
rılmış tasarrufları da 300 000 liradır. Her yıl 
ceza evine giren çıkan mahkûmlardan ortala
ma 10 000 kişiye okuma - yazma öğretilmekte
dir. Ceza evlerimizde mevcut öğretmen adedi 
151 dir. Kitaplık adedi 111 dir. 

öezaev.elrinnizin bir kısmında hatlık eğitimi 
yapılmaktadır. Bu da halik eğitimli yönetmeliği
ne göre yapılmaktadH*. Bir kısmında lilkokul 
resmî ilkokullara muadil ilkokullar vardır ve 
ortadan diploma alan ımahlkûmlar vardır. Ayrı
ca., Ankara^daki Goeulk Islahevinde de bir orta
okul tesis edilmiş durumdadır. Yani, mahkûm 
çocuklar, masumiyetler inin devamı süresince 
ortaokul tahsillerini dahi yapmak imkânına sa
hip bmlunmalktadıırlar. 

Şimdi mahkemelerimizdöki iş durumu üze
rinde kısa bir mâruzâtta (bulunmak 'istiyorum. 
1965 senesinde mahkemelere gelen dış adedi; 
1 257 234 tür. Bu rakam 1906 senesinde 
1 320 000 a çıkmıştır. 1965 te Yargıitaya gelmiş 
olan aş laldedi 165 SOI dir. 1966 da bu ralkam 
175 711 'olmuştur. Bu arz ettiğim rakamlara da
ha evvelki senelerden devrolunamlar dâhil de
ğildir ve Ibu :arz ettiğim rakamlara adliyenin, 
mıahlkemeler teşkilâtı dışındaki işler ide dâhil 
değildir, yani icralara ve savcılıklara gelen iş
ler 'bu yekûna dâhil değildir. Onları da bu ye
kûnun içerisine dâhil .ettiğimiz zaman bu raka
mın, mahkemelere ve diğer adlî mercilere ge-
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len iş hacminin yılda 3 milyonun üzerimde oldu
ğunu görürüz. 

Kanun tasarıları üzerindeki çalışmalarımızı 
şöyle özetlemek mümkündür. Bunları Parlâ
mentoya intikal etmiş tasarılarımız, halen Baş-
ibalkanlıkta muamele ıgörmekte 'olan taşanları
mız, ve lelimizde derdest olan tasarılarımız di
ye üçe tasnif :ederek arz 'ötmek isterim. 

Parlâmentoya intikal etmiş olan tasarıları
mız şunlardır: Af kanunu tasarısı, bilindiği gi
bi kanunlaşmış çıkmıştır. Seçim Kamunu tasarı
sı, geçici komisyondadır. Çocuk Mahkemeleri 
Kuruluşu kanun tasarısı ıkamisyondan 'geç
miştir. Millet Meclisimin ıgündemindedir. Adli 
Tıp Müessesesi Kanununun bâzı maddelerini de
ğiştiren kamun tasarısı ki, arkadaşlarımızın ad
lî taibipdiğin ıslâhı ve cazip hale 'getirilmesi ve 
münhal adlî tabip kadrolarımın doldurulması 
içıin tavsiye ettikleri tedbirleri muhtevi olan 
'bir tasarıdır. Bu tasarı kanunlaştığı talkdirde 
adlî tıp müosessesi ve adlî talbipliik az çok cazi
besini bulacak ve bugünkü ıboşluMar doldurula-
ealktır, kanısındayız. Bu kanun tasarısı 'bildiği
niz gibi bir talihsizliğe uğramıştır. Vıe tekrar 
konuşulmak üzere Millet Meclisinin 'gündemin-' 
de sıra beklemektedir. 

Bütçeyi mütaakıp ilk konuşulacak kanun 
tasarıları arasında yer almış durumdadır. 

Yine Meclise sevk 'ettiğimiz ikanun tasarıla
rı arasında 45 sayılı Hâkimler Kanunundaki 
değişiklik tasarısı yer almaktadır. Bu tasarı 
şu iki amahükmü ihtiva letmeiktedir: 

Birisi Parlâmentolar tarafından Yükseik 
Hâkimler Kuruluna üye seçilememıesıi dolayı-
siyle seçimlerde lüzumlu nisabım sağlamamama-' 
sı yüzündem, uzun süreden beri gecikmesi dola-
yısiyle, bilindiği gibi Yükseik Hâkimler Kurulu
na seçilmiş lolanlar daihi vazifesine başlryaıma-
mış durumdadır, yani iki sene ıewel seçilmiş 
olanlar dahi, hâkimler tarafımdan, Yargıtay ta
rafından ve M'eclis tarafından seçilmiş (olanlar 
dahi, Senato tarafımdan seçim yapılamadığı için 
vazifeye başlıyanlamışlardır. Som iki senesini bi
tirenlerin seçimini ide hem Millet Meclisi ve hem 
'Senato yapamamış olduğu içim vazifeye başlı-
yamamış durumdadırlar. Bunum me kadar tevali 
edeceği ıbilinemez. Bu itibarla, müesseseyi kur
tarmak ve işler ihale getirmek düşüncesiyle ıbu 
tasarıda, parlâmentolar seçim yapamadıkları 
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veya geciktiği takdirde yedeklerin vazifeye 
çağırılması suretiyle seçilenlerin görev başına 
•geçebilmelerini öngören bir 'hüküm mevcuttur. 

İkinci bir yenilik de birinci sınıfa yüksel
miş oian hâkimlerin bu kurula üye seçmek için 
yurdun muhtelif yerlerinden Ankara'ya top
landıkları bir vakıadır, kanun öyle tanzim 'edil
miştir. S rai seçimlerde adedi 800 e varan 700 
ünün iştiraki görülmüş olan birinci sınıf hâ
kimlerin .muhtelif yerlerden vazifelerini 'terk 
ederek Ankara'ya gelmelerinin maddi ve mâne
vi mahzurları meydandadır. Devletçe büyük 
masraflar yapılmaktadır ve Hâkimler Ankara'
ya geldikleri için de işleri aksamaktadır. 

İşte ıbir oy 'atmak için Ankara'ya kadar yur
dun muhtelif yerlerinden gelişini önleınıek için 
de, hâkimlerin bulundukları mahallende oy at
malarını öngören ikinci bir anaprensibi <bu ta
sarı içerisine ithal etmiş durumdayız. Tasarı 
'Komisyondan süratle geçmiş, bir günde geçmiş
tir. Fakat, Millet Meclisi gündeminde öncelik 
kararı da almış olmasına rağmen henüz daha 
görülşülmesine sıra gelmemiştir. Öyle ümidedi-
yoruz ki, bütçeyi mütaakıp veya hu arada bir 
zaman fasılası ve fırsatı zuhur ederse konuşula
cak ve ondan sonra Yüce Senatonun (huzuruna 
gelecektir. 

Yine Meclise sevk ettiğimiz kanun tasarı
ları cümlesinden olarak Avukatlık Kanun tasa
rısını zikredebilirim. Konuşan arkadaşlarımın 
çoğu bu tasarı üzerinde hassasiyetle 'durdular 
ve Avukatlık Kanun tasarısı ne oldu, hangi 
mertebededir, merhalededir? Diye sualler tev
cih ettiler. Kanun tasarısı hazırlanmış ve Mec
lise sunulmuştur. Millet Meclisi 'Başkanlığınca 
Adalet ve Çalışma Komisyonlarına havale edil
miştir. İki komisyonda müzakeresi, tasarımın 
kanunlaşmasını geciktirecek bir mahiyet iarz et
tiği için (tarafımdan verilen ve bir geçici komis
yon kurulmasını istiyen önerge Millet Meclisin
ce kabul edilmiştir ve geçici komisyon kurul
muştur. Bu itibarla tasarı zannediyorum geçi
ci komisyondan süratle geçmek imkânını bu
lacaktır ve bu elönem 'içinde avukatlık 'camia
sına iyi hükümler getiren avukatlık camiasını 
'disipline eden ve kendi kendilerini idareye im
kân veren, barolar birliği kurulmasını müm
kün kılan v avukatların sosyal sigorta, bağlan
masına ait hükümleri muhtevi bu tasarı böyle

ce camiaya hayırlı hükümlerle kanuniyet kes-
bedeeektir. Şüphesiz her iki meclisteki konuş
maları ile de, varsa-, noksanları ikmali edile
rek bu mesleke en iyi şekli verilmiş olacaktır. 

Mahkûmların, infaz sırasında ve infazdan 
sonraki himayelerini öngören Patronaj Kanu
nu tasarısı Meclise daha önce sevk edilmiştir 
ve gündemde sıra beklemektedir. 

Ayrıca Yargıtay Hâkim ve Savcıları kadro
larının ikibin liraya yükselt ilmesi için, esasen 
fiilî olarak o maaşı alıyorlar, 100 kadroyu ön
gören bir tasarı da sevk edilmiş, Meclise gel
miştir, Maliyeden de geçmek suretiyle. Malûm 
olduğu veçhile, bundan evvel Danıştayın bu 
kadroları 2 000 olarak çıkarılmış idi. Ona mua
dil olan Yargıtay kadroları bu seviyeye çıkarı
lamadı ğı için bir muadeletsıizlik ,bu meslekin 
mensuplarını müteessir ediyordu. Bunu (izale et
mek için de böyle bir tasarı sevk edilmiştir ve 
Meclistedir. 

Yine sevk ettiğimiz tasarılardan, Meclise ka
dar intikalini sağladığımız taşanlardan birisi 
de Yargıtaya 30 üye ilâvesine aidolan kanun 
tasarısıdır. Arkadaşlarım haklı olarak Yargı-
tayın işlerinin çok maihmûl olduğunu ve bilhas
sa Ticaret Dairesi ile Dördüncü Hukuk Daire
sinde bu işlerin diğer 'dairelere nisbetle daha 
çok olduğunu, uzun süreler duruşma beklendi
ğini haklı olarak ifade ettiler; ki, söyledikleri
nin tamamı doğrudur, İşte bunu izale etmek 
için, Yargıtay Başkanlar Kurulunun kendi 
bünyesi içerisinde kanunu mahsusuna göre yap
tığı toplantı sonunda vardıkları kararı bize in
tikal ettirdiler. Böyle bir tedbirin alınması za
ruretini ifade ettiler. Tetkik ettik, kendileriyle 
aynı kanaate vardığımız için bir önçare olmak 
üzere, 30 üye ilâvesini öngören tasarıyı tanzim 
ederek sevk ettik, Maliyeden de geçmiştir, Mec
lise intikal etmiştir. Ümidederiz ki, bu tasarı 
kanunlaştıktan sonra, . Yargıtaydaki işler günü 
gününe, yani normal süresi içerisinde çıkacak 
bir ;sevİ3reye gelecektir. 

Görülüyor ki, muhterem arkadaşlarım, bir 
senelik süre içinde şu kısa icmalini yaptığım 
ve ana hatları hakkında kısa mâruzâtta burun
luğum 10 kanun tasarısı hazırlanmış ve Mecli
se kadar intikal ettirilmiştir. Bunun dışında ha
zırlanmış ve Meclise kadar intikal ettirilmişti!1. 
Bunun dışında hazırlığı ibtmiş ve Başbakan
lığa sunulmuş olan tasarılarımızda şunlardır. 
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Cezaevi Personeli kanun tasarısı, Merkez 
Teşkilât kanun tasarısı.. Arkadaşlarım konu
şurken haklı olarak dediler ki, Adliye Bakanlı
ğı 1227 tarihli Nizamname ile idare edilir, kendi 
Teşkilât kanunu yoktur. Hakikaten uzun süre 
bunun ıstırabını Adliye Bakanlığı camiası çek
miştir. Bir Teşkilât kanununa ihtiyaç müsel
lemdir. Bu ihtiyacı giderecek şekilde mahiyet 
ve mânası, münderecatı itibariyle bu ihtiyaca 
cevap verecek şekilde hazırlanan Teşkilât ka
nun tasarısı Başbakanlıktadır. Bu tasarı Dev
let Plânlama Teşkilâtı ve Devlet Personel Dai
resi tarafından, ilgisi olması itibariyle, bir tet
kike tabi tutulmuştur. Gecikmesinin sebebi, 
Başbakanlıkta bir müddet kalmasının sebebi, bu 
tetkikatm ikmalinin daha bitmemiş olmasına 
bağlanabilir. Yaptığımız temaslar bu tetkikatm 
son safhaya geldiğini göstermektedir. Personel 
Dairesinden bugünlerde çıkacak ve Meclislere 
sunulaacktır. 

Hukuk Mahkemeleri Usulü Kanununun bâzı 
maddelerini değiştiren kanun tasarısı ki, iki 
yüz küsur maddesini değiştiriyoruz. Bu deği
şiklikten beklediğimiz gaye, adaleti süratli te
celli ettirmek ve mahkemelerde, formalite ica
bı, uzun talikleri önlemek ve hâkimlerin riayo-
te mecbur oldukları ve fakat aslında kaldırıl
ması mümkün olan bâzı merasim hükümlerini 
gidermek suretiyle, meseleleri süratle netice
lendirmeye matuf olan bir tasarıdır. Yine bu 
tasarıda arkadaşlarımın bâzılarının yaptığı tav
siyeler yer almıştır. Yani kesin kararların 
miktarı değiştirilmiştir. Müdtleabihi 50 liraya 
kadar olan elâvalardaki kesin karar yerine beş 
yüz liraya kadar olanlara da kesin karar esası 
konmuştur. Murafaaya tabi olan kısımlar da 
yine değiştirilmiştir. 10 bin liraya çıkarılmıştır. 
Biz öyle ölçüler kullandık. Arkadaşlarımız boş 
(bin lira üzerinde durdular, biz ölçüyü büylc 
kullandık. Şüphesiz komisyonlar ve Meclisler 
bu ölçünün 10 bin lira mı, 5 bin lira mı yok
sa ikisi ortası mı olması lâzımgeldiğini takdir 
edeceklerdir. Fakat her halde bugünkü para ra
yicine göre bunlarda bir değişiklik yapılması 
lâzımdır. 

Sulh maihkemesinin bakacağı mevaddın mik
tarını 3 000 e çıkardık. Hülâsa malhkemelerin 
ve Temyizin durumunu ıslah edici ve boş yere 
dosyaların temyize gelmesini önleyici tedbir

leri ve dâvaların en salim, yoldan, en pratik 
yoldan görülmesini mümkün kılacak tedbirleri 
bu tasarıda hazırlamış durumdayız. Tasarı bit
miştir, ve tasarı vekâletlere mütalâaları bil
dirilmek üzere gönderilmiştir, Vekâletlerden 
çoğu mütalâalarını vermiştir, bâzıları ise mehil 
istemişlerdir. Bu itibarla son rötuşları da mehil
lerden sonra gelen mütalâalara göre yapılacak 
ve zanediyorum ki, önümüzdeki günlerde Mec
lise takdime imkân bulunacaktır. 

Yine sevk edeceğimiz hazırladığımız kanun 
tasarılarından birisi de, Ceza Muhakemeleri 
Usulü Kanunundaki değişiklik tasarısıdır. Bu 
da, hukuka mütenazır olarak, süratli iş görme 
esası mebdei hareket olarak alınmak suretiyle 
hazırlanmıştır. Bu kanun tasarısının hazırlan
ması Hukuk Muhakemeleri Usulü kanun tasa
rısının hazırlanmasından daha önce bitmiştir. 
Fakat sorgu hâkimlerinin kaldırılmasını ön
gören hükümleri biraz münakaşa konusu ol
muştur. Bu tasarıyı ilim adamlarına da gön
derdik Ankara Üniversitesine, İstanbul Üni
versitesine gönderdik ve bu mevzuda bâzı en
dişelerini izhar ettiler, bize. Teminatın kal
dırılmakta olduğunu ifade ettiler. Uzun müta
lâalar bildirdiler. Bütün bunların ışığı altında 
meseleyi yeniden tetkik etmek ve hatalı bir 
yola gitmekten kendimizi alakoymak ve daha 
dikkatli olmak gayretinin içerisinde ve me
saimizin ağırlığı yüzünden biraz gecikti. Aslın
da bunu daha evvel Meclise sevk etmemiz müm
kün iken, arz ettiğim gibi bu dikkatli davra
nışın ve gelen mütalâalara değer vermek imkân
larının araştırılmış olmasının da bu gecikmede 
payı vardır. Fakat ümideclerim ki, önümüzdeki 
aylar içerisinde bu tasarıyı da Meclise sunabile
ceğiz. 

Hâkim ve savcılar için ek Kadro kanunu 
tasarısı sevk edilmiştir. Hâkim ve savcıların 
terfie hak kazandıkları halde 2 - 2,5 seneden 
beri kadrosuzluk yüzünden bekliyen hâkim ve 
savcılar vardır. Ye bunların adedleri de olduk
ça kabarıktır. 1967 senesi içinde bu meseleyi 
halletmezsek bu aded daha da kabarık olacak
tır. Bugünkü adedi 400 ün üzerindedir, o za
man G00 ün üzerine çıkacaktır'. Buna bir çare 
bulmak mecburiyetindeyiz. Aslında bunun bi
raz da gecikmiş bir tarafı vardır. Gecikmiş olu
şu umumi personel kanunu içinde düşünü! e-
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cek umumi kadro kanunları ve bu meyeııda i 
adlî kadro kanunu içinde meselenin halledile
ceği ümidi ve mütalâasiyle mesele bir intizar 
devresi geçirmiştir. Fakat personel kanunu ve 
ona mütenazır kadro kanunu aynı sebeplerle 
gecikmiş olması ve daha da gecikme ihtimali i 
karşısında biz arkadaşların, hâkim ve savcıla
rın, daha fazla mağduriyetlerini önlemek dü
şüncesiyle süratle bu tasarıyı sevk ettik. 450 
aded yeni 100, 90 ve 80 ük kadrolar istiyoruz. 
Bunları alabildiğimiz takdirde hâkimler ve 
savcıların terfileri en azından 5, en çok 10 
yıl için teminat altına girmiş olacaktır. j 

Ayrıca buna mütenazır olarak, başkâtipı 
kâtip ve mübaşirler için de ek kadrolar iste
miş durumdayız. 

Ayrıca yine hazırlayıp Başbakanlığa tevdi 
ettiğimiz tasarılar içerisinde, Yüksek Hâkim- } 
ler Kurulu nezdinde bir denetim organı ku- ı 
ruimasmı öngören ve bunun muhtacolduğu j 
kadroyu sağlamayı hedef tutan bir tasarı sevk j 
edilmiştir. ı 

Bilindiği gibi, Yüksek Hâkimler Kurulunun 
kurulmasından sonra işleyişinde ve denetimin
de ve şikâyetleri tahkikte bir gecikme olmak
tadır. Bu her tarafta şikâyet mevzuudur. Yük
sek Hâkimler Kurulu da kendi bünyesi içeri- j 

• sinde böyle bir organ olan ihtiyaçlarını bize 
belirtmişlerdir. Böyle bir organın kurulması
nı öngören tasarı hazırlanmış ve sevk edilmiş- j 
tir. Maliye tetik etmektedir. Ümidediyorum 
ki, önümüzdeki günlerde malî meselesindeki j 
müşkilâtı da halledildikten sonra Meclise in- j 
tikal edecektir. Böylece, bir denetim organı | 
kurulacaktır ve fakat peşinen hemen derhal 
tasrih edeyim ki, bu organın siyasi otorite ile, 
yani Bakanlıkla hiçbir ilgisi olnııyacaktır, ta- ı 
mamen Yüksek Hâkimler Kurulu emrinde- | 
dir, onun nezdindedir, tâyini, nakli, ve vazife j 
alışı ve verişi, tamamen bizden ayrı Yüksek 
Hâkimler Kurulunun tasarrufu altında olacak- [ 
tır. Bu itibarla hâkim teminatını da zedeleyi
ci her hangi bir veçhesi olnııyacaktır ve hâkim- i 
lerin hükümleri üzerinde de müessir olmıya- j 
caklardır. i 

Yine hazırlayıp Başbakanlığa sevk ettiğimiz j 
tasarılardan birisi de Basın- Kanununun bâzı j 
maddelerini değiştiren kanun tasarısıdır. Bu 
tasarıda düzeltme ve cevap hakkını Anayasamı

za uygun şekilde hallediyoruz. Bu tasarıda 
toplatma kararlarını bir düzene koyuyoruz ve 
toplatmada nöbetçi hâkimler bulundurulmasını 
mecburi kılan hükümler getirmiş oluyoruz. 
Haddizatında bugün için kanuna uygun olarak 
verilmiş olan toplatma 'kararları şeklî kalmaya 
mahkûm durumdadır. Çünkü, sabahleyin saat 
09,00 da savcı vazifesinin babına gelir. Mecmua 
veya gazeteleri tetkik eder. Toplatılmasını ica-
ıbettiren bir neşriyat konusu varsa bunu hâkim
den talebeder. Hâkime varması, karar vermek 
için tetkik etmesi akşamı bulur. Ama gazetede 
varacağı yere varıyor. Binaenaleyh, ondan son
raki toplatma kararı bir şekil kararı olmaktan 
ve esasa müessir ve toplatmalardan beklediği-

j miz gayeyi, faydayı istihsalden uzak oluyor 
j işte, bu mahzuru bertaraf etmek için, intişar 
i eder etmez saat vakit ne olursa olsun, bunu 
! tetkik edecek nöbetçi savcı bir toplatma kararı 
I gerekiyorsa onu bu talebi tetkik edecek bir nö-
j betçi hâkimin de bulundurulmasını öıugörûyo-
j ruz. 

Buraya kadarki, mâruzâtım da hazırlanıp 
Başbakanlığa sunulmuş olan sekiz kanun tasa-

I rısı hakkındaki mücmel bilgileri ihtiva etmek-
! tedir. O halde on tane tasarı Meclise intikal 
! etmiş ve sekiz tanesi Başkanlığa sunulmuştur 

ki, bir sene içerisinde 18 tasarı böylece Bakanlı-
j ğımızda hazırlamış ve Bakanlığımızın dışm-
| daki mercilere intikal ettirmiş durumdayız. Sa

nıyorum ki, Adalet Bakanlığı Teşkilâtının bu 
bir seneyi boş geçirmediğini ve geçen bütçe 

i müzakereleri sırasındaki vaitlerini ve sözleri-
| ni tutmaya büyük ölçüde sayı gösterdiğinin bir 

delilidir. 

I Bunun dışında hazırlanmakta olan tasarı-
J larımız vardır. Onlar hakkında da müsaade 
; ederseniz kısaca maruzatta bulunmak isterim. 
\ Bunlardan birisi Uyuşmazlık Malhkemesi ka-
! nun tasarısıdır. Temel Hak ve Hürriyetlerin ko-
j rurımasma dair olan kanun tasarısıdır. Üyuş-
j mazlık Mahkemesi ve Temel Hak ve Hürriyet

lerin korunmasına dair olan kanun tasarısı son 
| şeklini almış durumdadır ve Bakanlıktan Baş-
| bakanlığa sunulacak seviyeye ulaşmış durum-
| dadır. 
I Ceza Kanununun bâzı maddelerinin değişti

rilmesini öngören tasarı üzerinde çalışılmak
tadır. Adlî Sicil kanun tasarısı üzerinde çalış ıl-
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maktadır. Para cezalarının, adliye binaları ve 
cezaevleri inşatma verilmesini öngören bir 
tasarı da hazırlamış durumdayız. Bilindiği 
gibi adliye binaları ve cezaevleri hakikaten ba
kımsızdır ve eksiktir. 

Burada arkadaşlarımızın pek çoğu ıstırabı
nızı dile getirdiler. Bugün İstanbul bir adliye 
sarayına ihtiyacı olan bir beldemizdir. Başşeh
rimiz olan Ankara bir adliye sarayına şiddetle 
.muhtaçtır. Samsun Adliyesi bir tütün deposun
da bulunmaktadır, İzmir Adliyesi bir handa 
oturmaktadır. Hulâsa saymakla bitmiyeeek ka
dar adliye binalarına ihtiyacımız vardır ve yine 
saymakla bitmiyeeek kadar cezaevlerine ihtiya
cımız vardır. Binaenaleyh bunları yapabilmek 
için, kendi imkânlarımız içerisinde ehemmi - mü-
lümme tercih etmek suretiyle, bir faaliyetin 
içine girmek ihtiyacını ve ıstırabını duymak
tayız. Bunu halletmek içinde arz ettiğim gibi 
bir tasarı hazırladık. Hazırladığımız tasarının 
esası şudur: Bilindiği gibi, icralardan kesilen 
yüzde ikiler bu maksada tahsis edilmiştir. O 
maddeye biz bir kelimelik bir ilâve yapmak su
retiyle maksada gitmek istiyoruz. O madde ay
nen şöyledir: «Mahkûmlardan tahsil edilen yi
yecek bedelleri ve icralarda icra muamelâtın
dan kesilen yüzde 2 1er adliye binaları ve ceza
evleri yapmak için kullanılır.» 

Şimdi biz buraya «veya tahsil edilen para 
cezaları» demek suretiyle meseleyi halletmeye 
çalışıyoruz. Maliyeciler meseleyi bir tahsisi va
ridat mahiyetinde mütalâa ederler, ama zaten 
bu tahsisi varidat bizim halledeceğimiz madde 
içerisinde miündeımiçitir. Ve diğer vekâletlerde 
'bunun on tane emsali vardır. Ümidederim ki 
meselenizi hail ötmek imkânını bulacağız. 
Şayet kanunu haleltime'k imkânını bulur 
ve kanunun müzakeresinde bize lütuf-
ikâr yardımlarınızı esirgemezsiniz, ad
liye binalarını ve cezaevlerini kısa bir süre 
içinde, şöyle böyle on, oübeş sene içerisinde 
taımamlaünatk imkânını bulacağız. 

Hâkim ve savcılar kanun tasarısı hazindir, 
fakat şimdiye kadar çoktan hazır olan bu ta
sarıyı Meclislere sunamadık. Sebebi şudur: 
Bu tasarı içinde hâkiım ve savcıların maaşla
rını ve Personel Kanunu ile olan münasebeti
ni tanzim eden malî hükümler de vardır. Bu 
malî hükümleri hangi prensiplere göre ve ta-

| van, taiban meselesi ve ödenek meselelerini ne 
şekilde halledeceğimizi Personel Kanunu ile 
mütenazır olarak ele almak düşüncesi ile 
'mesele gecikmiştir. Meseleyi en kısa süre için-
de sevk edebilecek durumdayız. 

Medeni Kanun üzerinde öteden beri devanı 
S eden değişiklik çalışmaları devam etmektedir. 
ı Bu biraz daha zaraıam alacağını zannediyorum. 
i Çünkü takdir buyurulur ki bunun değiştiril

mesi kolay bir şey değildir. Bir manzume içinde 
değişiklik ve o manzumeyi tanribetmeden zede-

j İçmeden, ahengini bozmadan yapmak mecburi-
j yeti vardır. Onun için değerli hukukçular nıe-

sailerine devaım etmektedirler. 
I Noterlik kanun tasarısı hazırlanmıştır. Ba

kanlıklara mütalâa için verilmiştir. Tasarının 
| özelliği, ndterliği meslek ha ine getirmekten 
j ibarettir. Ve bu tasarıda noter memurları da 
! sosyal sigortaya bağlanmak durumuna gircce.k-
İ lerdir. 

[ Böylece Bakanlığımın çalışmaları ve teşki
lât hakkında kısa da olsa bir mâruzâtta bulun-

j muş oluyorum ve yine böylece sorulan sual-
j lerin ve mütalâalıarın 'zannediyorum .ki bü-
j yük bir kısmını da cevaplandırmış oluyorum. 
| Şimdi müsaade ederseniz zaman ölçüsünün dar 
i oluşunu nazara alarak soruları gayet kısa hat-
i kiriyle cevaplandırıp sözlerimi bitireceğim. 

! İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Ya
zılı olarak cevap versinler efendim. 

I BAŞKAN — Konuşan arkadaşlar esasen çok. 
ımaıhdut, lütfedersiniz yazılı olarak cevap da 

• verebilirsiniz, 

I ADALET BAKANI HASAN DİNOEE (De-
| vaunla) — Nasıl arzu edilirse. 
j BxLŞKAN — Yazılı olarak rica ediyorlar 
[ efendim. 

j ADALET BAKANI HASAN DİNÇER (De-
ı vaımla) — Efendim, Adalet Bakanlığı Bütçesi 
I dolayıslyle Baikanlığıma gösterilen yakın alâka

ya minnet ve şükranlarımı sunarım hepinizi 
ı saygı ile selâmlarım. (Alkışlar) 

j 'BAŞKAN — Adalet Bakanlığı Bütçesi üze
rindeki görülmeler bitmiştir. Bölümlere geçjil-

i meşini oylarınıza arz ediyorum. Kabul eden
ler... Eitmiyenl'er... Kalbul edilmiştir. Bölümleri 

| iokntuyorum. 
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(A/ l ) Cari harcamalar 

Bölüm Lira 
31.000 Ödenekler 12 000 

BAŞKAN — Kabul ed-emlter... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

12.000 Pens .mel giderleri 268 916 565 
BAŞKAN — Kabul ederfer... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

13.000 Yönelttim giderleri 22 6-11 000 
BAŞKAN — Kabul edeler. . . 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

14.000 Hdamet giderleri 45 662 602 
BAŞKAN — Kabul ecMer. . . 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

15.000 Kurum giderleri 32 071 975 
BAŞKAN — Kabul edeler. . . 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir." 

16.000 Çeşitli giderler 2 168 000 
BAŞKAN — Kabul edeler. . . 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

(A/2) Yatırını harcamaları 
23.000 Malkiııa, teçhizat ve taşıt 

alımları ve onarımları 1 000 000 
BAŞKAN — Kabul edeıılter... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

(A/3) Sermaye teşkili ve transfer harcamaları 

Bölüm Lira 
31.000 Kurumlara katılıma payları 

xe sermaye teşkilleri 100 000 
BAŞKAN — Kabul edemlteır... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

32.000 Kamulaştırma ve satınalma-
lar 830 000 
BAŞKAN — Kabul edebiler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

34.000 Malî transferler 59 891 
BAŞKAN — Kabul edenl'er... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

35.000 Sosyal transferler 92 000 
BAŞKAN — Kabul edeler. . . 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

36.000 Bor e ödemeleri 200 000 
BAŞKAN — Kabul <xMer... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Adalet Bakanlığı Bütçesi bûtımiştir. Memle
kete hayırlı olsun. 

Bugün saat 10,00 da toplanmak üzere Bir
leşimi kapatıyorum. 

Kapanma saati : 05,47 

4. — SORULAR VE CEVAPLAR 
B - YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 

1. — Cumhuriyet Senatosu Kastamonu İJye
is Ahmet Nusret Tuna'nın, uzun vadeli plân 
gereğince Kastamonu vilâyetine yapılan ya
tırımlara dair sorusu ve Devlet Bakanı Refet 
Sezgin'in yazılı cevabı (7/315) 

Yüksek Başkanlığa 

Aşağıdaki soruların ilgili Devlet Bakanı ta
rafından yazılı olarak cevaplandırlımasma de-
letlermi saygı ile rica ederim. 

Cumhuriyet Senatosu 
Kastamonu Üyesi 
A. Nusret Tuna 

1. Uzun vadeli plân gereğince 1963 -1964 
- 1965 ve 1966 yıllarında Kastamonu vilâye

tinde nerelerde, hangi sektörlere ne miktarda 
yatırım yapılmıştır? 

Kabul edilen yıllık programlara göre ta
hakkuk ettirilme nisbeti nedir? 

2. Uzun vadeli plân gereğince Kastamo
nu vilâyetinde 1967 yılında nerelerde, hangi 
sektörlere ne miktarda yatırım yapılacaktır. 

T. C. 
Devlet Bakanlığı 

Sayı : 519 
Konu : 

30 . 1 . 1967 

Cumhuriyet Senatosu Genel Sekreterliğine 
İlgi : Kanunlar Müdürlüğünün 17 . 1 . 1967 

gün ve 7128/3300 - 7/315 sayılı yazıları K.. 
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Cumhuriyet Senatosu Kastamonu Üyesi 
Ahmet Nıısret Tuna'nm sözlü sorusuna Dev
let Plânlama Müsteşarlığınca verilen cevaptan 
3 nüsha ilişik olarak sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 
"Devlet Bakanı 
Refet Sezgin 

T. C. 
Başbakanlık 30 . 1 . 1967 

Devlet Plânlama Teşkilâtı 
Müsteşarlığı 

KD 4. 4. 2 / . 8 - 2 - 67 - 277 

Konu ; Cumhuriyet Sena-
matosu Kastamonu Üyesi 
Ahmet Nusret Tuna'nm 
soru önergesine karşılık 
hazırlanan not Hk. 

Sayın Refet Sezgin 30 . 1 . 1967 
Devlet Bakanı 
İlgi : Devlet Bakanlığının 18 . 1 . 1967 gün 

ve 267 sayılı yazısı. 

Cumhuriyet Senatosu Kastamonu Üyesi Sa
yın Ahmet Nusret Tuna'nın yazılı soru öner
gesi ile ilgili olarak teşkilâtımızca hazırlanan 
not ilişikte sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 

Devlet Plânlama 
Teşkilâtı 

Koordinasyon D. Başkanı 
Cevdet Akarım 

DEVLET PLÂNLAMA TEŞKİLÂTI NOTU 
1. a) Birinci Beş Yıllık Kalkınma Plâ

nı'nm uygulama dilimleri olan 1963, 1964, 1965 
ve 1966 yılı porgramlarmda Kastamonu ilinde 
yapılması öngörülen yatırımları; sektörler, ya
tırımcı daireler ve proje adları ile birlikte ay
rıntılı olarak, gösteren cetveller ilişikte sunul
muştur. 

Cetvellerde görülen parantezli rakamlar, 
iki veya daha fazla ilde yapılması öngörülen, 
fakat Kastamonu ili payına düşen kesin mik
tarı tesbit edilemiyen toplanı yatırımları gös
termektedir. 

Bu yıllık toplamlara, illere göre tasnifi ya
pılamamış olan yatırımlardan Kastamonu i!ine 
düşen pay ile mahallî idarelerin yapmış olduk

ları yatırını miktarları, dâhil değildir. 
Söz konusu yılların toplanı rakamlarında da 

görüleceği üzere Kastamonu iline her yıl (1963 
yılında öngörülen 16 milyon liralık büyük çi
mento fabrikası yatırımı göz önüne alınmaz
sa') artan oranlarda yatırını yapılması yıllık 
programlarda mngörülnıüş bulunmaktadır. 

b) Birinci Beş Yıllık Kalkınma Plânında 
öngörülen iktisadi ve sosyal hedeflere bu he
deflere ulaşmayı sağlıyacak yatırım miktar
ları, yıllık programlarda, makro ekonomik 
denge göz önünde tutularak, sektörler itibariyle 
düzenlenmiş bulunmaktadır. Diğer bir deyim
le, yıllık programlarda yatırımların, il ve ilçe
lere göre dağılımı değil sektörlerarası dağılı
mı tesbit edilmektedir. 

Devlet Plânlama Teşkilâtınca, 91 Sayılı Ka
nun hükümlerine göre yapılan «uygulamanın 
izlenmesi» programlarda öngörülmüş olan bu 
düzene uymakta ve sektörler itibariyle makro 
ekonomik seviyede yapılmaktadır. 

Gerçekten bugün demokratik ülkelerindeki 
Plânlama Teşkilâtlarının uygulamayı takip ba
kımından izledikleri prosedür bu şekilde olup; 
tek tek il ve ilçelerdeki yatırımların gerçek
leşme durumu ele alınmamakta, ancak bütün 
ülke çapında gerçekleşmiş olan global yatırım 
miktarları ve yatırım hedeflerine ulaşılıp ula
şılmama durumu ile ilgilenilmektedir. Esasen 
sınırlı kadrosu olan Devlet Plânlama Teşkilâ
tının, bütün projleri mahal itibariyle tek tek 
^ikibedecek bir çalışma yapmasına imkân bu
lunmayıp, ancak maliyeti 5 milyon liradan yu
karı olan projeler bu yoldan izlenmektedir. 

Yukarıda belirtilen nedenlerden dolayı Teş
kilâtımız 1963, 1964, 1965 ve 1966 yıllarında 
Kastamonu ilinde gerçekleştirilmiş olan yatı
rım miktarları ve oranları hakkında bir bilgi 
verme imkânına sahip değildir. 

2) Birinci Beş Yıllık Kalkınma Plânının 
son dilimini teşkil eden 1967 yılı programı, 
Bakanlar Kurulunun 30. 11. 1966 gün ve 6/7413 
sayılı Kararı ile kabul edilerek Resmî Gazetede 
yayınlanmış ve kesinleşerek yürürlüğe girmiş bu
lunmaktadır. Bu programa göre bu yıl Kasta
monu ilinde yapılacak olan yatırımları; sek
törler, ilgili kuruluşlar ve proje adları ile bir
likte ayrıntılı olarak gösteren cetvel ilişikte 
sunulmuştur. 
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Sektör 

Tarım 
» 
:» 

Eğitim 

T arını 
Eğitim 

1963 PROGRAMINA GÖRE KASTAMONU İLİNDE YAPILACAK YATIR 

I - Genel ve katma bütçeler ve döner sermaye yatırımları 

Proje sahibi Proje adı 

Topraksu Genel Müdürlüğü 
>> » » 

Orman Genel1 Müdürlüğü 
Millî Eğitim Bakanlığı 

Çiftçi eğitim kampı 
Küçük su işleri 
Ağaçlandırma 
İlkokul yapını ve donatım (99 dersaneli) 

DÖNER SERMAYE YATIRIMLARI 

Orman Genel1 Müdürlüğü 
Beden Terbiyesi Genel Md. lüğü 

Yol açma ıslah 
Spor salonu 

II 

Madencilik 
» 
» 

İmalât sanayii 
Enerji 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

Ulaştırma 
Sağlık 
İçme suyu 

» » 

Etibank 
» 
» 

Türkiye Şeker Fb. A. 0, 
Etibank 

•» 
» 

Belediye 
» 

İller Bankası 
» » 
» » 
» » 

PTT 
İşçi Sigortalan Kurumu 
İL er Bankası 

» •» 

İktisadi Devlet Teşekkülleri yatırımları 

Küre Pirit İşletmesi' 
Küre Pirit İşletmesi (İdame) 
Küre bakirli pirit yeni1 idame yatı. 
Kastamonu Şeker F. inşa ve montajı 
Tosya Trafo Merkezi 
Tosya - Kastamonu E. N. II. 
Kastamonu Trafo Merkezi 
Daday elektrik tesisatı 
İnebolu elektrik tesisatı 
Tosya enerji tesisi 
Kastamonu O. G. şebekesi 
Cide şehir şebekesi 
Oatalzeytin dizelli şebeke 
Tosya PTT Santrali 
Ballıdağ Sanatoryumu 
Ağlı içme suyu tesisi 
Bozkurt içme suyu tesisi 

Toplam 



1964 PROGRAMINA GÖRE KASTAMONU ÎLİNDE YAPILACAK YATIRI 

Sektör Proje sahibi 

Tarım Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 
Topraksu Genel Müdürlüğü 

» » » 
Orman Genel Müdürlüğü 

S 
•Madencilik Etibank Genel Müdürlüğü 

» » » 
» » » 
» » » 

Proje adı 

Devres projesi 
Sulama developmanı 
Toprak muhafaza işleri 
Orman içi ağaçlandırmaları 
Toprak muhafaza ve yandere ıslahı 
Yol açma ve ıslahı 
Orman içi ağaçlandırmaları 
işletme binaları inşaatı 
Kereste fabrikası yenilenmesi 

Küre Pirit İşletmesi : 

Lokal ve misafirhane binası 
80 kişilik işçi soyunma yeri ve duş mahal. 
Bekâr pavyonu ve yemekhanesi 
1 aded A tipi müdür evi 
2 aded 2 E tipi lojman 
8 aded 2 C tipi lojman 
İşçi yemekhanesi ve mutfağı 
Ekonomi binası 
Revir binası 
3 aded damperli kamyon 
İdame yatırımları 
Arama ve dekopaj 

Not : 1. İller tasnifine girmiyen «1,8 milyar» tutarındaki yatırımlar «muhtelif» 
2. Parantezli rakamlar iki veya daha fazla ile ait toplam rakamlardır. 

listesinde göste rilmişti 



Söktür 

i 

T 

. _ 
mal;' 

iner, 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

it Sanayii 

İ i 

» 
Ulaştırma 
Eğitim 

» 
» 
» 

Diğer kanın hiz. 
» » » 
» » » 
» » » 

Proje sahibi Proje adı 

Türkiye Şeker Fabrikaları A. O. Şeker Fabrikası inşa ve montajı 
Genel Müdürlüğü 
Etibank Genel Müdürlüğü Tosya trafo merkezi 

» » » Tosya - Kastamonu E. N. II. 
» » » Kastamonu trafo merkezi 

İller Bankası Genel Müdürlüğü Kastamonu O. G. ve A. G. şebeke 
» » » » Cide şebeke tevsii 
» » » » Catalzeytin Dizel - şebeke 

PTT İşletmesi Genel Müdürlüğü Tosya telekominikasyon binası 
» » » » Cide - Azdavay - Daday IIv. II. 
» » » » Tosya - Kastamonu Hv. İT. 

Karayolları Genel Müdürlüğü Amasya - Kıırucaşile - Cide 
Tarım Bakanlığı Araç orman muhafaza memuru okulu tevsi inşaat 
Millî Eğitim Bakanlığı İlkokul yapımı ve donatım (123 dershane) 

» » » Erkek Sanat Enstitüsü ilâve inşaatı ikmâli 
Beden Terbiyesi Cin. Müdürlüğü Spor salonu 
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Köy içme suları (25 köyde) 
İller Bankası Genel Müdürlüğü İçme suyu sağlanması (Ağlı) 

» » » İçme suyu sağlanması (Bozkurt) 
» » » Harita alımı işi (Abana) 

Toplam 

Not : 1. İller tasnifine girmiyen «1,8 milyar» tutarındaki yatırımlar «muhtelif» listesinde gösterilmiş 
2. Parantezli rakamlar iki veya daha fazla ile ait toplam rakamlardır. 



1965 YILI PROGRAMINA GÖRE KASTAMONU ILÎNDE YAPILACAK YATI 

Sektör 

Tarım. 

9? 

Proje sahibi Proje adı 

Devlet Su îşlı eri Genel Müdürlüğü 

TOPRAKSU Genel Müdürlüğü 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

Ziraat İşleri 
»' 
» 
» 
:» 
;» 
» 
* 
» 
» 

» 
» 
» 
» 
>> 
» 
»> 
» 
>̂  

» 
» 
:» 
:»! 

• » 

» 
» 
:»' 
.» 
» 

» 
» 
» 
» 
» 
:» 
» 
» 
» 
» 

Genel Müdürlüğü 
» 
» 
:» 
» 
» 
,» 
:» 
» 
» 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

Devres projesi : 
Tosya - Kösen çayırı sulaması 
Taşköprü - Çevik küçük su işleri 
Merkez - Demirci küçük su işleri 
Tosya - ödükse küçük su işleri 
Devrekani - Lâçin küçük su işleri 
Devrekani - Mütevelli küçük su işleri 
Merkez - Karaş küçük su işleri 
Taşköprü - Ensil küçük su işleri 
Merkez - Hoca küçük su işleri 
Merkez - Burme küçük su işleri 
Merkez - Çiğil küçük su işleri 
Taşköprü - Y. Çayıreık küçük su işleri 

Yonca gösteri projesi 
Triyör 
Selektör 
Selektör evi 
Toplu meyva tesisi 
Toplu bağ tesisi 
Fiğ ve diğer yem bitkileri 
Korunga gösteri projesi 
Suvat tesisi 
Yabani meyva ağaçlarının aşılanması 

Not : Parantezli rakamlar iki veya daha fazla ü'e ait toplam rakamlardır. 



Sektör Proje sahibi 

Ziraat İşleri 
* # 
» * 
» .* 
:» * 

Genel Müdürlüğü 
» » 
:» » 
;» » 
» » 

Orman Genel Müdürlüğü 
» ,»ı 
> * 
» » 
» »ı 
:» * 
> # 
» * 

» 
> 
» 
» 
» 
3> 

» 

I 
Madencilik Etibank Genel Müdürlüğü 

Enerji Etibank Genel Müdürlüğü 
» » > » 

Proje adı 

Taşıt (Yayım teşkilâtı) 
Selektör motora 
Bağ bakımı 
Arazi ıslahı 
Arazi ıslahı (Cide)! 

Toprak muhafazası ve yan dere ıslahı 
Orman yolu yapımı ve tamir 
Anatamirhaneler 
işletme binaları 
Yol, köprü, rampa 
Orman içi ağaçlamaları 
Kızılcam ağaçlamaları1 

Bozuk koru orman imarı 
Bozuk (baltalık ormanların iman 
Orman temizleme 

1 aded jeneratör <grupu (Küre) 
1 aded derin lâğım makinası (Küre) 
1 aded 3 tonluk kamyon (Küre) 
Sınai ve sosyal sitesi istinat duvarlığı (Küre) 
1Ü0 tonluk mazot tankı (Küre) 
Küre bakirli prit işletmesi idame yatırımları 
Küre bakirli prit işletmesi aramalar, dekap-
raj, sondaj ve ihzarat 
Kastamonu trafo merkezi 
Tosya trafo merkezi 
Tosya - Kastamonu E. N. H. 
Tosyada fider 
Tosya - Merzifon E. N. H. 



Sektör Proje sahibi 

Ulaştırma 
» 
» 

Eğitim 

Karayolları Genel Müdürlüğü 
:* » » 

Bayındırlık Bakanlığı 
Millî Eğitim Bakanlığı 

Diğer kamu hizmetleri Devlet ISU İşleri öenel Müdürlüğü 
» » » îller Bankası (Belediye) 

» > 
» » » 2» > 

> » > > > 
> > » » » 

Proje adı 

Türkeli - Çatalzeytin 
Amasra - Kurucaşile - Cide 
Tarama ve şedde işleri 
İlkokul yapımı (90 derslik) 
Kastamonu merkezinde 1 ortaokul 
Kastamonu Azdavay Ortaokuluna yeni bina 
Köy içme suları (73 köyde) 
Şehir içme sulan (Ağılı) 
Şehir içme suları (Bozkurt) 
İmar plânı yaptırılması (Çatalzeytin) 
İmar plânı yaptırılması (Küre) 
İmar plânı yaptırılması '.(Abana) 
Harita alımı (Merkez) 

Toplam 



1966 YILI PROGRAMINA GÖRE KASTAMONU İLİNDE YAPILACAK YATIRI 

6 

Sektö 

Tanırı 
'» 
» 
» 
» 
» 

» 
» 
» 
» 
» 
» 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

Proje sahibi 

Devlet Su İşleri Genel Md. lüğü 
Topraksu Genel' Müdürlüğü 

» 
'» 
'» 
'» 
» 

• » 

» 
» 
» 
» 
'» 
'» 
» 
:» 
» 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
.» 
» 
» 
» 
» 
» 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

Ziraat İsleri Genel Müdürlüğü 
» '» .» » 

Veteriner İşleri Genel Müdürlüğü 
Orman Genel Müdürlüğü (Döner 
sermaye) 
Orman Genel1 Müdürlüğü (Katma 
bütee) 

Proje adı 

Küeük mı işleri 
Küçük su işleri (Yeni işler) 
a. Taşköprü - Karacaoğlu 
b. Merkez - Akdoğan 
o. Merkez - Koru 
d. Daday - Budaklı - Hasanbey 
e. Bozkurt - Merkez 
1'. Merkez - Akdoğan - El'yakut 
g. Taşöprü - Oakırçay 
lı. Merkez - İsmailli 
ı. Tosya - A. Dikmen 
i. Taşköprü - Sirke 

j . Taşköprü - önıerci 
k. Taşköprü - Kuylu 
Küçük su işleri (Devam eden işler ikmali) 
Toprak koruma (Eski projelerin bakımı) 
Btüt ve projelemeler 
Beton yeşil yem silosu 
Kapalı inek ahırı 
Suni tohumlama için taşıt alımı (.1 aded) 

İstif, •ampa 

Köy kalkınması 

No t : 1. İller tasnifine girmiyen «2,6 milyar lira» tutarındaki yatırmlar «muhtelif» listesinde gösterilm 
2. Parantezli rakamlar iki veya daha faz1 a ile ait toplam rakamlardır. 



1 

1 
S 
I 

• 

Sektör 

Madencilik 

» 
» 
» 
» 
» 

İmalât sanayii 
Enerji 

» 
» 

. » 
» 
» 
'» 
» 
'» 

Ulaştırma 
» 
» 

Proj 

Etibank Genel 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

İller 
» 
» 

!» 
» 
:» 
'.» 
ı» 

i» 

'» 
'» 
ı» 
'» 

Bankası 
» 
» 

ie sahibi 

Müdürlüğü 

• » 
,» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

G-enel, Müdürlüğü 
» >> 
» » 

Karayolları! Genel Müdürlüğü 
» 
» 

» . » 
» » 

Proje adı 

Küre bakır ve pirit işletmelerine 4 aded ağır 
tip hizmet kamyonu 
Küre bakır ve pirit işletmelerine 1 aded pikap 
Küre bakır ve pirit işletmesi : 
a. İdame yatırımı 
b. Arama, dekopaj sondaj, ihracat 
Küre bakır ve pirit işletmesi maden kısmı tevsii 
Küre pirit ve bakır flâtasyon tesisleri 
Kastamonu1 Trafo Merkezi 
Tosya - Merzifon enerji nakil hattı 
Tosyada fıder 
Kastamonu - Küre - İnebolu enerji nakil hattı 
Küre Trafo Merkezi 
İnebolu Trafo Merkezi 
Kastamonu şebekesi 
Araç dizel şebeke 
Tosya irtibat şebekesi 
Amasra - Kurueaşile - Cide 
Pmarb.aşı - Ulus Hd. 
Devrekani - Çatalzeytin - Bozkurt - Abana 

N o t : 1. tiler tasnifine girmiyen «2,6 milyar lira» tutarındaki yatırmlar «muhtelif» listesinde gösterilm 
2. Parantezli rakamlar iki veya daha fazla ile ait toplam rakamlardır. 



Sektör 

» 

Turizm 

Konut 

i t im 

Proje sahibi 

Vakıflar Genel Müdürlüğü 

İmar ve iskân Bakanlığı 
Âfet İşleri Gen'd' Müdürlüğü 
îmar ve" İskân Bakanlığı 
Âfet İşleri Genel Müdürlüğü 
İmar ve İskân1 Bakanlığı 
Âfet İşleri Genel Müdürlüğü 
Millî Eğitim Bakanlığı 

» Köy İşleri! Bakanlığı 
Halk Eğitim Genel Müdürlüğü 

» Orman Genel Müdürlüğü 
jer kamu hizmetleri' İller Bankası Genel Müdürlüğü 

» *» 

» !» Köy İşleri Bakanlığı 

Proje adı 

Bölge idare ve sosyal tesisleri 
Kalecik ve Taşköprü bakımevi 
Kastamonu şube tevsii (Yeni açılan 3. bölge) 
Kastamonu bölgesi atelyo, ambar yıkama yağ
lama tesisleri 
Merkez - Ismailbey manzumesi 
Merkez - Karanlık Evliya Türbesi 
Merkez - İbni Neear Camii1 

Kendi evini yapana yardım çalışmaları : 

Taşköprü - Kavakköyü 

Tosya - Karabey köyü 

İlkokul yapımı ve dortatı'mı (121 derslik) 
Erkek sanat enstitüsü pansiyon binası ikmal 
inşaatı 
Halk eğitim merkezi 

Muhafaza memuru okulu 
Şehir haritaları yaptırılması (Kastamonu) 
Şehir haritaları yaptırılması (Tosya) 
İmar plânı yaptırılması (Abana) 
Köy içme suyu (4 köy) 

Toplam 

N o t: 1. İller tasnifine girmiyen «2,6 milyar lira» tutarındaki yatırımlar «muhtelif» listesinde gösterilm 



1967 YILI PROGRAMINA GÖRE KASTAMONU ÎLlNDE YAPIACAK YATIRIM 

Sektör Proje sahibi 

arım Devlet Su İşleri Gıı. Müdürlüğü 

Topraksu Genel Müdürlüğüâ 
» » » 

» » » 
Ziraat İşleri Genel Müdürlüğü 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
> 

> 
> 
> 
> 
» 

» 
» 

» 
» 
» 
> 
» 
» 
» 

» 
> 
» 
» 
» 

» 
» 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
> 

» 
» 
» 
» 
» 

» 
» 

Proje adı 

Küçük su isleri 
Küçüksu ve Developman : 
Devrekani - Etç'iler - Kıvranç 
Merkez, - Kavak - Eğnihan 
Daday - Devcköy 
Cide - Sipahiköy 
Araç - Mezküzü - Antarlı 
Taşköprü - Kendir ıslatma havuzu inşaatı 
Cide'de arazi ıslahı 
Arazi ıslahı 
Yabani mcyva ağaçlarının aşılanması 
Toplu meyvacilik tesisleri 
Tavukçuluk ve arıcılık makina ve malzemesi 
Hayvancılık makina ve malzemesi 
Padoks tesisleri ve padoks sahasının genişletil
mesi 
Ot ve yem hazırlama ve muhafaza tesisi 
Gübrelik ve kesif ve yeşil yem siloları 
Yem bitkileri ve korungalik gösterisi 
Toplu bağ tesisi 
Mcr'a ıslahı, tohum üretme tesis ve balamı sıvat 
çalışmaları 
Sıcak yastık demonstrasyon projesi 
Yabani antep fıstığı aşılaması 

Not : 1. IlUr tasnifine ginniyen «2,9 milyar lira» tutarındaki yatrrmüar «muhtelif» listesinde gösterilm 



Sektör 

'Tîirııu 

» 

Madencilik 
» 

» 

Ol 
o 

Proje sahibi 

Ziraat İğleri Genel Müdürlüğü 
» » » » 

Veteriner İşleri Genel Müdürlüğü 
Orman Genel Müdürlüğü 

Etibank Genel Müdürlüğü 
» 
» 
» 
» 
> 

» 
» 
» 
» 
» 

» 
» 
» 
» 
» 

Proje adı 

El Triyyörü alımı 
Taşıt alımı 
1 aded ot havzası (Tosya) 
Anatamirhane. 
Küre maden işletme ve kosantratör tesisleri 
Küre balarîı pirit isleri : 
1 aded karpit ambarı 
1 aded çimento ambarı 
1 aded yangın ve su deposu 240 m2 lik 
1 aded dinamik ambarı 30 tonluk 
İnebolu'da nakil bandına isabet eden liman 
duvarının deniz suyu gelmiyeeck »şekilde 1 m. 
yüksekliğinde 15 m. uzunluğunda duvar yapıl
ması 
Sosyal tesisler elektrik şebekesi ile 1967 yılında 
Etibank'ça getirilecek yüksek tevettur hattından 
alınacak cereyanın tesisleri için 
1 aded eğitim salonu (33 x 11) ebadında çelik 
konstrüksiyon 
Memur lojmanı 2 aded (tek çatı altında) 
Memur lojmanı (4 daire, 2 aded ikili tek çatı 
altında) 
4 aded lojman (İnebolu personeli için) 

Not : 1, İller tasnifine girmiyen «2,9 milyar lira» tutarındaki yatırımlar «muhtelif» listesinde gösterilm 
2. Parantezli rakamlar iki veya daim fazla ile ait toplam rakamlardır. 



Sektör 

Madencilik 
» 
» 
» 
» 

s\ 

» 

» 
» 

» 
» 
3> 

» 
» 
» 
» 
5> 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
». 
» 
» 

Proje sahibi 

Etibank Genel Müdürlüğü 
» 
» 
» 
» 

» 
» 

s> 
» 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

» 
» 
» 
» 

> 
» 

» 
» 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
x> 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

» 
» 
» 
» 

> 
» 

» 
» 

T> 

» 
> 
> 
> 
2> 

» 
» 
> 
» 
> 
2> 

> 
» 
> 
» 
» 

Proje adı 

Merkezî tezhin sistemi (sosyal binalar için) 
Ağır malzeme sahası (çelik konstruksiyon) 
İşçiler için beldeme yeri 
Sosyal binalar iltisak yolları 
Sosyal binalar su şebekesi ile yangın şebekesi
nin bağlanması 
1 adet üniversal matkap 
1 adet torna tezgahı (punta arası 100 cm punta 
yüksekliği 20-25 cm.) 
İdame yatırımları 
Arama, sondaj, dekapaj, ihzarat 
Emet Kollemanit İşletmesi : 
İdare demirbaşları, koltuk ambarı 
Ambar binası sahası 
Emirler tahmil tahliye telsiz cihazı ve binası 
Emirler sevkıyat yazıhanesi 
Ocak sahası koltuk ambar 
Sosyal site içme suyu şebekesi ve depo inşaatı 
3 aded 4 er dairelik D tipi lojman 
Bekâr pavyonu 
Merkezi teshin tesisatı 
2 aded 18 tonluk ağır damperli kamyon 
2 aded loder 
1 aded seyyar robor kompresör 2 tabancalı 
1 aded 38 kişilik kamyon 
1 aded arazi kaptıkaçtı 
Atelye iş makinaları ve tezgâhları 
Yıkama yağlama için 20 tonluk garaj krikosu 
(Kft) 

Not : 1. tiler tasnifine girmiyen «2,9 milyar lira» tutarındaki yatırımlar «muhtelif» listesinde gösterilm 



Sektör 

Madencilik 
İmalât (Orman ürün
leri iç]eme S.) 
» » > 

Enerji (Elektrik) 

» » 
» » 
» » 

5> » 

Enerji (Elektrik) 

» 

Ulaştırma (Karayolu 
ulaştırması) 

:» » 
:s> » 
» » 
:» » 
» » 

Proje sahibi 

Etibank Genel Müdürlüğü 

Orman Genel Müdürlüğü 
» » » 

Etibank Genel Müdürlüğü 
» » » 
» » > 
» » » 
» » » 

İller Bankası Genel Müdürlüğü 
» » » » 
» » » » 

Köy İşleri Bakanlığı (Yol, Su, 
Elektrik Genel Müdürlüğü) 

:» » » 
> » » 

T. C. Karayolları Genel Md. lüğü 

» » 
» » 
» » 
» » 
» » 
» » 

» 
» 
» 
> 
» 
» 
» 

» 
3> 

» 
» 
> 
» 
» 

Proje adı 

İdame yatırımları 
Arama, sondaj, dekoraj 
Yonga levhası fabrikası (Ayancık) 
Kereste fabrikasının yenilenmesi 
Tosya - Merzifon ENH 
Kastamonu - Küre - İnebolu ENH 
Küre trafo merkezi 
İnebolu trafo merekzi 
Kastamonu civarı ENH tesisleri 
Kastamonu O. G-AG şebeke 
Araç dizel şebeke 
Taşköprü O. G-AG şebeke 

Soiuca köyü elektrifikasyonu 
Çifteler köyü elektrifikasyonu 
Akbük köyü elektrifikasyonu 

Amasra - Kurucaşile - Cide yol yapımı 
Bölge idari ve sosyal tesisleri 
Türkeli - Çatalzeytin geçit onarımı 
Tosya - İskilip Hd. (7. Bl. Kd.) onanını 
İnebolu şube tesisleri 
Yıkama - yağlama ve tesisleri 
Taşköprü bakımevi 
Tlt. - Devrekani - Çatalzeytin ve ayr. - Boz-
kurt - Abana 

Not : 1. İller tasnifine girmiyen «2,9 milyar Ura» tutarındaki yatırımlar «muhtelif» listesinde gösteri 
2. Parantezli rakamlar iki veya daha fazlü ile ait toplam rakamlardır. 



Sektör Proje sahibi Proje adı 

> » 
» » 

Turizm 
» 

Konut 

2> 

» 
Eğitim 

» 
» 

Sağlık 
3> 

Harita, tapu ve ka
dastro 
Harita, tapu ve ka
dastro 
İmar plânı 

•» » 

» » » » 
Köy İşleri Bakanlığı' (Yol, Su, 
Elektrik Genel Müdürlüğü) 
Vakıflar Genel Müdürlüğü 

» » ;» 
İmar ve İskân Bakanlığı 
(Âfet İşleri Genel Müdürlüğü) 

•» » •» T> 

» » » » 
Millî Eğitini Bakanlığı 

» » » 

Tarım Bakanlığı 
Orman Genel Müdürlüğü 
Sağ. ve Sos. Yardım Bakanlığı' 

» » » 

İller Bankası Geıı'el Müdürlüğü 

» » » ıt> 

» » » » 
» » » » 

Karaevlı - Eflani - Daday 

Köy yolu yapımı 
Bayraklı medresesi 
Hanlar ve mescitler 

Tosya, Karabey köyü (12 konut) 
Taşköprü, Kuyluş köyü (7 konut) 
Bozkurt, Abana bucağı (6 konut) 
İlkokul ve donatımı (40 derslik) 
Merkezde bir ortaokul (16 derslik) 
Pansiyon inşaatı 

Araç'ta muhafaza memuru okulu inşaatı 
İnebolu Devlet Hastanesi (50 yataklı) 

. Verem savaş dispanseri kalorifer tesisi 

Azdavay haritası 

Devrekani haritası 
Abana imar plânı 
Kastamonu imar plânı 

N o t: 1. İller tasnifine girmvyen «5,9 milyar lira» tutarındaki yatmmlar «muhtelif» listesinde gösterilm 
%, Parantezli rakamlar iki veya daha fazla ile ait toplam rakamlardır. 



Sektör 

İçme suyu 
» » 

Tanm 

» 

» 

Proje sahibi 

Köy İşleri Bakanlığı 

iller Bankası Genel Müdürlüğü 
Orman Genel Müdürlüğü 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
> 
» 
» 
» 
» 
»ı 

» 
» 

> 
* 
»i 

» 
» 
» 
> 
» 
> 
» 
> 
* 
» 

• » 

» 
» 
> 
» 

* 
3> 

» 
3> 

> 
» 
3> 

> 
» 
* 
> 
» 
» 
2> 

» 
» 
» 
» 

Proje adı 

İçme suyu (10 köy) 
İçme suyu (8 köy) 
Köy içme suyu (10 köy) 
Bozkurt su şebekesi 
Orman Korunma (î. A. Pikap) 
Köy kalkınma giderleri 
Şehir korulukları tesisi 
Amenajman 
Mesire yerleri 
Muvakkat fidanlıklar 
Orman içi ağaçlama 
İşletme kuruluşları 
Yangın gözetleme (2 kule) 
Su tesisatı 
Elektrik tesisatı 
Telefon hattı tesisi 
Muhtelif inşaat 
Orman yolları yapımı 
Motorlu vasıtalar alımı 
Orman imar ve ıslahı 
Depo tesisleri 
İstihsal kulübeleri yapımı 
Anatamirhaneler tesisi 

»&<i 



Cumhuriyet Senatosu 
GÜNDEMI 

27 NCÎ BİRLEŞİM 

2 . 2 . 1 9 6 7 Perşembe 

Saat : 10,00 

I 
A - BAŞKANLIK DİVANININ GENEL 

KURULA SUNUŞLARİ 

B - İKİNCİ DEFA OYA KONULACAK 
İŞLER 

I I 
SORULAR VE GENEL GÖRÜŞME 

III 
ÖNCELIKLE GÖRÜŞÜLMESI 
KARARLAŞTıRıLAN IŞLER 

IV 
A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI 

VERİLEN İŞLER 
B - TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA 

GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 
1. — 1967 yılı Bütçe kanunu tasarısı ve Kar

ma Bütçe Komisyonu raporu (Millet Mec
lisi 1/277, Cumhuriyet Senatosu 1/719) (S. Sa
yısı : 853) [Dağıtma tarihi : 27 . 1 . 1967] 

V 
İKİ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

A - İKİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 

İŞLER 
B - BİRİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 

İŞLER 





Dönem : 1 O C 
Toplamı : 6 CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı : 0 0 

1 9 6 7 YİLİ 

Beden Terbiyesi G. Md. Bütçe 





Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü 1967 yılı Bütçe kanunu tas 
ve Bütçe Karma Komisyonu raporu (1 /279) 

T. C. 
Başbakanlık 29 . 11 . 1966 

Kanunlar ve Kararlar 
Tetkik Dairesi 

Sayı : 71/478-6851 

MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Maliye Bakanlığınca hazırlanan ve Türkiye Büyük Millet Meclisine arzı Bakanlar Kur 
28 . 11 . 1966 tarihinde kararlaştırılan «Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü 1967 yılı Bütçe k 
tasarısı» ve gerekçesi ile eki cetveller ilişik olarak sunulmuştur. 

Gereğinin yapılmasını rica ederim. 
Süleyman Demir 

Başbakan 

Beden T. G. Md. Bütçesi (S. Sayısı : 855) 



4 — 

TOPLAM TABLOSU 

1965 1966 
Gideri Bütçesi 

1. — A / l Cari harcamalar toplamı 14 116 284 
2. — A/2 Yatırım harcamaları toplamı 22 124 763 
3. — A/3 Sermaye teşkili ve transfer harcamaları toplamı 1 506 401 

4 

10 

205 

220 

352 

443 

196 
Tekl 

4 92 

12 20 

17 13 Genel toplam 37 747 448 14 425 804 

G E B E K Ç E 

Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü 1067 malî yılı bütçesi (A / l ) işaretli cetveldeki cari harcamalar için 
9 lira ve sermaye teşkili ve transfer harcamaları hismetleri için de 12 283 302 lira olmak üzere cem'an 
rek teklif olunmuştur. 

1967 bütçe teklifi bası zaruri değişiklikler dolayısiylc, 1066 malî yılı Bütçesine nazaran 2 709 557 lira fa 
Hizmetlerin mahiyetine ve zaruri sebeplere istinaden ödeneği artırılan tertiplerle, temsile tâbi tutulan 

sına göre aşağıda kısaca arz ve geçen senenin 7 aylık tatbikatına nazaran ihtiyaca kâfi geleceği tahmin 
aynı olarak teklif edilmiştir. 

Bölüm Madde 

12.000 110 Aylıklar : 
4047 sayılı Beden Terbiyesi Genel. Müdürlüğü Teşkilât Kanunu ile kabul edilmiş bulunan 
tıktan sonra geriye kalan fiilî kadroların karşılıkları ile bu kadrolarda 4598 ve 242 sayılı 
ce aylığı alanların ve 1967 yılında terfi edecek 9 memurun % 35 zamları ile birlikte bir 
siyle 7C0 328 lira teklif edilmiştir. 

210 Hizmetliler ücreti : 
Spor - Toto gelirleri ile yaptırılan spor tesislerinden, gecen yıl hizmete giren 6 spor salon 
olan 12 spor salonu ile diğer spor tesislerinin işletilebilmesi; ayrıca 3 spor branşında yen 
adedleri 21 e yükselen federasyonların faaliyetlerinde daha verimli olabilmeleri için büro 
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mı zaruri bulunmaktadır. Binicilik Federasyonu için satmalımın spor tesisinde, ayrıca yurt dışında 
rının bakımı ve devamlı antreırıanlarınm yaptırılması gibi önemli hizmetlerin yürütülebilmesini tem 
den alman 19 kadronun % 35 zamlı bir yıllık tutarı bulunan 166 050 lira fazlasiyle 909 G30 lira 

250 Yabancı uzmanlarla yardımcılar1, ibreti : 
21 Spor Federasyonunun yabancı uzman ihtiyacına mevcut kadrolar kâfi gelmediği ve ilgili fed 
yapılmış 4 500 liralık 4 aded yabancı antrenörle, ayrıca 1968 Olimpiyatlarının Meksikotinin iklim 
sebebiyle bu oyunlara hazırlık »ırasında Romanya'dan getirtilmesi düşünülen Bioklimototaloğ iç 
bir kadronun da ilâvesiyle gecen yıla nazaran 90 000 lira fazlasiyle 207 000 lira olarak teklif edil 

281 Matbaa isçi ücretleri : 
19G7 yılında faaliyete geçirilecek olan 2 nci bir baskı makinası için alınacak 2 elemanın yıllık yevm 
yevmiyeleri ve çocuk zamları tutarı bulunan 25 000 lira fazlasiyle 175 000 lira olarak teklif edil 

12.000 282 Diğer r.çi ücretleri : 
196G malî yılı 7 aylık ödeme seyri nazarı itibara alınarak çalışan işçilere göre 75 800 lira tasarruf 
seneye nazaran 75 800 lira noksanı ile teklif edilmiştir. 

370 Emekli keseneği karşılığı : 
1967 yılı bütçemize ilâve edilen yeni kadrolarla eski kadroların emekli keseneğine tabi 1 yıllık tuta 
kı karşılığı ve % 25 giriş keseneği karşılıkları toplamı geçen yıla nazaran 18 234 lira fazlasiyle 1 
iniştir. 

380 Sosyal Sigortalar Kurumları kesenek ve prim karşılıkları : 
(E) cetveline dâhil kadroları işgal etmekte olan hizmetlilerin Sosyal Sigortalar Kurumuna bağla 
le bu kadrolardaki personelin '% 12 prim karşılığı olarak 32 562 lira fazlasiyle geçen yıla nazaran 
miştir. 

520 Kasa tazminatı : 
Muhasebe Müdürü ve Miidür Yardımcısının 31 . 1 . 1967 tarihinde terfi sürelerinin dolması dolay 

sayılı Kanuna göre 7244 sayılı Kanundan önceki aylıklarının % 40 ı hesabiyle 1 yıllık terfi fa 
5 280 lira teklif edilmiştir. 

590 4047 sayılı Kanun gereğince verilecek fahri hizmetler tazminatı : 
3530 sayılı Kanunun 7 nci maddesi gereğince yeniden kurulan Dağcılık, Judo ve Masa Tenisi Fe 
nunun geçici 1 nci maddesi ge: eğince fahriyen görev alacak Federasyon heyeti üyelerine Ödenm 
tazminatları karşılığı olarak 1966 yılma nazaran 1967 yılı için 51 767 lira fazlasiyle 238 9G6 lira t 
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813 Geçici görev yolluğu : 
Muhtelif vilâyetlerimizde yapılmakta olan spor tesisleri ile bu tesislerde yapılan her türlü 
sebeple genişleyen iş hacminin gerektirdiği hizmetlerin ifası iein, 7 aylık sarfiyatla öden 
1966 yılma nazaran 8 000 lira fazlasiyle 25 000 lira olarak teklif edilmiştir. 

821 Müfettişler geçici görev yolluğu: 
Genişliyen iş hacmi dolayısiyle Teftiş Kurulumuzda açık bulunan müfettişliğe tâyin yapıla 
artmış ve Teftiş Kurulunun Merkez, Spor - Toto ve 67 ilde bulunan teşkilâtımızdaki her 
inceleme ve tahkik görevlerini gerektirdiği şekilde yapabilmeleri için bu bölüme 1966 yılm 
lira teklif edilmiştir. 

871 Yurt dışı staj ve öğrenim yolluğu : 
Sportif öğrenim ve eğitim hizmetlerinde görevli elemanlardan Teleksi ve Teleksiyej ile 
istihdam edileceklerin staj ve kurslarda yetiştirilmelerini temin ınaksadiyle gönderilenlerin 
şılamak üzere geçen yıl açılmış olan bu bölüme 28 000 liralık ödenek teklif edilmiştir. 

13.000 110 Kırtasiye alım ve giderleri: 
İş hacmi devamlı olarak artan ünitelerimizle yeniden ihdas olunan 3 federasyonun ve sp 
da göz önüne alınarak, 7 aylık sarfiyata göre yetmiyeceği anlaşıldığından bu bölüme geçen 
lira teklif edilmiştir. 

120 Basılı kâğıt ve tefter alımları ve giderleri : 
1966 yılı içinde kurulan 3 yeni federasyon ile spor tesisleri işletme bürolarının faaliyete 
zin genişliyen iş hacmi dolayısiyle, yeniden basılacak formların ücretlerini karşılamak am 
fazlasiyle 20 000 lira teklif edilmiştir. 

130 Döşeme ve demirbaş alımları ve giderleri : 
1966 yılı içinde yeniden teşkil edilen 3 Federasyon ile spor tesisleri işletme bürolarının 
ni maksadiyle geçen yıla nazaran 5 000 lira fazlasiyle 20 000 lira teklif edilmiştir. 

150 Yakacak alım ve giderleri : 
Genel Müdürlük ile ayrı ayrı binalarda bulunan Atletizm ve Eskrim Federasyonlarımızın 
ödeneğine nazaran 5 000 lira fazlasiyle 30 000 lira ödenek teklif edilmiştir. 

160 Hizmetli giyim alım ve giderleri : 
Genel Müdürlük Merkez Teşkilâtı ile Federasyonlarda çalışan hizmetlilerin ve 6 seyisin e 
ların dikiş ücretlerini karşılamak maksadiyle geçen yıla nazaran 5 000 lira fazlasiyle 14 
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210 Su giderleri : 
Genel Müdürlüğümüzün Ankara ve İstanbul'da dağınık binalarda yerleşmiş olması ve ünitelerim 
yonla spor tesisleri işletmeleri dolayısiyle artan şehir suyu, içme suyu sarfiyatımızın abone ve 
ciyle geçen yıla nazaran 1 000 lira fazlasiyle 8 000 lira teklif edilmiştir. 

230 Aydınlatma giderleri : 
Genel Müdürlüğümüzün Ankara ve istanbul'da muhtelif binalarda yerleşmiş olması ve ilâve edil 
ro açılmış bulunması sebebiyle, 7 aylık sarfiyata göre geçen sene konulan ödeneğin yıl sonuna 
aydınlatma giderleri için 7 000 lira fazlasiyle 25 000 lira olarak teklif edilmiştir. 

15.000 921 Büro giderleri : 
Geçen yıl hizmete giren 6 spor salonu ile bu yıl hizmete girecek olan 12 spor salonu ve yüzme 
mizin işletilebilmeleri için lüzumlu büro giderlerini karşılıyabilraek gayesiyle geçen yıla nazara 
ödenek teklif edilmiştir. 

922 Ulaştırma giderleri : 
Spor tesisleri işletmesi ile kapalı spor salonları ve bu yıl işletmeye açılacak olan Uludağ ve Erc 
ma giderleri ihtiyacını karşılamak maksadiyle 2 000 lira fazlasiyle 4 000 lira teklif edilmiştir 

923 Tesisler ilşetme ve onarma giderleri : 
1966 malî yılı içinde hizmete açılan ve 1967 yılında açılacak olan spor tesislerinin işletme giderl 
nazaran yapılan hesaplara göre yüzme havuzu, muhtelif illerdeki spor salonları, Teleski ve Tele 
rına ancak yetebileceği tahmin olunarak 8 000 lira fazlasiyle 20 000 lira teklif olunmuştur. 

925 Giyim, kuşam alım ve giderleri: 
Halen faaliyette bulunan 2 Teleski Telesiyej tesislerine ilâveten bu yıl faaliyete geçecek olan Ulud 
yükselen bu işletmelerimizde istihdam edilecek 4 er aded âmir teknisyen ile bekçinin giyim, kuşa 
rak diğer tesisler personeli ile birlikte kâfi gelmiyeceği anlaşıldığından geçen yıla nazaran 4 20 
teklif edilmiştir. 

926 Malzeme alım ve giderleri : 
Geçen yıl faaliyete geçen 2 Teleski - Telesiyej işletmesine ilâveten bu yıl hizmete girecek olan 
yej tesisleri ile diğer spor tesislerimizin malzeme alım ve giderlerini karşılıyabilmek amaciyle, 1 
lasiyle 10 000 lira teklif edilmiştir. 
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029 Diğer alım ve giderler : 
1967 yılında hizmete girecek olan Kursa - Uludağ ve Erciyes Teleski - Telcsiyej işletmeleri 
spor tesislerimizin alım ve giderlerini karşılayabilmek amaciyle 1966 yılına nazaran 1 30 
lif edilmiştir. 

114 Kira bedeli : 
Spor - Toto kuponlarını basan matbaamızın işgal etmekte olduğu bina değiştirilmiş ve yıll 
yılma nazaran 5 000 lira noksaniyle 30 000 lira teklif edilmiştir. 

116 Malzomo alım ve giderleri : 
Haftada 800 000 kupon basan matbaa makinamızın kupon baskı adedini ihtiyaç dolayısiyle 
ğıt, mürekkep, matris, sanayi ispirtosu gibi malzemenin aynı nisbette artışı dolayısiyle ya 
ran 300 000 lira falzasiyle 1 000 000 lira teklif edilmiştir. 

117 Yiyecek alım ve giderleri : 
1966 yılında Basm - İş Sendikası ile Genel Müdürlüğümüz arasında imzalanan Toplu İş Sö 
parasından ayrı olarak, öğle yemeği karşılığı için verilen 2 Tl. sı hesabı ile yeniden alın 
karşılıyabilmek amaciyle 1966 yılı Bütçesine nazaran 8 000 lira fazlasiyle 13 000 lira teklif 

119 Diğer alım ve giderler : 
Halen haftada 1 100 000 aded kupon basmakta bulunan matbaa makinanıızla buna ilâvete 
makinamızın malzeme, yedek parça, makina yağı ve silindir tamiri gibi masraflarını karşıla 
lira fazlasiyle 45 000 lira olarak teklif edilmiştir. 

260 iller bölge müdürlüklerine yapılacak yardımlar : 
21 . 7 . 1965 tarih ve 655 sayılı Kanunla gelirleri kaldırılan iller bölge müdürlüklerine yard 
lunan 10 000 000 lira ile ancak bölgeler personelinin aylıkları ile özlük hakları giderleri 
mübrem ve zaruri ihtiyaçlarının da karşılanabilmesini teminen 1966 yılma nazaran 2 000 00 
edilmiştir. 
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35.000 210 % 1 ek karşılıklar : 
5434 sayılı Kanun gereğince memur ve hizmetliler ücretlerinin % 1 ek karşılıkları olup, 1967 
ların aylık ödeneklerinde meydana gelecek artışla yeniden teklif edilen ücretli kadroların ve geçen 
nulan ödeneğin de ilâvesiyle meydana gelen farklardan dolayı 1966 yılma nazaran 2 309 lira fazla 

230 Sandık yönetim giderleri : 
T. C. Emekli Sandığı Genel Müdürlüğünce, bu bölüme konulacak ödenek her yıl 0,004 artmakt 
nunun 28 nci maddesi gereğince ve 1965 yılı % 6 kesenek, % 25 giriş aidatı ve % 100 artış far 
müz tarafından ödenen kurum karşılıklarının 0.108 le çarpılmasiyle meydana gelen 1 100 lira 
miştir. 

710 Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü Memur ve Hizmetlileri Biriktirme ve Yardımlaşma Sandığın 
yemeğinde kullanılmak üzere) 
Geçen yıl ödeneğinin kâfi gelmiyeceğinin anlaşılmasiyle beraber bu yıl bütçemize yeniden ilâ 
dikkate almmasiyle geçen yıla nazaran 4 500 lira fazlasiyle 14 500 lira teklif edilmiştir. 

36.000 400 İlâma bağlı borçlar : 
İhtiyaç nisbetinde Maliye Bakanlığından ödenek taleb edilebileceği düşüncesiyle 1966 yılına na 
lira ödenek teklif edilmiştir, 
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GELİR BÜTÇESİ 

1967 yılı bütçesine bağlı (B) işaretli gelir cetvelinin tetkikinden anlaşıldığı üzere, gelir ve gid 
bütçesine nazaran 2 709 557 liralık bir fazlalık arz ettiği görülür. Gelirin mahiyeti ve artışı 
riyle aşağıda kısaca arz edilmiştir. 

000 110 Basımevi gelirleri : 
Mevcut matbaanın haftalık kupon baskı adedinin 800 000 den 1 100 000 e çıkarılması ve 1967 
matbaa makinası ile iş kapasitesinin artacağı göz önünde tutularak gelirin fazlalaşacağı düşü 
400 000 lira fazlasiyle 2 800 000 lira konulmuştur. 

000 145 Diğer hasılatlar : 
Yurt içinde ve yurt dışında yapılan sportif faaliyetlerin çoğalması dolayısiyle bu bölümdeki 
tış olacağı tahmin edildiğinden 1966 yılına nazaran 10 000 lira fazlasiyle 50 000 lira teklif ed 

147 Spor tesisleri işletme gelirleri : 
Bu bölümdeki gelirimiz 1966 yılında tahmin altında elde edildiğinden geçen yıla nazaran 50 
rak teklif edilmiştir. 

000 400 Bağışlar : 
Geçen yıl yapılacağı tahmin olunan bağışlar yapılmadığından 1966 yılına nazaran 5 000 lir 

• nulmuştur. 

000 100 Hazine yardımı : 
655 sayılı Kanunla gelirleri kaldırılan iller bölge müdürlüklerine yardım olmak üzere 1966 y 
cak bölgeler personelinin aylıklariyle özlük hakları giderleri karşılanabilmiştir. Bunların dışın 
da Genel Müdürlüğümüz gelirleriyle karşılanamıyacağı anlaşıldığından geçen yıla nazaran 1 6 
teklif edilmiştir. 

000 400 Geçen yıldan devreden nakit mevcudı1. : 
Bütçenin 6 aylık tatbikatı dolayısiyle geçen yıla nazaran 687 630 lira fazlasiyle 1 200 000 
miştir. 
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Rapor 
Bütçe ve Karma Komisyon Başkanlığına 

Tetkik görevini aldığım Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğünün 1967 yılı katma bütçesinin h"zmet mevzularma 
idarenin kuruluş, maksat ve gayesi ve hususiyet arz eden durumu üzerinde genel olarak bâzı açıklamaların yapılm 

Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü 28 yıl evvel 3530 sayılı Kanunla kurulmuş, 28 maddelik katma bütçeli bir id 
ita âmiridir. 

Teşkilâtın amacı kanunun 1 nci maddesinde belirtildiği üzere (yurttaşın fizik ve moral kabiliyetlerini ulusal ve 
sağlayan oyun, jimnastik ve spor faaliyetlerini sevk ve idare) etmektir. 

Bu amaca ulaşabilmek için adı gecen kanun yetersiz olduğu gibi 28 yıl evvelki Devlet bütçesine kıyascn Genel 
lira civarında olması icabederken, 17 küsur milyon liradır. Bu itibarla, gerek teşkilât kadroları, gerekse faaliyetl 
ulaşamamıştır. Bugünkü tatbikatta tesbit olunan eksikliklerin giderilmesine medar olmak illere ha zırlanmış buluna 
vel kanunlaşmadığı müddetçe bugün elde edilen hâsılanın mevcut imkânlarla en iyisi olduğuna inanmak icabeder 
geliştirici toplum ruhunu olgunlaştırıcı yurt savunma gücünü yükseltici ve memleketimizin tanıtılması hususunda d 
şısında ve bugünkü hüviyeti ile bu görevleri yapamıyacağı da göz önünde bulundurularak ona yeni bir hüviyet ve 
a,n evvel kanunlaşması lüzumuna inanmaktayım. 

Beden Terbiyesi faaliyetleri okul içinde ve okul dışında olmak üzere 2 kısımda mütalâa edilebilir. Okul içindeki 
yürütülmektedir. Bu Bakanlıkta ise bütün Türkiye'ye şamil çeşitli okul faaliyetlerini murakabe eden beden eğitim 
kadar mükemmel bir başarı gösterememiştir. 

Okul dışı sektöre gelince bu mevzu ile Başbakanlığa bağlı bir Genel Müdürlük (Beden Terbiyesi Genel Müdürlü 
dürlüğün Millî Eğitim Bakanlığı, Millî Savunma ve diğer bakanlıkların yakın destekleri olmaksızın muvaffak olm 
Bakanlığı ile irtibatın eksikliği okullarda hemen hemen beden eğitiminin mevcut olmayışı şeklinde tecelli etmekted 
ve taze bir kütleden tecrit edilmiş olmaktadır. Okul sıralarında spor aşkı ve eğitimi aşılanmamış, insanlar üzerinde o 

Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü faaliyetlerine gelince; Hazineden 12 880 358 liralık bir yardım görmesine, 
fayetsiz mevzuata rağmen Spor - Totodan temin ettiği gelirlerle birkaç yıldan beri geniş bir yatırım programını 
nin genişliği ve süratli bir tempo (Genel Müdürlüğün çalışma takatini aşmış) kadro ve organizasyon kifayetsizliğind 
miş ise de, iyi bir çalışma ile bâzıları bitirilmiş bâzılarının da bitirilmekte olduğu anlaşılmıştır. 1943 yılında 10 spo 
na malik bulunan Beden Terbiyesi Teşkilâtı b^gün 25 çeşit spor branşında faaliyet gösteren 20 federasyona sahipti 
edilmekte verilen ücretler ise kifayetsiz kalmaktadır. Bunun yanında 67 vilâyet bölge başkanlıkları ve bölge müd 
Hele 655 sayılı Kanunun çıkması ile bölgeler işliyemez bir hale gelmiştir. 
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Genel Müdürlüğün yatırım tahsisatım temin etmesi bakımından Spor - Toto müessesesinden de bahsetmek iste 

nunla kurulmuş olan Spor - Toto (Futbol müsabakalarında müşterek bahisler tertibi) den de 6 senede Beden Ter 
ları çıktıktan sonra % 40 ı sportif faaliyet ve tesislere sarf edilmek üzere Genel Müdürlük hissesi olarak malî yılı 
gününe kadar 17 nci hafta dâhil Genel Müdürlük hissesi olarak 239 777 029 milyon lira gelir sağlanmıştır. Bu 
tan bir yükseliş göstermektedir. 

Beden Terbiyesi Toto'nun kurulmasından 20 . 12 . 1966 tarihine kadr % 40 Genel Müdürlük hissesi olarak ma 
lira almış ve 1961 - 1966 yıllarında inşaatlar için 182 714 244 milyon lira yatırımlara, bakiye 49 223 047 liras 
teknik personel ücret ve yollukları ile istimlâklere sarf etmiştir. 1967 yatırım programı ise, 60 535 000 milyon li 
spor tesisi inşaatları için Hazineden her hangi bir ödenek alınmadığı için bütçede her hangi bir telepte bulunul 
nız 9 lira ödenek konulmuştur. 

Türk sporuna hizmet edecek yeni tesislerin inşa ve peyderpey hizmete girişi elbette memnuniyet verici bir ke 
Şimdi de, geçen yıl bütçe tatbikatı, yeni bı":+çe teklifi ile ilgili tetkiklerimi sunmak isterim. 
Genel Müdürlüğün 1967 bütçesi genel olarak 17 135 361 lira olup, bunun 12 880 358 Tl.sı genel bütçeden ya 

ise (B) işaretli gelir cetvelinde gösterildiği tkere bölüm 61 - 63.000 de açıklanan teşkilâtın kendi kaynaklarında 
Bu duruma göre Genel Müdürlük Bütçesi, geçen yıla nazaran 2 709 557 lira fazladır. 
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1966 -1967 yıllan bütçesindeki ödeneğin mukayesesi 

ödeneğin çeşidi 

(A/ l ) Personel giderleri 
Yönetim giderleri 
Hizmet giderleri 
Kurum giderleri 
Çeşitli giderler 

(A/2) Yatırım harcamaları 
Etüt ve proje giderleri 
Yapı, tesis ve büyük onarım giderleri 
Makina, teçhizat ve taşıt alımları ve 
onarımları 

(A/3) Sermaye teşkili ve transfer harcamaları 
^Kamul aştırma ve satmalmalar 
Malî transferler 
Sosyal transferler 
Borç ödemeleri 

1966 yılı 
bütçe 

ödeneği 
1967 yılı 

teklifi 

2 778 848 3 132 796 
554 500 587 500 

13 504 13 504 
27 500 54 200 

831 000 1 139 000 

Fazlası 

429 748 
33 000 

26 700 
313 000 

1 
10 005 001 

140 441 
75 000 

14 425 804 

1 
12 005 001 

138 350 
65 000 

17 135 361 

2 000 000 
7 909 

2 810 357 
100 800 

\ 
2 709 557 F 

1966 malî yılma nazaran 1967 bütçe tasarısında bölümlerde görülen fazlalık ve noksanlığın sebepleri bölüm s 
1. Personel giderlerindeki 353 948 liralık artış 4047 sayılı Kanunla kabul edilen kadrolardan (L) cetveline 

kalan fiilî kadrolar ile bu kadrolardan 4598, 7244 ve 242 sayılı Kanunlar gereğince, 1, 2 ve 3 üst derece aylık alan 
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lirleri ile yaptırılan spor tesislerinden geçen yıl hizmete giren salonlara ilâveten bu yıl da.hizmete girecek spor 
tebilmesi, Binicilik Federasyonu için satmalman konkurhipik atlarının bakımı ve devamlı antremanlarmı yaptırı 
mesi teminen (D) işaretli cetvele memur, seyis, bekçi gibi 19 idari personel kadrosunun ilâvesi zaruretinden ile 

Yönetim giderleri : Bu bölümde görülen 33 000 lira fazlalık iş hacmi devamlı olarak artan ünitelerimizle yen 
spor tesisleri işletme bürolarının ihtiyaçlarını karşılamak amaciyle konulan ödenekten ileri geldiği görülmüştür. 

3. Kurum giderlerindeki 26 700 liralık artış geçen yıl hizmete giren 6 spor salonu ile bu yıl hizmete girecek 
için lüzumlu büro, ulaştırma tesisler işletme ve onarma, malzeme alım ve diğer alım giderlerinin artmasından iler 

4. Çeşitli giderler : Bu bölüm Spor - Toto kupanlarım basan Basımevine ait matbaanın maddelerini teşkil 
1966 yılında matbaanın bâzı zaruri ihtiyaçları bilhassa kâğıt ihtiyacı karşılanamadığından 1967 yılı için 308 000 
konulduğu görülmüştür. 

5. Sermave teşkili ve transferler : Sermaye teşkili ve transfer harcamaları cetvelindeki maF transferler k 
14.7.1965, 16.7.1965 tarih ve 655 ve 695 sayılı kanunlarla belediye ve özel idarelerin 3530 sayılı Beden Terbiye 
(b) ve (c) bendleri gereğince Beden Terbiyesi bölgelerine ayırmalrta oldukları payların kaldırılması ve borçların 
gelirleri kesilmiş olduğundan 1966 yılında alınmış bulunan 10 000 000 lira ile ancak bölgeler personelinin ay 
şılanabilmiş olduğundan, bunların dışındaki müb^em ve zaruri ihtiyaçlarının da karşılanması amaciyle Hazined 

6. Sosyal transferler bölümünde 1966 bütçesine nazaran 2 091 liralık bir noksanlık görülmüştür. 
7. Borç ödemeleri bölümünde 10 000 liralık bir noksanlık görülmüştür. 
8. 1966 yılı bütçesinin bütün bölüm ve maddelerinde 11 aylık sarfiyatın tetkiki neticesinde âzami tasarruf 

sinin (B) işaretli gelir cetvelinde görüleceği üzere ^ecen yıldan devreden nakit 1 200 000 lira civarında oldu 
çesinin bütün kısımlarındaki ödeneğin âzami tesar nıfa riayet edilmek suretiyle kâfi geleceği ancak personel 
nın keza yapılan tasarruf sonunda artacağı tahmin edilmektedir. 

1938 yılından beri fiilî kadrolara bir ilâve yapılmamış olduğundan, münhal mevcut değildir Ancak yukarda 
ihtiyacı kendisini kuvvetle hissettirmektedir. 

Bunun yanında, 
1. 1966 yılında ek ödenek istenmesine ihtiyaç hâsıl olmamıştır. 
2. Muhasebei Umumiye Kanununun âmir hükümlerine göre her hizmet karşılığı ödenek bütçede yer almaktad 

bulunmadığı, 
3. Yatırım tahsisatının bir plân ve proje dâhilinde sarfına çalışılmaktadır. 
4. Ödenek fiilî kadroya kifavet etmekte olup, üst derece tatbiki mevcuttur, açık maaşı alan yoktur, 
5. Yönetim ve hizmet giderlerine konulan ödeneklerden hizmet aksatmadan tasarruf imkânları mevcut değ 
6. (L) cetvelinden kadro libere edilmesine lüzum görülmemiştir. 
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7. (D) cetvelinde zaruri olarak 19 personel kadrosu artışı olup, diğer ücretlilerdeki artış kanuni çerçeve dâhil 
8. 1966 yılı içinde atletizm, bisiklet, voleybol, kürek, yüzme, boks, eskrim, dağcılık ve kış sporları branşlarınd 

uzmanlar getirilmiştir, diğer yabancı uzman talepleri kadro mevcudolmadığmdan karşılanamamıştır. 
9. 4489 sayılı Kanuna göre staj için ecnebi memleketlere bütçe imkânsızlıkları dolayısiyle gönderilen kimse y 

kazanan 2 elemanın halen birisinin A.B.D., diğerinin ise Almanya'da Master yapmakta olduğu öğrenilmiştir. 

Teklif ve temenniler 

1. îş hacmi günden güne genişlemekte olan teşkilâtın Spor - Toto dâhil 5 ayrı binada bulunması işleri hayli sek 
darlığından teknik eleman alınamamaktadır. Bütün teşkilâtın bir araya toplanması için Emekli bandığına ait Ul 
Mahsulleri Ofisinin işgal ettiği binanın tutulmasına karar verilmiş olduğundan, 738 000 lira kms ı bulunan bu b 
bul'da bulunan federasyonlarımızın kiralarını karşılamak amacivle 13.610 ncu Genel Müdürlük binaları kira bedeli 
788 000 liraya çıkarılmasını lüzumlu görmekteyim. 

2. Müfettiş kadrosunun artması ve bölgelerdeki teftişin yaptırılabilmesi için 12.821 nci Müfettişler geçici görev 
liraya 30 000 liranın ilâvesiyle 50 000 liraya ihtiyaç bulunduğu, bu itibarla, 12.821 nci Müfettişler geçici görev y 
vesini zaruri görmekteyim. 

Gelir ve gideri denk olarak tanzim edilmiş bulunan Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü 1967 bütçesine yukarda 
518 000 liranın ilâvesiyle kabulünü Yüksek Komisyon tetkiklerine arz ederim. Bu bütçenin Türk sporuna yararlı olm 

Saygılarımla. 

A 
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Bütçe Karma Komisyonu raporu 

T. B. M. M. 
Bütçe Karma Komisyonu 

Esas No: 1/279 
Karar No. : 43 

Cumhuriyet Senatosu Yüksek Başkanlığına 

Türkiye Büyük Millet Meclisine 30 . .11 . 1963 tarihinde sunularak Komisyonumuza havale edilmiş buluna 
ğü 1967 yılı Bütçe kanunu tasarısı» ilgili Devlet Bakanı, Genel Müdür ve Maliye Bakanlığı temsilcilerinin de 

Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü 1967 yılı Bütçe kanunu tasarısında, cari harcamalar için (A/ l ) işaretl 
lira, yatırım harcamaları için (A/2) işaretli cetvelde gösterildiği üzere 9 lira, sermaye teşkili ve transfer harca 
de gösterildiği üzere 12 208 352 lira ki, toplam olarak 17 135 361 lira ödenek teklif olunmaktadır. 

Komisyonumuzda, Komisyonumuz adına inceleme yapan raportörümüzün raporu okunduktan sonra görüşm 
rulan hususlara cevaplar vermişler ve geniş açıklamada bulunmuşlardır. 

Bu yıl istenen ödenek geçen yıla nazaran 2 709 557 lira daha fazladır. Bu fazlalığın «Sermaye teşkili ve s 
görülmektedir. Bunun 21 . 7 . 1965 tarih ve 655 sayılı Kanunla gelirleri kaldırılan iller bölge müdürlüklerine 
2 000 000 liradan ileri geldiği anlaşılmaktadır. Bu bölüm için 1966 bütçesiyle temin edilen 10 000 000 liranın 
mal sayılmıştır. 

Maddelerin müzakeresinde; tesisleri genişlemiş bulunan Genel Müdürlüğün müfettişlerine ayrılan ödenek y 
12.821 nci «Müfettişler geçici görev yolluğu» maddesine 30 000 lira, muhtelif binalarda kira ile oturan Gene 
toplamak amaciyle, Emekli Sandığına ait bir bina için 788 000 liralık kira anlaşması yapıldığından 13.000 
li» maddesine 488 000 lira ilâve edilmiştir. Dengeyi sağlamak gayesiyle (B) işaretli gelirler cetvelinin 72.10 
"218 000 lira, 72.400 ncü «Geçen yıldan devreden nakit mevcudu» maddesine de 300 000 lira eklenmiştir. 

Böylece cari harcamalar toplamı. 5 445 000 lira (A / l ) , (A/2) ve (A/3) cetvelleri toplamı 17 653 361 lir 
lamı da 17 653 361 lira olmuştur. 

Tasarının 1 ve 2 nci maddesi ve cetvelleri yukarıda belirtilen değişikliklerle, diğer maddeleri ve cetvelleri a 
Genel Kurulun tasvibine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Başkan Başkanvekili Sözcü Kâtip 
Aydın Aydın Sakarya Bolu Adıya 

t. Sezgin t. C. Ege N. Bayar II. 1. Cop M. A. A 
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Ankara 
H. T. Toker 

Erzurum 
C. Önder 

istanbul 
iöz hakkım mahfuz 

8. Aren 

Kocaeli 
L. Tokoğlu 

Ordu 
Ş. Koksal 

Ankara 
T. Kapanh 

Eskişehir 
M. t. Angt 

İstanbul 
0. Gümüşoğlu 

Konya 
M. N. Kalaycı 

Rize 
E. Y. Akçal 

A. 1 

Balıkesir 
Söz hakkım saklı 

F. tslimyeli 

Giresun 
AT. Erkmen 

İstanbul 
M. Güven 

Kütahya 
M. Erez 

Sakarya 
E. Alican 

Trabzon 
\ Birincioğlu A. 

Cumhurbaşkanınca S. 
R. Üner 

Giresun 
/ . E. Kîlıçoğlu 

İzmir 
/. Gürsan 

Nevşehir 
A. B. Numanoğlu 

Sivas 
0. Kabibay 

Trabzon 
R. Uzuner t. 

Ü. Çorum 
A. Çet 

Gümüşa 
iSf. Sav 

Kayse 
A. A. Hacıp 

Niğd 
Söz hakkım m 

M. Altın 

Tabiî Ü 
8. Küç 

Yozgat 
Yeşilyurt 
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü 1967 yılı Bütçe kanunu tasarısı 

Madde 1. — Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğünün cari harcama
ları için (A/ l ) işaretli cetvelde gösterildiği üzere 4 927 000 lira. ya
tırım harcamaları için (A/2) işaretli cetvelde gösterildiği üzere 9 lira, 
sermaye teşkili ve transfer harcamaları için de (A/3) işaretli cetvelde 
gösterildiği üzere 12 208 352 lira ki, toplam olarak 17 135 361 üra 
ödenek verilmiştir. 

Madde 2. — Beden Terbiyesi Genci Müdürlüğünün gelirleri, bağlı 
(B) işaretli cetvelde gösterildiği üzere 17 135 361 lira olarak tahmin 
edilmiştir. 

Madde 3. — Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğünce 1967 yılında 
elde edilecek gelir çeşitlerinden her birinin dayandığı hükümler, bağ

lı (C) işaretli cetvelde gösterilmiştir. Bu cetvelde yazılı gelirin tarh 
ve tahsiline 1967 bütçe yılında da devam olunur. 

Madde 4. — Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğünün 30.6.1939 ta
rih vo 3656 sayılı Kanunun 19 ncu maddesine giren hizmetlilerine ait 
kadrolar, bağlı (D) işaretli cetvelde gösterilmiştir. 

3656 sayılı Kanunun 9 ncu maddesi gereğince geçici mahiyetteki 
hizmetler için Bakanlar Kurulu Kararı ile kadro alınabilecek tertip
ler, bağlı (E) işaretli cetvelde gösterilmiştir. Bu kadrolar, ertesi yıl 
Bütçe kanunu tasarısı ile Türkiye Büyük Millet Meclisine sunulur. 
Bunların eldeki kadrolara ek olmaması şarttır. 

Madde 5. — Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğünün kuruluşu hak
kındaki 30.5.1941 tarihli ve 4047 sayılı Kanuna, bağlı (1) sayılı cetvel
de yazılı kadrolardan, bağlı (L) işaretli cetvelde gösterilenler 1967 
bütçe yılında kullanılamaz. 

Beden T. G. Md. Bü 

BÜTÇE KARMA KOMİ 

Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğ 

Madde 1. — Beden Terbiyesi G 
ları için (A/ l ) işaretli cetvelde 
yatırım harcamaları için (A/2) i 
9 lira, sermaye teşkili ve transfer 
cetvelde gösterildiği üzere 12 
17 653 361 lira ödenek verilmiştir. 

Madde 2. — Beden Terbiyesi G 
(B) işaretli cetvelde gösterildiği 
min edilmiştir. 

Madde 3. — Tasarının 3 ncü m 

Madde 4. — Tasarının 4 ncü m 

Madde 5. — Tasarının 5 nci m 
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Hükümetin Tefkliifi 

Madde 6. — Geçen bütçe yıllarına aidolup da, Muhasebei Umumi
ye Kanununun 93 ncü maddesine göre zamanaşımına uğramamış ve 
karşılıkları yılları bütçelerinde bulunan borçlar, 1967 yılı bütçesi
nin ilgili hizmet tertiplerinden veya (Aylık ve ücretler kesimleri 
hariç) ( A / l ) , , (A/2) ve (A/3) işaretli cetvellere dâhil ödeneklerden 
(Geçen yıllar borçları) maddesine, Maliye Bakanlığınca aktarılacak 
ödenekten ödenir. 

Madde 7. — Futbolda müşterek bahis hasılatından elde edi
lecek gelir spor tesisleri işletmelerinden, spor faaliyetlerinden 
elde edilecek gelirler ve basımevi gelirleri bir taraftan bağlı (B) 
işaretli cetvelin 61.000, 62.000 ve 63.000 ncü bölümlerine gelir, diğer 
taraftan bağlı (A/ l ) işaretli cetvelin (12.911 12.912, 14.571, 14.573 
ve 15.921, 15.923, 15.926 ve 16.116) ncı, (A/2) işaretli cetvelin ilgili, 
(A/3) işaretli cetvelin 32J00 ve 34.720 nci maddelerine ödenek kay
dına, Maliye Bakanı yetkilidir. 

Ayrıca özel talimatnamesi gereğince bölgeler paylarından ve bölge 
spor faaliyetlerinden elde edilecek gelirin bağlı (B) işaretli cetvele 
gelir ve (A/3) işaretli cetvelin 34.260 ncı maddesine ödenek kaydına 
Maliye Bakanı yetkilidir. 

Bu ödeneklerden yılı içinde harcanmıyan kısım, ertesi yıla devir 
ve birinci fıkra esasları dairesinde gelir ve ödenek kaydolunur. 

Madde 8. — Gider bölümlerinden yapılacak harcamalara ait for
mül, bağlı (R) işaretli cetvelde gösterilmiştir. 

Bütçe Karma Komisyo 

Madde 6. — Tasarının 6 ncı madd 

Madde 7. — Tasarının 7 nci madd 

Madde 8. — Tasarının 8 nci madd 

Beden T. G. Md. Bütçesi (S. Sayısı : 855) 



— 20 

Hükümetin Tdkliö 

Madde 9. —• Bu kanun 1 Mart 1967 tarihinde yürürlüğe girer. 

Madde 10. — Bu kanunu Başbakan ve Maliye Bakanı yümtür. 

Başbakan 
S. Demirel 

Devlet Bakam 
K. Ocak 

Adalet Bakanı 
H. Dinçer 

İçişleri Bakanı 
F. Süka7i 

Maliye Bakanı 
C. Bilgehan 

Bayındırlık Bakanı 
E. Erdinç 

Sağ. ve Sos. Y. Bakanı 
E. Somunoğlu 
Tarım Bakanı 

B. Dağdaş 
Çalışma Bakanı 

A. N. Erdem 
En. ve Ta. Kay. Bakam 

/. Deriner 
İmar ve İskân Bakanı 

H. Menteşeoğlu 

Devlet Bakanı 
R. Sezgin 

Devlet Bakanı 
A. F. Alışan 

Millî Savunma Bakanı 
A. Topaloğlu 

Dışişleri Bakanı 
/ . S. Çağlayangü 

Millî Eğitim Bakanı 
O. Dengiz 

Ticaret Bakanı 
S'. T. Müftüoğlu 

Güm. ve Tekel Bakanı 
/. Tekin 

Ulaştırma Bakanı 
S. Öztürk 

Sanayi Bakanı 
31. Turgut 

Turizm ve Ta. Bakanı 
N. Kür şad 

Köy İşleri Bakanı 
S. O. Avcı 

Beden T. G. Md. Bütçesi 
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Madde 9. — Tasarının 9 ncu mad 

Madde 10. — Tasarının 10 ncu m 

(S. Sayısı : 855) 



— 21 — 

(A/l) CARİ HARCAMALAR 

Madde Ödeneğin çeşidi 

1966 ödeneği 
Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira 

Hükümetçe istenen 
Madde Bölüm fto 
Lira Lir 

PERSONEL GİDERLERİ 2 778 848 3 132 

AYLIKLAR 
12.110 Aylıklar 

Ücretler Kesim toplamı 

787 912 

1 457 730 

790 328 

1 662 980 

12.210 
12.230 
12.250 

12.281 
12.282 

12.310 
12.320 
12.330 
12.340 
12.370 
12.380 

Hizmetliler ücreti 
Geçici hizmetliler ücreti 
Yabancı uzmanlarla yardımcıları ücreti 
İŞÇİ ÜCRETLERİ 
Matbaa işçi ücretleri 
Diğer işçi ücretleri 
(İşçi ücretleri toplamı : 275 000) 
Sosyal yardımlar Kesim toplamı 

Çocuk zammı, 
Doğum yardımı 
Ölüm yardımı 
Tedavi gideri 
Emekli keseneği karşılıkları 
Sosyal Sigortalar Kurumları kesenek ve 
prim karşılıkları 

743 580 
271 350 
117 000 

150 000 
175 800 

156 443 

8 500 
1 000 
3 500 
6 000 

92 263 

45 180 

909 630 
271 350 
207 000 

175 000 
100 000 

207 239 

8 500 
1 000 
3 500 
6 000 

110 497 

77 742 
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1966 ödeneği Hükümetçe isten 
Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm 

Madde Ödeneğin çeşidi Lira Lira Lira 

Tazminatlar Kesim toplamı 191 560 244 246 

12.520 Kasa tazminatı 4 560 5 280 
12.590 4047 sayılı Kanun gereğince verilecek 

fahrî hizmetler tazminatı 187 199 238 966 
İKRAMİYELER VE MÜKÂFATLAR 

12.610 Yabancı dil ikramiyesi 1 İ 

ÖDENEKLER 
12.710 Temsil ödeneği 3 000 3 000 

Yolluklar Kesim toplamı 182 001 225 000 

/ - Yurt içi yollukları 

YÖNETİM YOLLUKLARI 
12.811 Sürekli görev yollukları 4 000 4 000 
12.813 Geçici görev yolluğu 17 000 25 000 
12.814 Yabancı uzmanlarla yardımcıları geçici 

görev yolluğğu 30 000 30 000 
DENETİM YOLLUKLARI 

12.821 Müfettişler geçici görev yolluğu 13 000 20 000 
12.829 Danışma Kurulu üyeleri geçici görev yol

luğu 7 500 7 500 
DİĞER YOLLUKLAR 

İ2.841 Tedavi yolluğu 500 500 
(Yurt içi yollukları toplamı : 87 000) 

* 
Beden T. G. Md. Bütçesi (S. Sayısı : 855) 



— 23 -~ 

Bölüm Madde 

13.000 

12.853 
12.854 

12.871 
12.872 

Ödeneğin çeşidi 

yurt 

II - Yurt dı§ı yollukları 

YÖNETİM YOLLUKLARI 
Yurt dışı geçici görev yolluğu 
Yabancı uzmanlarla, yardımcıları 
dışı geçici görev yolluğu 
ÖĞRETİM YOLLUKLARI 
Yurt dışı staj ve öğrenim yolluğu 
Yurt dışı kongre ve konferans yollukları 
(Yurt dışı yollukları toplamı : 138 000) 
özel hizmet yollukları Kesim toplamı 

12.911 idareci ve sporcuların yurt içi yollukları 
12.912 İdareci ve sporcuların yurt dışı yollukları 

YÖNETİM GİDERLERİ 

Genel yönetimle ilgili alımlar 
Kesim toplamı 

13.110 Kırtasiye alımları ve giderleri 
13.120 Basılı kâğıt ve defter alımları ve giderleri 
13.130 Döşeme ve demirbaş alımları ve giderleri 
13.140 Yayın alımları ve giderleri 
13.150 Yakacak alımları ve giderleri 
13.160 Hizmetli giyim alımları ve giderleri 
13.190 Diğer alımlar ve giderleri 

1966 ödeneği 
Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira 

50 

30 

30 

000 

000 

1 
000 

2 

1 
1 

126 000 

20 
15 
15 
40 
25 

000 
000 
000 
000 
000 

9 000 
2 000 

Hükümetçe istenen 
Madde Bölüm to 
Lira Lir 

554 500 

50 000 

30 000 

28 000 
30 000 

151 000 

25 000 
20 000 
20 000 
10 000 
30 000 
14 000 
2 00') 

58 
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Bölüm Madde ödeneğin çeşidi 

14.000 

Genel yönetimle ilgili giderler 
Kesim toplamı 

13.210 Su giderleri 
13.220 Temizlik giderleri 
13.230 Aydınlatma giderleri 
13.290 Diğer yönetim giderleri 

HİZMETLERLE ILGÎLt ALIMLAR 
13.350 Sağlık araç, gereç ve ilâç alımları ve gi

derleri 

Ulaştırma giderleri Kesim toplamı 

13.410 Posta - telgraf giderleri 
13.420 Telefon giderleri 
13.430 Taşıma giderleri 

TAŞIT İŞLETME VE ONARMA Gİ
DERLERİ 

13.520 Hizmet taşıtları işletme ve onarma gi
derleri 

KIRA GİDERLERİ 
13.610 'Kira bedeli 

HİZMET GİDERLERİ 

1966 ödeneği 
Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira 

31 000 

7 000 
5 000 
18 000 
1 000 

2 500 

91 000 

30 000 
60 000 
1 000 

4 000 

300 000 

13 504 

Hükümetçe isten 
Madde Bölüm 
Lira L 

39 000 

8 00O 
5 000 

25 000 
1 000 

2 500 

91 000 

30 000 
60 000 
1 000 

4 000 

300 000 
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Bölüm Madde Ödeneğin çeşidi 

1966 ödeneği 
Madde Bölüm toplamı 

Lira Lira 

19 
Hükümetçe istenen 

Madde Bölüm top 
Lira Lira 

15.000 

GENEL YÖNETİMLE İLGİLİ HİZMET 
GİDERLERİ 

14.130 Mahkeme harçları ve giderleri 

Güvenlik giderleri Kesim toplamı 

14.341 3325 sayılı Kanunun 3 ncü maddesinin 
gerektirdiği giderler 

14.342 7126 sayılı Kanuna dayanılarak çıkarılan 
Tüzüğün 119 ncu maddesinin gerektirdi
ği giderler 
MALÎ IIİZETLERLE İLGİLİ GİDER
LER 

14.430 Para taşıma giderleri 

Eğitim ve araştırma giderleri 
Kesim toplamı 

TÜRK SPORUNUN İDAMESİ VE GE
LİŞTİRİLMESİ GİDERLERİ 

14.571 İdame ve geliştirme giderleri 
14.573 7258 sayılı Kanunun 4 ncü maddesi gere

ğince yapılacak giderler 

KURUM GİDERLERİ 

12 000 

1 500 

27 500 

2 000 

1 500 

54 2 

Beden T. G. Md. Bütçesi (S. Sayısı : 855) 
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Bölüm Madde Ödeneğin çeşidi 

1966 ödeneği 
Madde Bölüm toplamı 

Lira Lira 

1 
Hükümetçe istenen 
Madde Bölüm top 
Lira Lira 

TEMSİL, AĞIRLAMA VE TÖREN GÜ
DERLERİ 

16.710 Temsil giderleri 

BAKIM VE KÜÇÜK ONARIM GİDER
LERİ 

16.810 Bina onarımı 

12.000 PERSONEL GİDERLERİ 
Bölümü toplamı 

l:;.0O0 YÖNETİM GİDERLERİ 

Bölümü toplamı 

14.000 HİZMET GİDERLERİ Bölümü toplamı 

15.000 KURUM GİDERLERİ Bölümü toplamı 

16.000 ÇEŞİTLİ GİDERLER Bölümü toplamı 

CARİ HARCAMALAR TOPLAMI 

000 

5 000 

5 000 

5 000 

2 778 848 

554 500 
18 504 
27 500 
831 000 

4 205 352 

8 182 

587 
1:1 
54 

1 İIJÜ 

4 927 

Beden T. G. M.l. Bütçesi (S. Sayısı : 855) 
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(A/2) YATIRIM HARCAMALARI 

Bölüm Madde Ödeneğin çeşidi 

1966 ödeneği 
Madde Bölüm toplamı 

Lira Lira 

Hükümetçe isten 
Madde Bölüm 
Lira L 

21.000 

22.000 

23.000 

ETÜT VE PRİJE GİDERLERİ 

Eğitim sektörü Keşlim toplamı 

21.811 Ltüt ve pi'oje giderleri 
21..8.12 Teknik personel ücretleri 
21.813 Teknik personel geçici görev yollukları 

Yapı, tesis ve büyük onarım giderleri 

Eğitim sektörü Kesim toplamı 

22.811 Yapı, tesis ve büyük onarım giderleri 
22812 Teknik personel ücretleri 

22.81 o Teknik personel geçici görev yollukları 

MAKİNA, TEÇHİZAT VE TAŞIT ALIM
LARI VE ONARIMLARI 

Beden T. G. M d. Bütçesi (S. Sayısı : 855; 
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Bölüm Madde Ödeneğin çeşidi 

1966 ödeneği 
Madde Bölüm toplamı 

Lira Lira 

Hükümetçe istenen 
Madde Bölüm to 
Lira Lir 

Eğitim sektörü Kesim toplamı 

23.811 Makina, teçhizat alımları ve büyük ona
rımları 

23.812 Taşıt alımları 
23.813 Teknik personel ücretleri 

21.000 ETÜT VE PROJE GİDERLERİ 
Bölümü toplamı 

22.000 YAPI, TESİS VE BÜYÜK ONARIM Gİ
DERLERİ Bölümü toplamı 

23.000 MAKİNA, TEÇHİZAT VE TAŞIT ALIM
LARI VE ONARIMLARI Bölümü toplamı 

YATIRIM HARCAMALARI TOPLAMI 

Beden T. G. M.l. Bütçesi (S. Sayısı : 855) 
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(A/3) SERMAYE TEŞKİLİ VE TRANSFER HARCAMALARI 

Bölüm Madde Ödeneğin çeşidi 

32.000 

34.000 

aidat 

I - Sermaye teşkili 
KAMULAŞTIRMA VE SATINALMA-
LAR 

32.1.00 Kamulaştırma ve satmalına bedeli 

II - Transferler 
MALÎ TRANSFERLER 

Bağımsız bütçeli idarelere ödemeler 
Kesim toplamı 

34.250 580 sayılı Kanunun 13 ncü maddesine gö
re Millî Prodüktivite Merkezine »ödenecek 

34.260 İller bölge müdürlüklerine yapılacak yar
dımlar 
ULUSLARARASI TEŞEKKÜLLERE 
ÖDEMELER 

34.720 Uluslararası spor kurumlarına katılma 
payı 

1966 ödeneği 
Madde Bölüm toplamı 

Lira Lira 

Hükümetçe istene 
Madde Bölüm 
Lira L 

1. 

10 005 000 

5 000 

10 000 000 

10 005 001 

1 

12 005 000 

r> ooo 

12 000 000 

12 00 

35.000 SOSYAL TRANSFERLER 140 441 13 

«eden T. G. Mil. Bütçesi (S. Sayısı : 855) 
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Bölüm Madde Ödeneğin çeşidi 

1966 ödeneği 
Madde Bölüm toplamı 

Lira Lira 

Hükümetçe istenen 
Madde Bölüm t 
Lira Lir 

Emekli Sandığına ödemeler 
Kesim toplamı 

35.210 f/c 1 ek karşılıklar 
35.220 Emekli ikramiyesi 
35.230 Sandık yönetim giderleri 
35.240 Diğer ödemeler 

EMEKLİ AYLIKLARI VE I)İ(iER BEN
ZERİ ÖDEMELER 

35.310 Emekli dul ve yetim aylıkları 

DERNEK, BİRLİK, KURUM, KURU 
LUŞ; SANDIK VE BENZERİ TEŞEK
KÜLLERE YARDIMLAR 

35.710 Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü Me
mur ve Hizmetlileri Biriktirme ve Yar
dımlaşma Sandığına (Memur ve hizmet
lilerin öğle yemeğinde kullanılmak üzere) 

36.000 BORÇ ÖDEMELERİ 

36.300 Geçen yıllar borçları 

36.400 İlâma bağlı borçlar 

(Bu ödeneği ihtiyaç nisbetinde artırma
ya Maliye Bakanı yetkilidir.) 

120 441 

14 «591 
60 000 
5 750 

40 000 

10 000 

10 000 

60 000 

15 000 

75 000 

113 850 

17 000 
60 000 
6 
30 

850 
000 

10 000 

14 500 

60 000 

5 000 

6 

Beden T. G. Md. Bütçesi (S. Sayısı : 855) 



Bolüm. Madde ödeneğin çeşidi 

32.000 KAMULAŞTIRMA VE SAT1NALMA-
LAR Bölümü toplamı 

34.000 MALÎ TRANSFERLER Bölümü topüımı 
35.000 SOSYAL TRANSFERLER 

Bölümü toplamı 

36.000 BORÇ ÖDEMELERİ Bölümü toplmııı 

SERMAYE TEŞKİLİ VE TRANSFER 
HARCAMALARI TOPLAMI 

Beden T. ( 

— 32 — 

1966 ödeneği Hükümet ee istene 
Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm 

Lira Lira Lira L 

• 1 . 

10 00f) 001 12 0 

140 441 1 

75 000 

10 220 443 12 2 
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B - CETVELİ 

dd( Geliri'i cesidi 

19(i(i yılı lalını inleri 
Madde 'Bölüm toplaı 
Li ra 1 .i ra 

1 
Hükümetçe tahinin ed 

Madde Bölüm to 
Lira Lira 

H/2 - V ergi dış t .gelirler 

KURUMLAR HASILATI VE PAYLARI 

110 Basımevi gelirleri 

PAYLAR 
.280 Futbol müsabakalarında müşterek bahis 

hasılatından elde edilecek gelir 
290 Spor tesislerimizde profesyonel ve genç

lik kulüplerinin yapacakları yarışma
lardan elde edilecek' gelirden r4 10 bölge 
ve saha payları 

BEDEN TERBİYESİ MALLARI GE
LİRLERİ 

1.45 Diğer hasılatlar 
147 Spor tesisleri işletme gelirleri 

ÇEŞİTLİ GELİRLER 

310 Spor faaliyetlerinden elde edilecek gelir 
400 Bağışlar 

2 400 002 2 800 

2 400 000 2 800 000 

290 000 250 

40 000 
250 000 

1.0 001 

50 000 
200 000 

5 

10 000 5 000 

Beden T. G. Md. Bütçesi (S. Sayısı : 855) 



— 34 — 

Bolüm Madde Gelirin çe;;idi 

H/S - Özel (jelirler 

72.000 ÖZEL GELİRLER 

72.100 Hazine yardımı 
72.400 Geçen, yıldan devreden nakil, mevcudu 

6.1.000 K[TKUMLAK HASILATI VK PAYLAI* 
Bölümü toplamı 

62.000 BBDUN TLKBİYh\Sİ MALLARI GL-
LLRİ Bölümü to])lamı 

03.000 GLŞİTLİ GULİRLLR Bölümü toplamı 

72.000 ÖZEL GLLİRLBR, Bölümü toplamı 

GENEL TOPLAM 

1966 yılı tahminleri Hükümetçe 1 ahinin e 
"Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm t 
Lira Lira, Lira Li 

l 2i;5 -Üil 
512 870 

11 725 801 

2 400 002 

290 000 

10 001 

1 I 725 801 

14 425 804 

12 880 ;!58 
1 200 000 

14 08 

2 80 

25 

14 08 

17 13 

Beden T. G. Md. Bütçesi (S. Sayısı : 855 
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E - CETVELİ 

Bölüm Madde Ödeneğin çeşidi 

12.000 Personel giderleri : 
12.230 Geçici hizmetliler ücreti 
J2.250 Yabancı uzmanlarla vaizdi m cilan ücreti 

(L) CETVELİ 

) , Memurivetin ııcv'i Adcd Ccvvl 

(i lieis Muavini 
7 Mütercim 
(i Mimar 
7 Mimar Muavini 
8 l-ıYn Memuru 
S Sekreter 
8 Mütercim 
î) Doktor 

1 
! 
1 
! 
1 
1 
1 
') 
_ 

soo 
700 
800 
70G 
(>00 
(HM) 
()()() 
r)00 

Tonlam 

Beden T. G. Md. Bütçesi (S. Sayısı : 855; 
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R - CET 

19G7 yılı Cleuel LUUce Kanununa bağlı (il) işaretli cetveldeki harca 
uta formLılleri bu bütçe için de uygulanır . 

14.570 T ü r k sporunun idamesi ve geliştirilmesi gider ler i ; 
Bölüm J 4.571 : İdame ve geliştirme giderleri, 
T - Y u r t içinde ve y u r t dışında yapı lacak her tü r lü sportif oyun 

hırla, yarışmaların ve bunların hazırlık (^ılışmalarının yerli ve milletler- | 
arası kamplar ın , kurs la r ın (seminerler dâhil) gerek t i rd iğ i : 

!. "1-hOOO ııei (Yönetim giderleri) bölüm ter t ipler ine ilişkin giderleri . 
2. Dinlendirici , moral ve fizik kabiliyetleri geliştirici ve eğitici 

her tü r lü eğlence, gezi ve boş zamanları değerlendirme giderleri. 
H. Yemekli ve yemeksiz yat ı rma ve bar ındırma giderleri , 
4. C!elenekler uyar ınca uluslararası karşılıklı anlaşmalar gereğin

ce, yabancı tak ımlara verilecek para la r la , yapı lacak karşılama, uğur
lama,, ziyafet, ağır lama, hediye alım ATC giderleri, 

5. Ödenek le r i ve usullerine göre çalıştırıhııalarında zorunluk du
yulan tercüman, .mihmandar, spiker ve yardımcılar ının yolluk, ücret, 
bedd ve istihkalkları ile 'benzeri ödemeler, 

G. Sportif oyunlarla yar ışmalar ın yapılacağı yerlerin yönetim \ v 
işletilmelerinde kullanılacak presonelin volinle ücret bedel ve istih
kaklar ı giderleri , 

7. Beden eğitimi ve öğretimine yarar l ı spor -tesislerinin kira. yöne
tim, işletme ve personel giderleri, 

İL Y u r t içinde ve yu r t dışında, yapı lacak her tür lü sportif oyun
lar ile yar ı şmalar ve bunlar ın hazırl ık çal ışmalarına ve kamplar ına 
'katılacak idarecilerin hakem, antrenör , '.masör, doivtor, idareciler ile 
bunların yardımcılar ının, sporcuların hizmetli ve işçilerin : 

"1. Tedavi ve has ta l ık lardan korunması ile ilgili ödemeler, 
2. 'Millî ve temsili müsabakalara hazırlık ve iş t i rak için davet edilen 

sporcu ve idarecilerin işlerinden ayrılmaları dolayısiyle uğradıkları za
rarlar ı karşılamak amaciyle verilecek tazminatlar. I 

:>. Beden. Terbiyesi Tüzüğü hük 
miye, mükâfat ve ödüller, 

4. Uluslararası müsabakalar dola 
lacak seyahat lerde idareci ve sporcu 
spor kıyafet leri ve spor kazaları sigo 
baka la rda idareci ve sporcuların giydir 

UF - Yetiştirici , eğitici, öğreticile 
ve i s t ihkaklar ile benzeri ödemeler, 

IV - Hakemler , müşahit ve saha 
verilecek tazminat lar , 

V - Ulusal, bayram ve törenlerin 
VI - Beden eğ'I im ve spor faaliy 

yayın, t an ı tma v- p'-opaganda. giderler 
VİE - Ya'bancı idarecilerin, spor o 

kafilelerinin anlaşmaları uyarınca 1 n 
V I I I - Sportif maksatlarla, yurdum 

derasyonlar ın toplantı , denetini ve in 
yur t içi ve yurt; dışı yollukları ve o 
bu maksatla 'gelenlerin iaşe ve ikamet 

IX - Yarışmalar ve sportif oyunla 
hare ve benzeri ödemeler, 

X - Binicilik yarışmaları ve oyu 
şıma, kam]), yarışına ve oyunlara tah 
Binicilik hVdetasyonu at larının ise de 
bakım, yiyecek ve 'barındırma giderl 
bakıcı lar ının yol ve o tu rma giderleri, 

XI - Türkiye 'Millî Olimpiyat Kom 
aidat, 

XII - Başarılı ve yoksul kulüpler 
dımları, 

Beden T. G. Md. Bütçesi (S. Sayısı : 855) 
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XIH - Millî ve resmî müsabakalar esnasında, ilgili yönetmelik hü
kümleri gereğince kulüp ve 'bölgelere ödenecek saha ve salon hissesi 
giderleri, 

14.571 nci maddeden ödenir. 
Bölüm 14.573 : 7258 saydı Katranım 4 ııcü maddesi gereğince yapı

lacak giderler; 
14.573 ııcü madde hakkında, 14.571 nci maddenin XII nci kısmın

daki yardımlar hariç;, diğer hükümleri uygulanır. 

Yatırımlar 

Bölüm 21.000 - 23.000 : Btüt, proje, yapı, tesis ve büyük onarını 
giderleri ile makimi, teçhizat ve 'taşıt alımları ve onarımları giderleri; 

21.000, 22.000, 23.000 ve 32.000 nci 'bölümler maddelerine Beden 

Terbiyesi (<enel Müdürlüğü Bütçe 
ödenek kaydolunacak meblâğların 
getirilecek spor, saha ve tesisler 
Bütçe Kanununa bağlı (İt) işaretl 
lanır. Ayrıca İstanbul Belediyesin 
sarayı da 32. L00 ııcü 'maddeye ekl 

Sermaye teşkili ve 

34.2G0 : .İller bölge müdürlükle 
Bölgelerin aylık ve ücret harc 

dâhil giderleri ile (Yönetim giderle 
«oniki milyon» lira dâhilinde kalınm 

T - CETVELİ 

Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğünce 237 sayılı Taşıt Kanununun 11 nci maddesine g 
makta olan taşıt cetveli 

Adcd Cinsi 
Satmalındığı 

Markası tarih Bedeli. 

1 Sepetli motosiklet Java 

Kullanıldığı ve 

13 . 5 . 1963 14 000 (,'enel Müdürlük evrak dağ 

Beden T. (I. Mi. Bütçesi (S. Sayısı : 855) 
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E - CETV3Lİ 

1 !>(>(> yılı "Bütçesinin (E) cetveline <y\vvn 12.2:i() nen secici idzmetKr hl'lüınii i!c 12.2.50 *••.-'. yalnım-ı uzman v 
personelin iierolleri bölümüne konulan ödenekten Bakanlar .Kuruiuıur.ı B) . 0 . l!)'ui im-ilı ve n A ' T s saydı karar ı 

K a d r o 
Aydiih 

Holüm Maddi üdenetrın ce ;Mi 

12.000 12.200 (İecioi hizmel lileı- ücret i 

' • ; = . . I . - » n . , V î unvanı 

{«'LU'CS >,l i'ite-ha.s'sr;'. 

A ntre i i(> i' 

Toplanı 
ödemdin yıllık t u l an 
(">deueji;;.u ('< 05 zaanmı 

t ie l lel toplanı 

Aded Lira. 

1 

1 
1 

5 
5 
•> 
1 
-') 
1 

Ş 250 
1 100 

H00 
70! 
000 
500 
450 
400 
200 

12.250 Yabancı uzmanlarla yardımeda-Bencin B/iman 
n ü e r e a » » 

o 000 o 
0 000 12 
4 50i) 45 

Benel Oedam 
» *•— - * » » • 

l ioden T. (i. LAM. Btüeesi (S. Sayısı : 855; 





Dönem : 1 
Toplantı : 6 CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı : 866 

1 9 6 7 YILI 
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Vakıflar Genel Müdürlüğü 1967 yılı Bütçe kanunu tasarısı ve 
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T. a 
Başbakanlık 29 . 11 .. 1966 

Kanunlar ve Kararlar 
TeMik Dairesi 

Sayı : 71/479-6850 

MÎLLET MECLÎSİ BAŞKANLİĞİNA 

Maliye Bakanlığınca hazırlanan ve Türkiye Büyük Millet Meclisine arzı Bakanlar Ku 
28 . 11 . 1966 tarihinde kararlaştırılan «Vakıflar Genel Müdürlüğü 1967 yılı Bütçe kanunu 
ile gerekçesi ve eki cetveller ilişik olarak sunulmuştur. 

Cereğinin yapılmasını rica ederim, 

Süleyman Dem 
Başbakan 
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Vakıflar Genel Müdürlüğü 1967 yılı Bütçe kanunu 

(GEREKÇESİ 

Genel Açıklama 
Vakıflar Genel .Müdürlüğünün 1967 yılı ıbütçe kanunu tasarısı düzenlenerek ekleriyle ıhirlikte sunulmuştu 
1963 - 1965 yıllarının tahsilat seyri ve inşaları bu yıl tamamlanacak aklarlardan 1967 yılında elde edilec 

sılatlar göz önünde bulundurulmak suretiyle düzenlenmiş bulunan işbu bütçenin gelir ve gider toplamı 5 
olan 1966 yılı (bütçesine maizaran 2 544 261 lira bir fazlalık arz etmektedir. 

GELİR BÜTÇESİ 

5:3 2:27 562 lira olarak teklif edilen '1967 yılı gelir bütçesinin 82 577 562 lirası Vakıflar Genel Müdürlüğün 
lirası da Hazine yardımından karşılanacaktır. Hazine yardımı; 7044 sayılı Kanunla devralınan eski eserler «ona 
'giderleri, 7044 sayılı Kanunla devralman ve kudretsiz mülhak vakıflara ait âbidevi eski eserler onarımı ile 
personelin ücretleri ile geçici gröev yollukları, dornekler ve köyler taraflından inşa veya tamir ettirilecek 
ödeneğin karşılığını teşkil etmektedir. 

İşbu ibütçe tasarısı, 1966 yılı bütçesi ile karşılaştırddıkta görüleceği üzöre ıgelir kısmı 3 215 281 lira faz 
ve faizlaının sebepleri ve her maddeye konulan gelirin tahmininde dayanılan esaslar sırasiyle aşağıda açıklanm 
Bölüm; Madde 

1966 yılı bütçe 1967 yılı için 
Gelirin çeşidi tahmini tahmin olunan 

62.000 62.121 İcarci vahide 196-6 yılı bütçe tahmini : ,16 513 860, 1967 yılı için tahmin olunan: 18 900 000. 
Bu ıgeiir vakıf akarların kiralarından toplanmaktadır. Aşağıda yazılı üç yıllık tahsilat sey 
yükseği 1965 'yılına aidolup 18 ı981 815 liradır. 1964 yılında kiraların serbest bırakılmas 
akarlarım ıgetirecieği kira miktarında da artış olacağı ilgili vakıflar idaresinden alınan ;ma 
(geçen yıla nazaran 2 886 140 lira fazlasiyle 18 900 000 lira tahmin ve teklif edilmiş ve üç 
miştir. Hesaıbıkatîler 

Senesi Bütçe tahminleri mucibince tahsilat 

1963 
1964 
1965 

Vakıflar G. 

11 500 000 
14 810 220 
16 

Md. 

314 700 

Bütçesi 

İ l 682 669 
15 776 814 
18 981 815 

(S. Sayısı : 866) 
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Bölüm 'Madde 

62.122 loarei Müeccele 1966 yılı ıbütçe tahmini : 20 000 1067 yılı için tahmin olunan : 20 000 
2762 sayılı Vakıflar Kanunu mu cibince tasfiyeye tabi tutulan icareleynli gayrimenkullerin 10 
daha uzatılmakla ıbu süre de 13 . 12 . 1965 tarihinde sona ermekle bir yıllık ibarelerinin 20 
dcıareteynli ıgayrimenkulier 2762 sayılı Kanunun 29 ucu maddesi 'gereğince kendiliğinden mutas 
vakfın hakkı ivaza inkılâbederek gayrimenkulun tamamı 'bu icaz karşılığında (birinci sırada ipote 
tık ioare alınması konusu değilse de 'eski yollara ıait bakayadan ancak 20 000 lirıa kadar tah 
ve üç yıllık tahsilat seyri aşağıda gösterilmiştir. 

Hesabı katiler 
Senesi Bütçe tahminleri mucibince tahsilat 

1963, .65 730 52 298 
1964 65 730 50 754 
1965 20 000 34 230 

62.000 62.123 Mukataıa 1966 yılı bütçe tahmini : 5 000 1967 yılı için tahmin olunan 5 000 
İoareteynli gayrimenkuller gibi mukataalı topraklarda tasfiyeye tabi olup bu kabîl ıgayrimen 
anıklanan esaslar dairesinde kendiliğinden mutasarrıflarının mülkiyetine geçmiş olduğundan a 
idarelerden alınan bilgiye nazaran 'devam etmekte olan bakaya tahsilatından 5 000 lira kada 
dığı cihetle (buna göre teklif olunmuş ve üç yıllık talhsilât seyri aşağıda 'gösterilmiştir. 

Hesabı katiler 
Senesi Bütçe tahminleri mucibince tahsilat 

1963 7 '600 10 059 
1964 5 340 5 402 
1965 5 000 7 115 

'62.124 Vıakııf menlba suları k im bedeli : 1966 yılı bütçe tahmini 150 000, 1967 yılı için tahmin olunan 
İstanbul'daki vakıf Taşdelem ve Karakulak menba suları 1 . 3 . 1962 tarihinden itibaren 5 yıl m 
'dan binaya verilmiş ve yıllık kira bedelinde ıbıir değişiklik olmadığından aynen teklif edilmişti 

Vakıflar G-. Md. Bütçeli (S. Sayısı : 866) 



Bölüm Madde 

62.141: Mahlui muaccelesi : 1966 yılı bütçe tahmini; 1 400 000, 1967 yılı için tahmin olunan 1 400 
M>ahlûl muaccelesi sabit ve muayyen bir ıgelir olmayıp mutasarrıflarının bilâvclet ölümü dol 
tmiş veya vakıflar idarelerince öğrenilmiş bulunan ic.areteyn.li gayrimenkullerdc elde tutulma 
larından hâsıl olmaktadır. Gcşen yılda aide edilen satışın, 1967 yılında mümkün olamıyao 
dar ıbir satış "olabileceği tahmin edilmiş ve üç yıllık tahsilat seyri aşağıda 'gösterilmiştir, 

Hesabı katiler 
Senesi Bütçe tahminleri mucibince tahsilat 

1963 
1964 
1965 

1 500 000 
1 000 OOO 
1 000 000 

2 140 496 
1 528 875 
1 171 621 

500 000 
436 630 
336 000 

603 010 
494 682 
268 498 

62.142 Zeytinlikler hasılatı : 1966 yılı bütçe tahmini; 336 000, 1967 yılı için tahmin olunan 268 000. 
'Bu gelir, işletme bölgeleri harbinde 'bulunan İzmir, Hatay, 'Manisa ve Muğla vilâyetleri dahi 
»vakıflar idarelerinden alınan malûmata .nazaran 1967 yılında ancak 268 000 lira lulsıLat sağla 
tahsilat seyri .aşağıda gösterilmiştir. Hesabı katiler 

Senesi. Bütçe tahminleri mucibince tahsilat 

1963 
1964 
1965 

62.143 Arazî ve incirlikler bas ık t ı : 1966 yılı 'bütçe tahmini; 600 000, T967 yılı için tahmin'olunan: 60 
Bu gelir, serbest kira rejimine tabi 'bulunan 'bağ, bostan ve tarla gibi gayrimenkullerle Aydın 
dıklıklarından elde edilmektedir. İlgili vakıflar idaresinden alman bilgiye nazaran 600 000 liray 
laşılmakla i)iı miktar teklif edilmiş ve üç yıllık taıhsilât seyri aşağıda 'gösterilmiştir. 

Hesabı katiler 
Senesi Bütçe tahminleri mucibince tahsilat 

1963 650 000 343 783 
1964 564 330 415 854 
1965 600.000 695 764 

Vakıflar G. Md, Bütçesi (S. Sayış s .- 866) 
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Zeytinlikler işletmeleri hâsılatı kıra ve kârı : 1966 yılı bütçe tahmini; 3 000 000, 1987 yılı için 
ÛBu gelir, 3913 sayılı Kanun uyarınca Ayvalık ve Aydm'da kurulmuş olan zeytinlikler işletmel 
kampanya Şubat sonuna kadar devam ettiği cihetle, bir yılın tahsilatı ertesi yıl bütçesine ira 
olarak 1966 yılı geliri, 1967 yılı bütçesine irat kaydedilecektir. Sözü geçen işletmelerde İstihs 
elde bulunan stokların 1966-1937 yılı içinde satılmasiyle, Genel Müdürlüğün her iki işletmedek 
kün olacağı mahalleırinden alman malûmattan anlaşılmış olup diğer taraftan 1986 - 1967 yı 
ğı müşahede edilmekle bu itibarla istihsalin daha da düşeceği göz önüne alınarak 2 296 980 lir 
ğından bu miktar teklif edilmiş ve üç yıllık tahsilat seyri aşağıda gösterilmiştir. 

Hesabı katiler 
Senesi Bütçe tahminleri mucibince tahsilat 

1963 2 300 000 725 337 
1964 2 300 000 1 357 922 
1965 3 000 000 793 387 

Diğer hasılatlar : 1966 yılı büt-je tahmini : 1 800 000, 1967 yılı için tahmin olunan 1 900 000 
Bu gelir, mülhak vakıfların vakıflar idarelerince tahsil olunan icare ve mukataaları ile emane 
lerince idare olunanların her türlü gelirlerinden alınmakta olan % 10 idare ve tahsil gelirlerind 
'kanuni ve nizami sebeplerle mazbut vakıflar 'arasına alınan mülhak vakıfların birikmiş gelir f 
Umumiye Kanununun 93 ııcü maddesi mucibince zamanaşımına uğrıyan paralardan, eskimi 
lehine hükmolunan alacak faizlerinden, mahkeme giderleri istirdadından terekkübetmektedir 
rak tahmin edilmesi mümkün değilse de -aşağıdaki 3 yıllık tahsillât seyrine ve vakıflar idar 
1 900 O00 lira kadar tahsilat yapılabileceği tahmin olunmakla bu miktar teklif edilmiştir. 

Hesabı katiler 
Senesi Bütçe tahminleri mucibince tahsilat 

1963 1 650 000 2 824 878 
1964 1 650 000 2 911 418 
1965 1 800 000 2 939 352 

Vakıflar G. Md. Bütçesi (S. Sayısı : 866) 
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Bölüm Madde 

62.321 T. Vakıflar Bankası .temettüler! : 1966 yılı (bütçe tahmini : 1 500 000, 1967 yılı için taJhmin o 
6219 sayılı Kanun 'gereğince 1954 yılında kurulmuş otlan T. Vakıflar Bankasının 50 000 000 l 
nel 'Müdürlüğüne ait bulunmaktadır. Bankaların ıgenel kurul toplantıları ertesi yılın Mart ay 
mettüler ertesi yıl bütçesine inat kaydedilmektedir. Bu cümleden olarak 1967 yılı bütçesine ina 
tüün 12 000 000 .liraya baliğ olacağı..Mimin edilmekle (aynen teklif edilmiş ve 4 yıllık .tahsila 

Hesabı katiler 
Senesi Bütçe tahminleri mucibince tahsilat 

1903 1 500 000 1 341 939 (1962 yılı te 
1964 1 500 000 1 204 232 (1963 » 
1965 1 500 000 1 407 749 (1964 » 
1966 1 500 000 2 213 65<6 (1965 » 

62.322 Akaar ve toprak satış bedeli faizi : '1966 yılı bütçe tahmini : 539 250, 1967 yılı için Mimin 
Getirdikleri 'gelir ve bulundukları mevki itibariyle elde tutulmalarında fayda görülmiyen a 
lar Kanununun 12 nci maddesi uyarınca satılarak elde edilen satış bedelleri, yeni akaarlar in 
Bankasında % 3 faizle tenmiye edilmektedir. İnşaata tahsis edilen hu paralar toptan değil 
pey bankadan çekilmekte ve üzerine yeni satış bedelleri 'gelmektedir. Yatırım programının tam 
nraksadiyle geniş mikyasta girişilen 'gayrimenkul satışlarından geçen yıla nazaran fazla satı 
delleriinden ıbir kısmı da vadeli hesaba alınmış olmakla % 6 nisbetinde faiz temin edeceği anla 
min edilmiş ve üç yıllık tahsilat seyri aşağıda 'gösterilmiştir. 

Hesabı katiler 
Senesi Bütçe tahminleri mucibince tahsilat 

1963 250 000 217 897 
1964 450 000 1 273 710 
1965 619 250 1 108 688 

Vakıflar G. Md. Bütçesi (S. Sayısı : 866) 
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Bölüm Madde 

62.333 Taviz ıbedeli faizi : 1966 yılı bütçe tahmini : 10 000, (1967 yılı için tahmin «olunan: 10 000 
teareteynli <gıayr;iimenkullerle mukataalı topraklardan 2762 sayılı Kanunun 27 ve 28 nci ımaddeleri 
leri «bir gelir kaynağı olarak bankada tenmiye edildiği gilbi yeni inşaata taihsis ve sarf edilmekt 
dede izah olunan sebeplerden dolayı taviz bedeli tahakkuk ve tahsilatı da azaldığı 'Cihetle an 
ceği umulduğundan (bu miktar teklif edilmiş ve üç yıllık tahsilat seyri aşağıdagöısterilmdştir. 

Hesabı katiler 
Senesi Bütçe tahminleri mucibince tahsilat 

1963 87 000 15 300 
1964 87 000 8 125 
1965 50 000 13 164 

72.000 72.100 Hazine yardımı : 1966 yılı bütçe tahmini: 20 650 000, 1967 yılı için tahmin olunan 20 650 000 
1967 yılı bütçesine konulan 20 650 000 lira Hazine yardımı, 7044 sayılı Kamunla devralınan eski e 
etüt ve proje ıgiderleri, 7044 sayılı Kanunla devralınan ve kudretsiz mülhak vakıflara ait âbidev 
işlerimde çalışacak teknik personelin ücretleri ve geçici görev yollukları, dernekler ve köyler -taraf 
hayrata yardımla ilgili tertiplerine konulan ödeneklere karşılık olmak üzere 20 650 000 lira tek 

712.400 Geçen yıldan devreden nakit : 1966 yılı (bütçe tahmini : 4 139 191, 1967 yılı için tahmin olunan: 
IÖ570 sayılı Kira Kanununun 2 ve 3 arcü maddeleriyle konulmuş olan tahdidin Anayasa Mahkemes 
rek serbest kiralardan ve gerekse yeni inşa olunan binaların hizmete girmesi ile bilhassa akaar kir 
vukubulacağı ve burnum tabiî bir inetioesi olarak 1966 yılma nazaran bir gelir fazlası devredeceği 
talhmin olunmakla teklif olunmuştur. 

Vakıflar G. Md. Bütçesi (S. Sayısı : 866) 
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GİDER BÜTÇESİ GEREKÇESİ 

Bölüm Madde Cari harcamalar 

12.000 12.110 Genel idare aylıkları : 
6760 sayılı Vakıflar Genel Müdürlüğü vazife ve teşkilâtı hakkındaki Kanımla 534 aded, 230 ve 
savunma uzmanı olmak üzere verilen cem'an 530 aded kanuni kadrodan 33 kadro (L) cetveline 
vilâyetler fiilî kadrosu 503 adcdden ibaret olup mezkûr kadronun yıllık tutarı (% 35) zamla 459 
verilen üç üst derece ve 1967 yılında terfi edeceklerin maaş farkları dâhil) yıl içinde yapılaca 
suretiyle 5 747 760 lira ihtiyacı karşılıyacağı anlaşılmakla aynen teklif edilmiştir. 

12.111 Muhtaç ve körlerin aylıkları : 
Muhtacoldukları anlaşılan 600 kör ve 555 muhtaca kadar her yıl bütçesiyle körlere 60 ve muh 
yardım yapılmaktadır. 
Geçen yıl olduğu gibi bu yıl da 600 kör ve 555 muhtacın bir yıllık maktu aylıkları karşılığı ola 
teklif olunmuştur. 

12.112 Tevliyet ve evlâdiyet aylılkan : 
2762 sayılı Vakıflar Kanununun yürürlüğe girmesinden evvel zaptedilmiş veya idaresi mazbu 
ların alâkalılarına o tarihte cari olan hükümlere ve vakfiyelerindeki şarta göre tahsis edilen a 
geçen yılın sarfiyat durumu nazara alınarak 21 800 lira teklif olunmuştur. 

12.113 Kaldırılmış tekke ve zaviye mensupları aylıkları : 
Tekke ve zaviyelerin kapatılmasından sonra bu yerlerde çalışan ilmî evsafı haiz bulunanlara o tarih 
miye) tertibinden ve atifet kabilinden olmak üzere bağlanan bu aylıklar 1930 yılma kadar Diya 
çemizden ödenmek üzere devralınan 41 tekke ve zaviye mensuplarından bu yıla kadar 40 tane 
Halen bu kadroda ve İstanbul'da istihdam olunan (ibrahim Fahrettin Erende'nin) almakta oldu 
ya yükseltilmek suretiyle bütçeye yıllık 3 000 lira konulmuştur. 

12.114 Fer'i hizmetler aylığı : 
2762 sayılı Kanunun yürürlüğe girmesinden sonra zabtedilmiş olan vakıflara ait camilerde hiz 
benzeri bulunmıyan cüzhanbk, devirhanlık ve aşırhanlık gibi fer'i hizmet ifa edenlerin zabı 
rindeki şarta göre almakta oldukları miktar üzerinden verilmekte olan para, ge^cn yıllarda yapı 
ihtiyacı karşılıyacağı anlaşılmakla 5 000 lira noksaniyle teklif edilmiştir. 

Vakıflar G. Md. Bütçesi (S. Sayısı : 866) 
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Bölüm Madde 

12.115 İntifa hakkı suretiyle maktu olarak tahsis edilen aylıklar : 
2762 sayılı Kanunun yürürlüğe girmesinden sonra zaptedilrniş olan vakıfların ilgililerine, mevcu 
hakkı nizamnamesinde belirtilen esaslara göre tahsis edilmiş ve 1967 yılında mülhak iken 
rine bağlanacak maktu aylığı karşılamak üzere 1966 yılı tediyesinde fazlalık görülmekle geçe 
350 000 lira tesbit ve teklif olunmuştur. 

15.211 Genel idare hikmetlileri ücreti : 
1966 yılı bütçesiyle kabul olunan Merkez ve vilâyetler (D) cetvelinde yazılı bulunan 801 aded k 
1. 1967 yılında 1 aded 1 750 liralık y. mimar veya mimar, 2 aded 1 100 liralık teknisyen ve 
Gureba Hastanesinden 2 aded 300 liralık usta ve sanatkâr işçi, 1 aded 250 liralık usta kadrosu 
nun, ücretin azlığı sebebiyle memur ve teknik eleman bulunamamasmdan kaldırıl niş ve kalan 
olunan sebepler dolayısiylc yeniden 77 aded kadro ilâvesiyle 1967 yılı (D) cetvelindeki kadros 
tadır. 
A) 1966 yılında 2 adcd taşıt alınması ve 1967 yılında ise 5 aded daha taşıt alınacağı cihetle 7 ad 
B) 1966 yılı bütçesiyle alman 45 adcd 150 lira ücretli aidatlı memur (Tahsildar) kadrosundan 
istihdam edilen 15 tahsildarın yoklama ve tahsilat işlerinde çalıştırılması ve bu suretle aidat 
ve tahsilat memuru kadrosu, 
C) 1907 yılında üç aded orta öğretim talebe yurdu açılacağından 3 talebe yurdu İdare memuru 
olmak üzere 12 kadronun, 
D) 1966 yılında mazbutaya alman Tire'de (Necip Paşa) vakfının hayratından olan Necip Pa 
zaruri görülen 2 aded kütüphane memuru kadrosunun, 
E) Her yıl tamir ve restorayonu yapılan eski eserlerin tahripten muhafazası zaruri görülm 
koruyucu ve bekçi kadrosunun, 
F) 1966 yılında inşası ikmal ve hizmete giren Çorlu, Niğde, Tarsus, Konya ve Aksaray vakıf 
girecek olan Zonguldak ve Karşıyaka, Diyarbakır, Gaziantep işhanları için 5 adcd kaloriferci, 
üzere cem'an 22 aded kadronun, 
G) Gureba Hastanesinin fennî ve sıhhî tesislerinde İslâhat ve yeni cihazlar ilâvesi sebebiyle 2 ad 
3 kadronun alınması zorunlu görülmüştür.' 
Buna göre 1967 (D) cetvelindeki 857 adedden ibaret kadrodan 780 aded kadronun bir yıllık 
3 907 440 lira, 1967 yılı için de yeniden ihdas olunan 77 aded kadronun da 6 aylık ücret ve % 
Sendikalar Kanununa göre yapılması mnıhtemel toplu iş sözleşmelerinin gerektirdiği giderler için 
olarak 4 150 000 lira tesbit. ve teklif edilmiştir. 

Vakıflar G. Md. Bütçesi (S. Sayısı : 866y 



— 12 — 

Bölüm Madde 

12.212 Mülhak vakıflara ait cami ve mescit görevlileri ücret farkı : 
1 7 . 7 . 1965 tarihinde yürürlüğe giren 033 sayılı Karnınla Diyanet İşleri Başkanlığı bütçesinden 
cami görevlilerinin asgari ücretleri mezkûr kanunla 300 liraya çıkarılmış ve % 35 zamla birlik 
olup aynı evsafı haiz bulunan mülhak vakıflara ait cami ve mescitlerde vazife gören cami 
mamasuıdan. 270 liradan az ücret alanların ücret farkı halen Cİenel Müdürlük bütçesinden yard 
cami görevlilerinin aldığı ücrette eşitlik teinini ve vaki sızlanmalara, son verilmek üzere vakfın 
dar vakfından 405 liradan az ücret alanların ücret farklarının eskiden olduğu gibi Öne l Mü 
350 000 lira fazîasiyle 1 300 000 lira tesbit ve teklif olunmuştur. 

12.230 Geçici hikmetliler ücreti : 
196Ü yılı bütçesiyle verilen yetkiye dayanılarak Bakanlar Kurulundan alman (l1)) cetveli kadr 
ve işçi, 6 adedi de kurs öğretmeni olmak üzere 50 adedden ibarettir. 
Mezkûr '50 kadronun yıllık ücret tutarı olarak ıgeçcn. yılın aynı olan. 265 073 lira teshil ve tek 

12.280 İşçi ücretleri : 
İşi etme bölgeleri haricinde bulunan Hatay, İzmir ve Muğla vilayetleri dahilindeki vakfa ıa,it ze 
kım, İmar ve ihyası işlerinde lüzum ettikçe istihdam edilecek işçilere gündelik veya haftalık n 
yeli riyle ayrıca'götürü çalıştırılacak çift sürme ücret ve 'bedellerime karşılık olmak üzere 200 0 
makla göçen, yılın aynı teklif edilmiştir. 

12.290 7044 sayılı Kanunla devralman eski eserler onarımı hizmetlileri ücreti : 
7044 sayılı Kanunla devralman (4) aded eski eser onarımı kadrosundan (1) aded 1 500 
ııülnı ediğimden. kaldırılmıştır. 
Kafan (3) kadronun yıllık ücret ve % 85 zamları karşılığı olarak 24 300 lira noksamiyle 46 98 

12.310 Çocuk zammı : 
Merkez ve ilçelerde çocuk zammına müstahak (600) eoeuk adedine göre hesaplanmış ve 'ge 
edilmiştir." 

12.320 Doğum yardımı : 
1'965 yılı fiili tediyesine ve 1966 yılı sarfiyat seyrine göre 7 000 lira ihtiyacı karşı lıyacağı an 
edilmiştir. 

12.330 ölüm yardımı : 
1965 yılı fiilî tediyesine ve 1966 yılı sarfiyat seyrine güre 43 000 lira ihtiyacı kar,şılıyacağı anl 
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12.340 Tedavi giderleri : 
4598 sayılı Kanunun 735.1 sayılı Kanunla değiştirilen 9 ncu maddesi gereğince memurlara verilme 
viyesi hakkında 12 Ooak 1965 tarihinde yürürlüğe giren tedavi yönetmeliği hükümleriyle dairesi t 
leriyle -gözlük camı ücreti ile sair tedavi giderlerinde ve 19G6 yılında hastanelerde tedavi muay 
gibi sebeplerden dolayı 'geçm yıla nazaran 22 000 Mra fazlasiyle 80 000 lira tesbit ve teklif olun 

12.350 Yakacak zammı : 
4178 sayılı Kanunun 9 ncu maddesi 'gereğince, 1 500 ve; daha yukarı rakımlı yerlerde vazife ıgör 
rilmektedir. Bu itibarla 4 vilâyetin rakımı 1 500 ve daha yukarı olduğundan burada vazife gör 
sonuna kadar 6 aylık yakacak zammı tutarında «geçen yıla nazaran ıbir artış vukubulmadığında 

12.370 Emekli keseneği karşılıkları : 
5434 sayılı 'T. O. Emekli Sandığı Kanununun 14 ncü maddesi gereğince memur ve hizmetlilenin m 
fa hizmete alınanların maaş ve ücretlerinin % 25 i, tor fi suretiyle maaş ve ücreti artanların ilk 
hizmetlinin çalıştığı daire tarafından da hu sayıl anların hir .misli karşılığı eklenmek suretiyle 
tadır. Buna göre 643 883 lira tesbit ve teklif edilmiştir. 

12.510 Ek görev tazminatı : 
6760 sayılı Kanunun 4 ncü maddesi gereğince Gureba Hastanesi Başhekimine verilmekte olan 4 
(% 15 fevkalâde zam dâhil) 5 000 lira ödenek teklif edilmiştir. 
Vakıflar 'Genel Müdürlüğü vazife ve teşkilâtı hakkındaki 6760 sayılı Kanunun 10 ncu maddesi 
kilatındaki -veznedar ve veznedar muavinlerine aylıkları tutarının % 5 inden % 20 sine kada 
minatına karşılık olarak 1966 yılı bütçesine konulan 18 00ü liranın ihtiyaca kifayet ettiği, anlaşı 

12.520 Kasa, tazminatı : 
12.590 229 sayılı Kanunla verilen başasistan ve asistanlar tazminatı : 

229 sayılı Kanunla Gureba Hastanesi başasistan ve asistanlarına ayda 2 000 lira tazminat verilmesi 
Teşkilât Kanununa ekli (1) saydı cetvelde gösterilen ve halen fiilî kadroda bulunan 25 aded asi 
olarak 60 000 lira teklif edilmiştir. 

12.610 Yabancı dil ikramiyesi : 
3656 sayılı Kanunun 5 nci maddesi gereğince yabancı dil imtihanlarını kazanacak memurlara ver 
ve lüzum görüldüğünde ödenek konulmasını temin bakımından 1 lira konulmuştur. 
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12.710 Temsil ödeneği: 
5027 sayılı Temsil ödeneği Kanununa istinaden Bakanlar Kurulunca Vakıflar Genel Müdürl 
ayrıca 7236 sayılı Kanunla 350 liraya çıkarılmakla bunun senelik tutarı olan 4 200 lira teklif 

12.811 Sürekli Görev yollukları: 
1965 yılı fiilî tediyesine ve 1966 yılının sarfiyat seyrine göre 18 500 lira ihtiyacı karşılayam 
siyle 20 000 lira teklif edilmiştir. 

12.813 Geçici görev yolluğu : 
1965 yılında memurların yönetim geçici görev yolluklarına fiilen ödenen miktar ile 1966 yılın 
ihtiyacı ancak karşılıyabileceği anlaşılmakla aynen teklif edilmiştir. 

12.814 Yabancı uzmanlarla yardımcıları geçici görev yolluğu : 
Onarılması gereken eski eserlerin durumuna göre ne şekilde restore edilmeleri ger at iğine da 
ve rapor vermek üzere dış memleketlerde tanınmış eslki eserler mütahassıslarmdan geçici olar 
ların yol ve sair giderlerini karjılamak üzere 30 000 lira aynen teklif olunmuştur. 

12.816 Yolluk karşılığı verilen tazminat: 
6245. sayılı Harcırah Kanununun 49 ncu maddesi gereğince atlı tahsildarlarla vakıf zeytinlik 
zeytinlik ve narenciye bahçelerinde çalışan memurlara aylıklarının % 30 unu geçmemek üzer 
lira tes-bit ve teklif edilmiştir. 

12.821 Müfettişler geçici görev yolluğu : 
1966 yılı Genel Bütçe Kanununa bağlı (H) cetvelinde, kadroya göre müfettişlerin harcırah y 
bit ve kabul edilmiş bulunmaktadır. 
Bu duruma göre 6760 sayılı Teşkilât Kanunu ile kabul olunan 9 aded kanuni ve fi'lî kadroda 
rin 1967 yılında tatbik edilecek bir yıllık mesai programına ve kadroya göre 45 ve 50 lira üz 
derlerine karşılık 135 600 lira teabit vo teklif olunmuştur. 

12.824 Kontrolörler geçici görev yo'lluğu : 
Genel Müdürlük Muhasebe Müdürlüğünde istihdam olunan muhasebe kontrolörünün bir yıllı 
rak 4 500 lira teabit ve teklif olunmuştur. 

12.834 Kurs yolluğu : 
Memurların meslekî bilgilerini aktırmak mabsadiyle geçen yıl olduğu gibi bu yıl da merkezd 
olan memurların yollukları için bu yıl da aynen 5 500 lira tesbit ve teklif edilmiştir. 
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12.841 Tedavi yolluğu : 
1965 yılında tedavi yolluğu olarak fiilen ödenen miktar ile 1966 yılının sarfiyat sayrine göre 2 50 
laşıldığından bu miktar aynen teklif edilmiştir. 

12.853 Geçici görev : 
Yabancı memleketlero gönderilmesine zaruret görülen memurlar için lüzumlu ödeneğin konulmasını 
edilmiştir. 

12.871 Yurt dışı staj ve öğrenim yolluğu : 
4489 sayılı Kanunun 1 nei maddesinin (B) fıkrası gereğince bilgi görgü ve ihtisaslarını artırma 
faydalanmak suretiyle yurt dışına gönderilecek memurların yolluk ve yevmiyeleri karşılığı olar 

13.000 13.110 Kırtasiye alımları ve giderleri: 
Merkeze dâhil 22 vilâyet mıntıka Müdürlüğü ile bunlara bağlı 40 vakıf memurluğunun yıllılk k 
siyle karşılanamadığından diğer resmî daire ve kurumlardan ödünç alınmak: suretiyle temin 

• ıgeçen yıla nazaran 7 000 lira fazlasiyle 50 000 lira tesbit ve teklif edilmiştir. 
13.120 Basılı kâğıt ve defter alımları ve giderleri : 

1965 yılında tatbikine başlanılan yeni muhasebe yönetmeliğine ait basılı kâğıt ve defterlerin d 
itab'ı icabetmekle 1966 yılma konulan ödenek ihtiyacı karşılamadığından bir kısım evrakı m 
duğundan geçen yıla nazaran 40 000 lira fazlasiyle 120 000 lira teklif olunmuştur. 

13.130 Döşeme ve Demirbaş alımları ve giderleri : 
Genel Müdürlüğün" 22 Mıntııka Müdürlüğü ile bunlara bağlı 40 vakıf memurluğunun bir kısmında 
noksan ve bir kısmının da meveudolanlarının ise kullanılmayacak derecede etkimiş ve onarılm 
den yenisinin alınması icabetmektedir. 
Bu itibarla geçen yıla nazaran 17 000 lira fazlasiyle 40 000 lira tesbit ve teklif olunmuştur. 

13.140 Yayım alımları ve giderleri : 
Oenel Müdürlük merkezi ile Vilâyetler teşkilâtının yönetimi ile ilgili; 
A) Kanun, dergi, resmî ve günlük gazete ve saire gibi yayınların satmalına ve abone giderleri, 
B) Vakfı Tanıtma için her yıl yayınlanmakta olan yedinci cilt Vakıflar dergisinin tercüme, 
»giderleri, 
O) İstanbul namazgahları a'dlı eserin tabı ve neşri giderleri, 
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D) Eski yazıları okuma anahtarı adlı eserin ikinci tabı ücreti, 
E) (Mevcudu kalmıyan 1 ve 2 sayılı Vakıflar dergisinin vâki talebi karşılamak üzere ikin 
igilbi masraf ve ücretlerini karşılamak üzere 65 000 lira tesbit ve teklif olunmuştur. 

13.150 Yakacak alımları ve giderleri : 
Oenel Müdürlüğün 22 Mıntıka Müdürlüğü ile bunlara bağlı 40 vakıf memurluğunun 196 
narak 30 000 lira tesbit ve teklif edilmiştir. 

13.160 Hizmetli giyim alımları ve giderleri : 
Oenel Müdürlük merkez ve vilâyctlerideki az ücretli müstahdemlerle talebe yurtları, imare 
demlerine her yıl yaptırılagelmekte olan elbise, iş elbisesi, ayakkabı ve üç yılda (bir yap 
(konulan ödenek ihtiyacı karşılayamamakta isede tasarruf mülahazasiyle artırılması cihet 
teklif edilmiştir. 

13.190 Diğer alımlar ve giderleri : 
'Madde unvanının muhafazası 'bakmandan geçen yıl olduğu gibi bu yıl da .1 lira ödenek k 

13.210 Su giderleri : 
Genel Müdürlük merkez ve illerin her çeşilt su giderleri karşılığını teşkil edip geçen yıll 
şılayacağı anlaşılmakla 15 000 lira konulmuştur. 

12.220 Temizlik giderleri : 
ıGenel Müdürlük merkezi ile 22 vilâyet mıııltıka Müdürlüğü ve bunlara bağlı 40 memurluk 
yılının filî tediye miktarına göre 16 000 lira -olarak tesbit ve teklif olunmuştur. 

13.230 Aydınlatma giderleri : 
Merkez ve iller kuruluşlarına ait binaların aydınlatılması için sarf olunacak gaz, elektr 
lın sarfiyat seyrine göre 13 000 lira ihtiyacı karşılıyaeağı anlaşılmakla bu miktar teklif o 

13.290 Diğer yönetim giderleri : 
1965 yılının sarfiyatına göre 1966 yılı 'bütçesine konulan ödeneğin ancak kâfi geldiği anl 
muştur. 

13.410 Posta - telgraf giderleri : 
Merkez ve iller teşkilâtının,1 posta ve telgraf giderleri için geçen yıl konulan ödenek iht 
lira aynen teklif edilmiştir. 
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13.420 Telefon giderleri : 
Merkez ve iller teşkilatının telefon giderleri için geçen yıl ıkonıılan 110 000 lira ödenek ihtiy 
konulmuştur. 

13.510 Genel Müdürlük taşıt işletme ve onarma giderleri : 
Lüzumu halinde ödenek konulmasını temin bakımından geçen yıl olduğu gibi bu yıl da 1 lira 

13.520 Hizmet taşıtları işletme ve onarma giderleri : 
Yatırım programına giren mahallerin fazlalaşmasiyle mütenazır olarak seyahatlerin tevsii ger 
lan ödenek ihtiyacı karşıladığı müşaıhede edilmiş olmakla 32 500 lira aynen konulmuştur. 

13.610 Kira bedeli : 
1963 yılından itibaren 'kiraların serbest bırakılması sebebiyle mevcut teşkilâtımızın oturmakt 
ve 'bâzı teşkilâtımızın tahliye ve sair sebepler dolayısiyle yeni bina kiralamalarından dolayı 
da 15 000 lira artma olduğu, mahallî teşkilâttan alman malûmattan anlaşılmakla 65 000 l 

14.000 14.110 Yangından korunma ve sigorta giderleri : 
2762 sayılı Vakıflar Kanununun 15 nci maddesi uyarınca vakıf binalarının yangından doğacak 
1 000 000 lira oluncaya kadar bir sigorta fonu tesisi gerekmekte olup bu miktar geçmiş yıl 
larak fona yatırılmış bulunduğundan yalnız Ankara'da bulunan Ankara Palas ile Antalya 
ta giderlerine, ayrıca mülhak iken mazbut vakıflar arasına alman vakıflara ait gayrimenk 
ödenecek sigorta giderleriyle bilûmum vakıf akaarlarm korunmaları için gerekli yangın malz 
üzere konulan ödeneğin kâfi geldiği anlaşılmakla 15 000 lira aynen teklif edilmiştir. 

14.121 Vakıf akaarlarm çeşitli giderleriyle tesbit ve satış giderleri : 
Vakıf han ve apartmanların umumi yerlerindeki elektrik ve su sarfiyatı ile temizlik giderle 
mür ve yakıt bedelleriyle sair giderlerine, karşılık olarak (konulan işbu ödenek, 1965 yılı 
yılında hizmete giren (Çorlu, Niğde, Tarsus, Konya ve Aksaray) vakıf işhanları ile 1967 yı 
guldak, Diyarbakır ve Gaziantep) iskanlarının yukarda sayılan giderlerine ve ayrıca yatırım 
lamak amaciyle geniş ölçüde yapılacak gayrimenkul tesbit, tescil ve belirtme giderleriyle sa 
retlerine ve bugünkü sarfiyata göre 1 300 000 liranın kâfi gelmiyeceği anlaşılmakla 500 000 
bit ve teklif olunmuştur. 
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14.122 İmaretler giderleri : 
Halen 3 tanesi İstanbul'da ve 18 adedi de diğer vilâyetlerde olmak üzere faaliyette bulun 
imaretlerde çoğu ilkokullardaki fakir öğrencilerden olmak şartiyle 8 885 çocuğa sıcak öğle 
re, beher çocuğun bir öğle yemeği için 60 kuruştan olmak üzere yılda 150 gün iaşe ed 
fakir çocuğun 150 günlük iaşe bedeli için 799 650 lira, yakacak, aydınlatma, temizlik ve 
için de 100 350 lira olmak üzere cem'an 900 000 lira tesıbit ve teklif olunmuştur. 

14.123 Çeşitli hayır şartları ve sosyal yardım giderleri : 
Maabutaya alman vakıfların, vakfiyelerinde yazılı çeşitli (hayır şartlarından yerine getirilmesi 
'in gerektirdiği gederlerle, ArJkara'da yüksek öğrenim erkek öğrenci yurdunun bulunmamasınd 
ğer mevcut yurtlarda barınmalarını temin 'bakımından yapılacak yurt masraflarını karşıla 
gelmemekle 35 000 lira fazlasiyle 125 000 lira tesb.it ve teklif olunmuştur. 

14.124 Vakıf hayratın ve hayrattaki kıymetli eşyanın inceleme ve ayırma giderleri : 
İstanbul'da (Ayasofya) ambarı ile Halıcîoğlu medresesinde ve Konya Vilâyetinin Beyşeıhir 
ğer bâzı depo ve ambarlarda muhafaza edilmekte olan ve bir kısmı sanat değerini haiz buluna 
kikten geçirilerek kıymetli olanlarının ayrılıp, kıymetli eşya için tahsi's edilen depolara na 
(mahvederinde mcvcudolan ecdat yadigârı kıymetli eşyaların devamlı teshiri masrafı ile 'b 
kadar envanteri yapılmamış olan hayrat gayrimenkullerin tesbit ve tescili için gecen yıl bü 
cı karşılamadığı anlaşılmakla 25 000 lira fazlasiyle 150 000 lira tesbit ve teklif olunmuştu 

14.130 Mahkeme hare ve giderleri : 
Bu tertibe konulan ödenek yılı içinde ihtiyacı karşılamadığından Genel Muhasebe Kanunu 
nek alınması mümkün ve bu yıl bütçesinde yapılan tasanı!' (sebebiyle 5K3 fîOO lira aynen ko 

14.341 3323 sayılı Kanunun 3 neü maddesinin gerektirdiği giderler : 
•3325 saydı Kanunun 3 neü maddesi hükmü gereğince madde unvanını muhafaza bakımmd 
tur. 

14.342 7128 saydı Kanuna dayanılacak çıkarılan tüzüğün 119 nsu ma'Meşinin gerektirdiği giderler 
7120 sayın Kanuna dayanılarak çıkarılan tüzüğün .1.1') ucu maddesinin gerektirdiği giderler 
ğu gibi bu yıl da 23 000 lira aynen teklif olunmuştur. 
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14.000 14.410 Aaidat : 
6760 sayılı 7e'kiki t I la i m un otu mut 11 ne; ırı̂ d .lı.-sl gere;"! 'm-e tahslldarUrr to rafından ve tahsilda 
17; tî n ilgili iiıe;i);.!!'l:i"i!iııı eliy'e tahsil olunan gelirlerin emkm Line g(;,-(> O on el M ü dil H iliğim tens 
lerek aidata İn: -ş kk olmak imm-e kandan l»u ödemek iHıîiyae.ı kil Ti. gelmemekte ise de lüzum 
nunun 48 n;d emddr-u uyuruma ek ödenek 1 emini eiietino 'giUiebiIeceği eilıe'de l iü 000 Ura 

14.430 Fara iaııma glicrleri : 
ikıra iamaa. gide.Serine be mmmsak iehı mne'n yıl kmmu ödenek ihtiyaca kâl'i geldiğinden ay 

14.441 Bina ve ararri vergileri : 
B.ne ve Aram vo;vrllei'ln: karşılamak i.mero ho:' yıl kumdan -ödenek ihtiyacı karşılıyamadığı c 
48 nci maddesine !;öre ;lıLiy.ı^ ek ödenekle 'temin edilebildiğinden bu yıl da 1 kÜO 000 Ura a 

14.442 Diğer vergi, :,-osim vo hc-rclar ; 
•Belediye vergi ve reslm.le7yîo. tapu hare ve giderlerine karşılık olmak üzere k.umlan işbu 'öd 
dığından 450 000 lira aynen tek Ut edilmişti:'. 

14.470 Diijünülmiyeıı giderler : 
Mmhusehei Umumiye Kanununun 38 n.d maddesine ist inilden harcanan bu ödenek, geçen yılı 

14.510 Kura giderle.i : 
'Memurların meslekî bilgile/mi artırmak için 1030 yılında olduğu gibi 11)57 yılında da 4 ay sür 
derlerine karmuk ölmek ib'.rre 28 000 lira. aynen teklif. edilmiştir. 

14.520 Burs giderleri : 
Muhtelif fakültelerde Genel Mü lür'ük hesabına, okutulan 20 öğrenciye ayda 251) şer lira bur 
Mezkûr bursların yıllık tutarı ile okutulan öğrenciler için verilecek sömestir harcı ve sair gi 
yıl olduğu gibi bu yd da 62 0 30 Ura aynen teklif edilmiştir. 

14.550 S';aj ve eğrenim giderleri : 
4489 sayılı Kanuna göre staj için yabancı memleketlere gönderilmelerine lüzu m. hissedilecek 
İter çeşit giderlerini karşılıyaeak ödeneğin temini ve madde unvanının muhafazası bakımında 

ı 14.562 Üniversite ve okullar muhtaç ö krencile :i yurt giderleri : 
İstanbul ve Ankara'dakilcr yük :ek tahsil talebe yurdu ve diğer vilâyetlerdeki orta tahsil ta 
da açılan bir orta talebe yurdu ile birlikte adedi 30 u bulan yurda ilâveten bu yıl da 3 yurt 
Buna göre 1967 yılında adedi 3 3e çıkarılacak olan yurtlarda barındırılacak olan 3 074 öğrenci 
giderleriyle açılacak yurtların ilk tesis masraflarını karşılamak üzere yeçcn yıla nazaran 800 
teybit ve teklif olunmuştur. 
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14.594 Muhtaç öğrenciler kamp ve dinlenme giderleri : 
İlkokullarda okutulan öğrencilerden sıhhatsiz ve cılız çocukların temiz hava ve iyi gıda al 
maksadiyle her yıl İstanbul'da acılan iki devreli öğrenci kampının her çeşit giderlerini k 
neğin ihtiyaca kâfi geleceği anlaşılmakla 40 000 lira aynen konulmuştur. 

14.811 Büro giderleri : (Tarım) 
İşletme bölgeleri haricinde buluu.au Hatay, İzmir ve Muğla vilâyetleri dahilindeki vakfa a 
ilgili büro giderleri, geçen yılın sarfiyatına göre 5 000 lira ödenek ihtiyacı karşılamadığı an 
lira teklif edilmiştir. 

14.813 Taşıt isletme ve onarma gideri sri : (Tarım) 
İşletme bölgeleri haricinde bulanan Hatay, İzmir ve MuğJa vilâyetleri dahilindeki vakfa a 
ikullanılaıı taşıtların işletme ve onarını giderleri geçen yılın sarfiyatına göre 4 000 lira öd 
ın alkl a 2 000 lira fazlasiyle 6 000 lira olarak teklif olunmuştur. 

14.815 Giyim - kuşam alım ve giderleri : (Tarım) 
Hatay, İzmir ve Muğla vilâyeti erindeki vakfa ait zeytinlik ve narenciye balı çel e rinde: kullan 
derleriyle bu yerlerde çalışan işçilerin iş elbiseleri bedellerine karşılık olmak üzere konulan f> 
den aynen teklif edilmiştir. 

14.816 Malzeme alım ve giderleri ': (Tarım) 
İşletmeler haricinde kalan vakfa ait zeytinlik ve narenciye bahçelerinde kullanılan tarımla ilg 
satınalma ve mahsul üretimleri için fenni gübre alınmasına ilişkin her türlü giderlere karşıl 
fiyatı nazara alınarak 40 000 lira, ihtıiyacı karşılamadığı anlaşılmakla ]0 000 lira fazlayiyie .r 

14.819 Diğer alım ve giderler : (Tarım) 
Vakfa ait zeytinlik ve narenciye bahçelerinin tarım işleriyle ilgili büro, taşıt işletme; ve onarm 
ve giderleri dışında kalan tarımla, ilgili diğer bilûmum alım ve, giderlere karşılık olmak üzer 
cağı anlaşılmakla bu miktar teklif olunmuştur. 

15.000 15.511 Büro giderleri : 
İstanbul'da 400 yataklı vakıf Guraba Hastanesinin büro giderlerime karşılık olmak üzere ge 
1965 yılındaki sarfiyata göre ihtiyacı karşılamadığı anlaşılmakla 30 000 lira fazlasiyle 3.10 0 

15.513 Taşıt işletme ve onarma giderleri: 
İstanbul'da Vakıf (ıiıraba Hastanesinde mevcut motorlu ve nııotorsuz taşıtların esaslı onarım 
şfitü giderlerini karşılamak üzere geçen yılın ödeneği ihtiyacı karşılamakla 7 000 lira aynen t 
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15.515 Giyim - kuşam alım ve giderleri: 
'Sağlık İşçileri Sendikası ile yapılan toplu is sözleşmesi gereğince hastanede mevcut 177 perso 
verilecek giyim giderleri ile ayrıca hastaların pijama, terlik gibi giyim eşyası bedeline, hastan 
hemşire ve memurlara verilecek beyaz gömlek bedelini 'karşılamak üzere geçen yıl tniteesine k 
mekle mezkur tertibe yılı içinde 71 500 lira ek ödenek alınmış olmakla bu yıl için 75 000 lira te 

15.516 [Malzeme alım ve giderleri: 
İstanbul'da 400 yataklı Vakıf Guraba Hastanesinin malzeme alım ve giderleri karşılığı olarak 
ğin kâfi gelmediği anlaşılmakla 10 000 lira fazlasiyle 410 000 lira tesbit ve teklif edilmiştir. 

15.517 Yiyecek alım ve giderleri: 
İstanbul'da Vakıf Guraba Hasta nesinde mevcut beher yatak için günde 700'kuruş hesabiyle fak 
tanede mevcut 293 yatağın bir yıllık iaş'e bedeli 748 200 lira tutmakla aynı miktar tesbit ve tekli 

15.519 Diğer alım ve giderleri: 
Bu maddeye konulan ödenek Vakıf Guraba Hastanesinin ; 
Defin, hemşire yardımcısı yetiştirme eğitim ve araç giderleriyle, şahit teknik cihazların bakim 
çen yıla nazaran 10 000 lira fazlasiyle 20 000 lira tesbit ve teklif olunmuştur. 

16.000 16.811 Bina onarımı: 
Vakıf a'kaarlarının pek çoğu harap bir durumda bulunmaları haseibiyle bunların, küçük tamirle 
onarımların yapılmasına sebebiyet verildiği ve bunun önüne geçilmesini temin bakımından geçe 
geümediği anlaşılmakla 75 000 lira fazlasiyle 550 000 lira teklif olunmuştur. 

16.812 Hayrat onarımı: 
yurdumuzda çeşitli hayratın devamlı küçük onarımları için halen elde meveudolup bekliyen keşi 
hayrat onarımlarımız mevcudolmakla beraber aynı zamanda idaremize kira sağlıyacak bâzı 
gibi kıymetli eserlerin onarımları bu yıl ele alınması icabetmekle 50 000 lira fazlasiyle 150 000 

YATIRIM HARCAMALARI 
ETÜT VE PROJ EGİDERLERÎ : 
Etüt ve proje giderleri: 
1967 yılma ait düzenlenerek Devlet Plânlama Dairesi Başkanlığının vizesinden geçen 1967 yılma 
larla ilgili etüt ve projdlrin gerektirdiği giderlere karşılık olmak üzere bu yılkı iş hacmi da naz 
teklif edilmiştir. 
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22.000 YAPI, TESİS VE BÜYÜK ONARİM: CİDEKİ/EKİ: 
22.821 Âbideler ile 7044 sayılı Kanımla devraksan ve ku'dretaiz mülhak vakıflara ait âbidevi eski es 

Devlet Plânlama Teşk'ilâîmm vizesinden gecen ve 1967 yılı plânında yer alan âbideler ile 70 
retsiz mülhak vakıflara ait fıbidevi eski eserler onanını ve restorasyonları için 1.1 850 000 

22.622 Teknik personel ibretleri : 
İdaremİzeo restorasyon]arı yapılmakta olan ve sayıları (3 000 - 4 000) i ladan tarihî değeri ha 
ve bunlara yapılan, yatu'unlarm titizlikle harcanması isi, bu isle mütenasip bir teknik personel 
ğından bu hususu gerçekleştirmek amaeiylo hazırlanan ve İdare Meclisi ile Devlet Plânlamanın 
nik personel kadrosunun bir ydlık ödenek ihtiyacı için geçen yıl okluğu gibi bu yd da 2 475 

22.623 Teknik personel geçici görev yollukları : 
Devlet Plânlama Dairesi Başkanlığının vitesinden geçen yatırımlar için 1007 yılında yeni bir p 
teknik personel, adedim.: mütenazır olarak geçen yıl olduğu gibi bu yıl da 525 000 lira. tekli t ol 

22.721 Bina vo hayrat onarımı giderleri : 
Yurdumuzun her yerinde ve ekserisi, şehirlerimizin, en güzide mahallerinde bulunan ecdat yadig 
yıllardan beri, akaar kiralarının eüziyetine binaen, fazla gelir sağlanamaması dolayısiyio büyük 
yıl bütçesinde ayrılan cüzi ödenekle ayrk'a kalabilmelerini teminen en nnibrem'ufak tefek onarım 
ten kurtarılmalarını önliyemediği gibi İdareye daha fazla, masraf tahmiline müncer olmuştur. 

22.722 Teknik personel ibreti : 
Bu. itibarla. 1967 yılında yapılacak olan ve Devlet Plânlamanın vizesinden geçen programda .v 
rat onarımları için bu. yd 2 700 000 1 irs. tcsbit ve teklif olunmuştur. 
22.721 nci • tertibe konulmuş bulunan bina ve hayratın balcım ve -onarımında istihdam, olunan 
sonelin yıllık ücretini karşılamak üzere gecım yıl konulan. 500 000 lira ihtiyacı kasşdıyacağı anla 

22.723 Teknik personel geçici görev yollukları : 
Rina ve hayratın büyük bakını ve onarımlarında, çalışan ve çalıştırılacak olan teknik elemanlar 
ve teklif olunmuştur. 

23.000 MAKmA - TEÇHİZAT VM TAŞİT ALIMLARI VE ONARIMLA™ : 
23.622 Ta:>ıt alımları : 

22.721 inci bina ve hayrat onarımları tertibine konulan 2 760 000 liranın İmvcanmasanda, ekserisi 
diğer illerde bulunanlarla eski eserlerin takip ve kontrolıında ve mevcut onarım ekijılerinin, 
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uzak ve dağınık olmasından işçi ve malzeme nakli özel nakil vasıtalariyle yapılması hem fazla ma 
zaman kaybına yol açtığı müşahede edilmiş olduğundan bu mahzurları bertaraf etmek için 196 
istenilen randıman alındığı cihetle yatırımın tahakkuku amaciyle bu yıl da 5 aded (Jeep) alınma 
olunmuştur. 

23.623 Makina ve teçhizat alımları : 
Genel Müdürlük bünyesinde kurulan bakım ve onarım şubesinde çalışan devamlı onarım ekibi 
malzemenin temin ve hazırlanması için ihdas olunan marangoz atelyesine 1 marangoz şerit tezgâh 
para taşının alınmasının faydalı olacağı anlaşılmakla 40 000 lira tesbit ve teklif olunmuştur. 

Sermaye teşkili ve transfer harcamaları 

KAMULAŞTIRMA VE S ATIN ALMALAR : 
Âbide ve eski eserlerle ilgili kamulaştırma ve satınalmalar : 
Âbide ve eski eserlerin etrafının açılabilmesini teminen bu mahallerde bulunan eşhasa ait gayrim 
bedellerini karşılamak üzere bütçemize konulan bu ödenek Devlet Plânlama Başkanlığının tasvibin 
ile ilgili İstanbul'da Süleymaniyc, Nuruosmaniye ve Rüstem Paşa camilerinin altındaki dükkâ 
teşebbüse geçilmiş bulunduğundan yıl içinde yapılabilecek 'istimlâk ve satmalına lan karşılamak 
edilmiştir. 

580 sayılı Kanunun 13 ncü maddesine göre Millî Prodüktivite merkezine ödenecek aidat: 
580 sayılı Kanunun 13 ncü maddesi gerekince Millî Prodüktivite • m'crkeızlei'3 ödenecek aidat için 
5634 sayılı Kanunun 8 nci maddesi gareğince Hazineye ödenecek karşılık : 
•Diyanet işleri Başkanlığı teş'kîlât ve vazifeleri ha'kkmdaki 3685 sayılı Katrcrva ek 5(534 sayılı K 
'buıt vakıflar iarasına alınan cami ve mesc/jt hademelerinin ücreti, Maliye Bakanlığınca 'müşter 
dürlüğü Bütçesine konulmak suretiyle Hazineye ödenmek':' idi. 
1965 yılında yürürlüğe giren 633 sayılı Kanunla 5634 sayılı Kanun yürürlükten kaldırılmış olm 
karşılık kalmadığı cihetle ödenek teklif edilmiştir, 
633 sayılı Kanunun 30 ncu maddesi gereğince Hazineye ödenecek karşılık : 
Geçen yıllarda 72 ve 1966 yılı içinde 10 olmak üzere mazbataya .alınmış bulunan 82 aded ırsıülba 
633 sayılı Kanunun 30 ncu maddesi gereğince aydınlatma., ısıtma ve temizlik giderleri için H 
lira fazlasiyle 221 000 lira tesbit ve teklif olunmuştur. 
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35.000 35.210 % 1 ek karşılıklar : 
5434 sayılı T. O. Emekti Sandığı Kanununun 14 ncü maddesinin (E) fıkrasında tasrih edildi 
naöak vazife malûllüğü aylıkları ile 66 neı maddenin (Ç) fıkrasına göre bağlanacak dul ve y 
çelerinin aylık ve ücriet bölümlerindeki. ödeneklerin % 1 i nrsborınde verilecek ek 'karşılıklar n 

•'hükme bağlanmış olmakla maaş ve ücret tertiplerine konulan 9 905 895 liranın % 1 i olan 99 
olunmuştur. 

35.220 Emekli ikramiyesi : 
5434 sayılı T. C Emekli Sandığı Kanununun 89 ncu maddesi hükmüne göre ve 39 ncu madde 
ödetmeler dâ'hill fiilî hizmet müddetleri (25 - 30) seneyi doldurmuş o lan la id an 'e'm eki iliklerini 
dolduranlardan emekliye sevk edileceklere ödenecek lilkranmiy elerini karşılamak iiz'ere geçen y 
295 000 lira, tcs'bit ve teklif olunmuştur. 

35.230 Sandık yönetim giderleri : 
5434 sayılı T. C Emekli Sandığı İvanununun 28 nei maddesi gereğince Sandığa ödenecek yöne 
nun: 14 ncü 'maddesinin (D) fıkrası gereğince, ödenen karşılıklar üzerinden sandıkça geçen yı 
lira, ıbu yıl iç'in de aynfeu konulmuştur. 

35.240 Diğer ödemeler : 
5434 'sayılı T. O. Emekli Sandığı Kanununun, geçici 19 ncu (maddesine göre Vakıflar (îenel Mi 
riislbetinde telslbit olunan -borçla, faizi, aynı kanunun geçici 20 nei maddesi gereğince tenliye 'edi 
mahiyetteki ödemelerle ayrıca 6122 sayılı Kanunla tadil edilen 5434 sayılı Kanunun 39 ncu m 
cakların 55 ten eJks'ik her yaş yılı için emekli keseneğine esas olan aylık, veya ücretin, yıllık to 
Sandığına ödenin vê i 'gereken paralar da bu tertipten öd!enm«9İ icaibetmekle bu kabîl öd nineleri 
ğına ödenmesini temin bakımından 10 000 lira aynen teklif olunmuştur. 

35.310 Emekli, dul ve yetim aylıkları : 
5634 sayılı Kanuna ek ve geçici maddeler eklenmesi hakkındaki 669 sayılı Kanunla emekli, dul 
250 liradan aşağı olmıyaeağı, kabul edildiği cihetle 1966 yılı içinde yeniden yapılan tahsis ve 
yetim aylıklarının yıllık tutarı 1 359 350,88 lira, 1967 yılı içinde 7184 sayılı Kanun gereğinc 
ile evlenecek kız çocuklarına verilecek evlenme ikramiyesi karşılığı için de 40 649,12 lira olmak ü 
tesbit ve teklif olunmuştur. 
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35.686 Vakıflar Nizamnamesinin 52 nci maddei gereğince mülhak vakıf hayratına yapılacak yardım 
Gelirleri sabit ve muayyen olmıyan bâzı mülhak vakıfların hayratından olan cemi ve mescitlerin 
dınlatma ve temizlik giderlerinin, Vakıflar Nizamnamesinin 52 nci maddesi hükmü gereğince öde 
olduğu gibi bu yıl da 20 000 lira aynen konulmuştur. 

35.687 Kudretsiz hayratın imar ve ihyasına yardım : 
Geliri müsaidolmıyan mülhak vakıflara ait cami ve mescitlerin tamirleri için yapılacak yardım 
teklif edilmiştir. 

35.710 Vakıflar Memurları Yardımlaşma ve Biriktirme Sandığına Yardım : (Memur ve Müstahdemler 
Genel Müdürlük merkezinde ve Ankara Vakıflar Bölge Müdürlüğünde mevcut bulunan memur v 
yardım olmak üzere geçen yıl olduğu gibi bu yıl da 22 500 lira aynen konulmuştur. 

35.720 Dernekler ve köyler tarafından inşa veya tamir ettirilecek hayrata yardım : 
Dernekler ve köyler tarafından inşa veya tamir ettirilecek hayrata tamir ve inşalarına, yardım k 
ye yapılan 6 000 000 lira ödenek yardımı bu yıl da aynen teklif edilmiştir. 

36.000 36.300 Geçen yıllar borçları : 
Geçen yıllarda tahakkuk ettiği halde ödenemiyen borçların tasfiyesini temin için 50 000 lira aynen 

36.400 tlâma bağlı borçlar : (Bu ödeneği ihtiyacı nisbetinde artırmaya Maliye Bakanı yetkilidir) 
Gerek geçen yıllardan ve gerekse bu yıl içinde zuhuru muhtemel ilâma bağlı borçlara karşılık ol 
edilmiştir. 

36.600 Geliverilecek paralar : 
Fazla veya mükerrer olarak tahsil olunan ve dol ay isiyle cari yıl bütçesine irat kaydolunan parala 
alacakların sahiplerine ret ve iadesi için işbu bölüme konulan ödeneğin kâfi gelmemesi halinde M 
48 nci maddesi gereğince ek ödenek alınmak suretiyle ihtiyaç karşılanmakta olduğu cihetle 5 000 l 

36.800 Faiz, acyo giderleri : 
Maaş ve ücret ile sair mukannen masrafları karşılıyacak kasa mevcudunun bulunmaması hallerin 
kiye dayanılarak Genel Müdürlükçe açılacak kısa süreli avanstan doğacak faiz ve sair giderler 
nek aynen teklif edilmiştir. 
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Rapor 
Bütçe Karma Komisyonu Sayın Başkanlığına 

Vakıflar Genel Müdürlüğünün 1967 yılı Bütçe kanım tasarısı tetkik edildi. 
Gelir ve gider toplamı 58 227 562 lira olup 1966 yılı Bütçeline nazaran 2 544 261 lirn bir fazlalık a 
53 227 562 lira olan 1967 yılı gelir Bütçesinin 82 577 562 lirası Genel Müdürlüğün kendi kaynakl 

yardımından temin edilmektedir'. 

Gene] Müdürlüğün kendi kaynaklarından elde edilen. 32 577 562 liralık gelirin müfredatı .özel olarak 

Gelirin cinsi Lira 

Kiralardan 19 075 ÜOO 
Hasılatlardan 6 564 980 
Temettü ve faizlerden 2 760 281. 
Geçen, yıldan devreden 
nakit 4 177 851 

ki, toplamı 32 577 562 lira olup 1966 yılına nazaran.2 544 261 lira fazladır. 

1967 Bütçesinin 53 227 562 liralı'k gelirine tekabül eden gider bütçesindeki harcamaları ise şöyledir. 

Harcamaların cinsi Lira 

Cari harcamalar 26 220 002 
Yatırım, harcamaları 18 600 000 
Sermaye teşkili ve transfer 
harcamalrı 8 407 560 

Toplam. 53 227 562 

Bu suretle gelir ve gider rakamlarına böylece işaret edildikten sonra. 1967 bütçe tasarısı ile ilgili görüş, kan 
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Hizmetin niteliği vo yerine getirme soMi : 
Tarihi boyunca tetkik edilecek olursa, akla gelebilen her çeşit dinî, hayrı ve sosyal bir hizmetin ifasını a 

nı bırakan. vakıfların, bu. hizmetlerin ifasını va kendi nesillerine veya zamanın çeşitli merci vo makamların 
Tablatiyie bn .görevlerin ödevleri, vakfedenin ar::ıı.suna uygun olarak gelir kaynaklarmı en iyi şek 

kaynaklardan alacakları ile hizmetleri en iyi şekilde yapmak olacakı ir. 
Uzun yıllar gördüğü hayvî ve sosyal çalışmalarla, ecdat yadigârı ve millî servetimiz olan âbide ve e 

zası gibi hizmetleri ile Devlet teşkilâtı içinde,nıühhtı bir ver alan Vakıflar Genel Müdürlüğü îngankü Anay 
hak ve hürriyetleri», «insanlık haysiyeti», «millî daynışma» ve «sosyal adalet» ilkeleri ile îu r zamankinde 
kânlarına luıvuşturul malıdır. 

Filhakika tarihî seyri boyunca vakıf mücesesesine özel bir ehemmiyet verildiği, bir müddet «Seriye 
bakanlık olarak hizmet gören vakıfların bilâhare Devlet teşkilâtı içinde Başbakanlığa bağlı kuruluşla 
yelerle meydana getirilen ve bugün bir milyarın üsünde bir de;;er taşıyan patıimuaın disiplinli bir D 
yüksek m a lıınıl arı di r. 

Ancak gidişen iktisadi durum, sosyal ve kültürel hizmetlerin önem ve mahiyeti göz önüne alınarak Va 
yetlerini tahdit edici bâzı mevzuatta değişiklikler temin etmek suretiyle g^lir kaynaklandı en iyi şekild 
rasyonal ve ekonomik şekilde tahakkuk ettirmek suretiyle bugün olduğu gibi Başbakanlığa bağlı bir Gen 
sını mümkün kılacak yeni bir teşkilât, kanununa kavuşturulması yerinde mütalâa edilmektedir. 

Bu suretle bugün yeterli eleman temininde çekilen müşkülât da nazarı itibara, alınarak kadro imkânlarını 

îdaren'n denetimine bağlı kurumlara gelince : 

1 - İŞLETMELER : 
Ayvalık, Antalya ve Aydın havalisinde bulunan geniş çaptaki zeytin mahsulü kurulmuş I:ulunan iki işl 

şekilde kıymetlendirilerek elde edilen en iyi evsaftaki zeytinyağı her sene istihlâke arz edilmektedir. İda 
fenni usullerle imar ve timar ettirildiği ve her iki işletmeyi 19(13 yılında hizmete giren y rıi ve modern 
nuniyetle müşahade edilmiştir. 

Antalya'da Vakıflar İdaresine ait Muratpaşa arazisindeki 15 000 kadar zeytin ve 10 IJO0 civarındaki na 
vo muhafazasını sağlamak, elde edilecek tecrübe müspet bulunduğunda yeni bir işletme kurulması maks 
Vakıf Zeytinlikler İşletme Müdürlüğüne bağlanmış bulunmaktadır. Bu .suretle Ayvalık İşletmesinin mevcu 
istifade suretiyle müspet çalışmalara başlandığı anlaşılmaktadır, 

Bu müspet çalışmalar nazara alınarak 1905 yılında bir fabrika kurularak Antalya havalisindeki zeytin 
mevzuu mahallinde halledilmiştir. 
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Bu fabrikada halkın zeytinlerinin de işlenmesi halka bir hizmet olarak mahallî teamüllere göre mu 
1965 yılı zeytin, mahasulünün yok senesi bulunduğu cihetle Ayvalık İşletmesinde '1965 yılında 2 19 454 

zeytinlerin işlenmesi neticesi 465 350 Kg. zeytinyağı elde edilmiştir. 
1966 yılı mahsulü ise 6 milyon Kg. olarak tanıin edilmekte olup bundan 1 200 ton zeylin yağı elde ediile 
2. — T. Vakıflar Bankası A, O. : 
6219 sayılı Kanunla kurulan Türkiye Vakıflar Bankası A. O. lığının 50 ımilyoııluk sermayesi vardır. Bun 

ce taahhüt edilmiş bulunmaktadır. Bu miktarın karşılığı olan 27 500 000 liranın tamamen ödenmiş olduğu gö 
A) Bankadan 1965 yılı temettü olarak 2 56 L 095,83 lira alınmış ve 1966 yılı bütçesine irat kaydedilmiştir 
B) Memleketimizin {iktisadi ve ticari hayatında, kuruluşundan bu yana daima artan ve olumlu bir tesi 

hızla gelişmektedir. Filhakika Kasım 1966 sonu itibariyle sermaye, ihtiyatlar ve karşılıklardan meydana gelen 
liraya, mevduatı 435,5 milyon liraya, diğer fonlar ve imkânlar toplamiyle birlikte öz ve yabancı kaynaklar 
553 milyon liraya ulaşmış bulunmaktadır. 

Memleketimize turist akımını hızlandırmak ve döviz gelirlerini artırmak' için ihtiyaç duyulan konaklama 
tirilmelerine yardımcı olmak maksadiyle özel sektör teşebbüslerinin bilhassa yeni otel, motel ve diğer turistik 
ve ıslâhı ve ayrıca işletme kredisi ihtiyaçlarını temine matuf olmak üzere Maliye Bakanlığı, Turizm ve Tanıt 
ile Türkiye Vakıflar Bankası arasındaki dörtlü anlaşmalarla banka nezdindc 50 milyon liralık bir fon tesis 
olunmuştur. 

Banka 1965 yılında 8 011 000 lira safi kâr sağlamıştır. 
Kârın ödenmiş sermayeye oranı % 17,44 dür. 

Bankanın yıl başındaki şube adedi 58 iken 1966 yılında yeniden 13 şubenin hizmete girmesiyle şube adedi 
1967 yılında ise yeniden 10 şubenin acımasının programa bağlanmış olduğu memnunlukla müşahadc ve t 

3 — Taksim Oteli : 
Vakıflar Genel Müdürlüğü 623 sayılı Kanun ile Taksim'de inşa edilecek otel için 70 000 000 lira sermay 

ile iştirak etmiş bulunmaktadır. Mezkûr şirkete yine Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı 22 milyon, Türk 
Bankası 10 milyon ve Güneş Sigorta 1 milyon lira ile iştirak etmektedirler. Yapılan etütlere göre Taksim, o 
şirket sermayesine ilâveten 50 milyonluk bir kredi ile tamamlanarak işletmeye açılacağı hesaplanmaktadır. 

HİZMETİN GELİŞMESİ 
1 — Guraba Hastanesi : 
Bezmiâlem Valide Sultan vakfından olan İstanbul Vakıf Guraba Hastanesi 300 yataklı iken gecen yıl hiz 

yatağa çıkarılmıştır. Bu hastanede fakir vatandaşların meceanen tedavileri yapılmaktadır. Bu maksatla has 
olarak teslbit edilmiştir. 
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Hizmetin ehemmiyetini tebarüz ettirmek bakımından bâzı istatistik! rakamların ifadesinde fayda mülâhaza 
Hastanenin muhtelif servislerinde 1965 yılının dokuz ayı zarfında 43 319 aded poliklinik, 3 215 aded klin 

yat yapılmıştır. 1966 yılının aynı ayı içinde ise 42 240 poliklinik, 2 426 klinik tedavisi ve 1 448 ameliyat yapı 
Mezkûr vakıf arsası üzerine, yine aynı vakıfın .arazisinin istimlâk bedeli olarak üniversiteden alınmakta 

bedelleri ve mevcut derneğin de yardımı ile 575 yataklı takriben 20 milyon değerinde modern bir hastane inşa 
mıştır. Bu programın gerçekleştirilmesi ile Vakıflar İdaresi memleketimize yaptığı önemli hizmetleri meyanım 
olacaktır. 

2 — Yurtlar : 
Halen muhtelif illerimizde 30 aded vakıf öğrenci yurdu vardır. Bu yurtlardan üç adedi yüksek öğrenim ö 

erkek, diğeri kız olmak üzere ikisi İstanbul'da ve bir kız öğrenci yurdu ise Ankara'dadır. 
Bütün bu yurtlarda barınan öğrenci adedi 3 122 dir. 
1967 yılında gerek yüksek ve gerekse orta öğrenim öğrenci yurtlarının miktar ve kadrolarının artırılması 

800 000 lira fazla tahsisat konulduğu memnuniyetle müşahede edilmiştir. 
Zayıf bünyeli, bakıma muhtaç ve fakir ilkokul çağındaki çocukların her türlü ihtiyaçlarını sağlıyan ve on 

veren kamp hizmeti için de 1967 bütçesine yel"eri kadar ödenek konulmuştur. 
3 — İmaretler : 
Halen üçü İstanbul ve 18 i diğer vilâyetlerde olmak üzere 21 aded vakıf imaret hali faaliyettedir. Bu imar 

öğrenciye yemek verilmektedir. 
1967 yılında, 60 000 lira fazlasiyle 900 000 lira tahsisat konulmuştur. 

4 — Âmâ ve muhtaç aylıkları : 
Vakıflar Genel Müdürlüğünün sosyal hizmetleri m oyanında yer alan âmâ ve muhtaç maaşları mevzuunda 

sat tefriki mümkün olabilmiştir. 
Bu para ile 600 aded köre 60 lira ve 555 aded muhtaca 45 lira aylık ödenecektir. 
5. — Dernekler ve köyler tarafından inşa Mıya tamir ettirilecek hayrata yardım tertibine 1966 yılında 6 000 

tahsisat konulduğu görülmüştür. 
Bu para ile geçen yıl 4 187 aded derneğe yardımda İminnuiabiiiniştir. İhtiyacın çok fazla olması dolayısiyie 

yardım çok küçük miktarlara inhisar etmektedir. Bu konudaki görüşümüzün temenniler kısmında açıklamak fırsa 

YATIRIMLAR 
1. — Âbide ve eski eser onarımı ve restorasyonu: 
Vakıflar İdaresinin kendi kaynaklarından teni in edilen gelirle onarılmalarına imkân olmıyan ve 7044 sayılı K 

ğüne devredilen eski eserlerin onarımı için 1967 yılı bütçesiyle Hazinece 15 000 000 lira tefrik edilmiştir. 
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1967 yılma ait onarım programı da Devlet Plânlama Müsteşarlığının vizesinden geçmiş ve programa dâhil 
başlanmıştır. Programda 124 adcd cami, medrese, kervansaray restoresi ön görülmüştür. 

Programın tespitinde bilhassa turizm yönünden ele alınması gerekenlere öncelik tamndığ1, medrese, kerva 
edilerek tnr'stlerin ve halkın hizmetine tah:::s edildikleri memnuniyetle müşahade edilmiş, Edirne'deki I'üslem 
Mehmet Paşa kervansaraylarının bu maksatla rosto re ve gerekli tesisatların ikmalini mütaak'p <>tel olarak 

Ayrıca Vakıflar Genel Müdürlüğünün kendi gelirinden tefrik edebildiği miktar ile n.kaar nevdndmı oları bin 
çesine konulan 3 000 000 lira, 1067 bütçesinde 3 3ü0 000 liraya çıkarılabilmiştir. 

2. — Yeni inşaat : 
Vakıflar Genel Müdürlüğü 2762 numaralı Vakıflar Kanununun 12 nel maddesi gereğince ir a. t goürmiyon 

mıyan gayrim enkul'leri satarak ıelde edilen paraları akaar toprak satış bedeli fonu mimi akımla toplamakta 
rinde rantabl olan ve idareye gelir sağlıyan yeni gayriınen'ku'llor almakta ve yaptırmaktadır. 

Bu yatırımlarda 1 nci Boş Yıllık -ve 2 neİ Beş Yıllık olarak plânlanmış ve Devlet Plânlama Teşkilâtı Müs 
Bunların bir kısmı 'tahakkuk etmiş, hizmete girmiştir'. Mühim bir 'kısmı ise 1967 yılı içinde ikmal edilecektir. 

Genel Müdürlüğün bu sahadaki faaliyetleri idare için devamlı birer gelir kaynağı teşkil ettiği g'iu ayn 
bölgelerinin imarına ve ekonomik kalkınmasına yardımcı olması ve vatandaş ihtiyaçlarını imkân nisbetirıde 
şılanmıştır. 

Keza aynı kanunun 10 ucu maddesi gereğince tahsis edildikleri maksada gövo kullanılmaları kanuna 
yan veyahut işe yaramaz bir hale gelen hayrat vakıflarda kanunun derpiş ettiği formalitelerle satı 
da yine bütçe dışı ve hayrat satış bedeli namı altında ayrı bir fonda toplanmakta, bununla da mem 
tına hizmet gayesiyle yeni hayrat tesisler yapılmaktadır. 

Ssrmaye teşkili ve transfer harcamaları : 
1. 1966 yılı Vakıflar Genel Müdürlüğü Bütçesinin (A/3) işaretli cetvelinde yer alan sermaye teşki 

8,937 187 lira ödenek konulmuş olup mezkûr ödeneğin tamamı, bütçenin tetkikinden de anlaşılacağı üzere 
yapılan ödemeleri teşlkil ettiği ve 1967 yılı bütçesine ise aynı maksatlar içinde 8 407 560 lira ödenek k 

2. 1966 yılı harcamalarının, hizmet plânına uygun ve zamanında yerinde kullanıldığı, 
3. Kurum ve derneklere yapılan malî yardımların maksadına uygun bir şekilde yapıldığı, 
4. Genel Müdürlüğün geçen yıl borçları ile ilâma bağlı borçları için (Ek ödenek dâhil) 1966 yılı b 

duğu ve bugüne kadar 228 312 lirasının mevzuata uygun olarak ödendiği görülmüştür. 
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GEÇEN YIL BÜTÇE UYGULAMASI 

1. Vakıflar Genel Müdürlüğünün cari yıl bütçesinin çeşitli bölümlerinde mevcut ödeneğin kullanılması 
maddesinin (A) fıkrası gereğince Maliye Bakanlığınca 2 nci altı aylık dönem sonunda mevcut ödeneğ 
verilmiş ve % 10' nunun ise mevkuf tutulması istenilmiş olduğundan mezkûr emir gereğince tasarrufa 

2. Genellikle malî yılın son aylarında ödenek harcama ve tevziinin yerinde bulunduğu, 
3. Ödeneklerin tevzii, Vakıflar Genel Müdürîığme bağlı teşkilâtların vâki ihtiyaç talepleri nazara a 

duğu, 
4. Kadrolarda hizmeti aksatacak açıklar bulunmadığı, 
5. Bugüne kadar 1050 sayılı Muhasehei Umumiye Kanununun 48 nci maddesi gereğince 2 825 000 lira 

zuata uygun bulunduğu görülmüştür. 

YENİ BÜTÇE TıE-KLlFLKEiYLE İLGİLİ İNCELE MELER 

1. ıMuhascJbei umumiyenin âmir hükümlerine ve yıllık programlara göre konan lnznıcit karşılığı ödenek bü 
2. İnşaat, onarım ve restorasyon ö'deneği 'muntazam bir plân ve projeye göre ayarkıaıımş olup abide ve 

ayrıca gayrimenkul, eski eserler ve anıtlar yüksek kurulunun mura'krıİK'siuden geçtikten sonra tatbik edilmek 
Bütçe dışı akaar ve toprak satış bedeli fonundan yaptırılan yeni akaar yatırımları da Vakıflar Genel Müdü 

I). P. Teşkilâtınca kalbul edilen programlara göre /tabik edilmektedir. 
3. ıBütçcye konan maaş ve ücret ödeneği fiili kadroya kifayet etmektedir. 45C>8 sayılı Kanun gereğince ver 

bikatı. mevcut olup mevzııataına uygun olarak yürütülmekte ve aded itibariyle hizmetlerle ahenkli bulunmakta 
madığı, 

4. Hizmeti aksa'tnııyaca'k kadro tasarrufunun mevcut bulunmadığı, 
5. '(L) cetvelinde bul iman teknik elemanlara ait ma a; kadrolarında çalıştırılacak teknik eleman bulunmad 

yevmiyeli teknik personel talimatnamesindeki 'esaslar dâhilinde çalıştırılan teknik elemanlarla temin edildiği 
ride idarenin taşrada açacağı teşkilâtta istihdam edilmek üzere halen (L) cetvelinde 33 kadro muhafaza edilm 
lüzum ettiğinde kullanılacağı bu yıl (L) cetvelinden serbest bırakılmış kadro mevcut olmadığı nıüşahacle edilm 

•6. (D) cetvelinde gc^on yıla nazaran kadroda cüzi bir artış mevcuttur. Bu artışın bu yıl açılacak yurtla 
nıüs'tahdem ve 1966 yılında hizmete giren 5 vakıf işlıanı ve 1967 yılında hizmete girecek okm 4 aded işhanlan 
eski eserler koruyucusu gibi müstahdem ihtiyacına karşılık bulunmaktadır. 

7. Geçici hizmetlilerin 3656 sayılı Kanunun 9 ucu maddesine uygun bulunduğu, sürekli hizmet kadroları 
çalışanlar Vakıflar Genel Müdürlüğünün merkez ve taşradaki gayrimeıı'kullerin teshitindc ve kış aylarında kal 

Vakıflar G. Md. Bütçesi (S. Sayısı : 866) 



— 32 — 

yardımcı mallıiyetinde çal ış t ı r ı lmakta olan işçileri teşkil etmektedir . Bunlar lüzumlu elemanlar o lduğundan 
ronun konulması yer inde görülmüştür . 

8. Vakıf lar Genel Müdür lüğü vazife ve teşkilât ı hakk ındak i 6760 sayılı Kanun gereğince İ s tanbul 'da 
için ek görev tazminat ı veri lmekte olup başkaca ek görev ile doldurulan 'kadro bulunmadığı , 

9. Vakıflar Genel Müdür lüğünün yapt ı rdığı ve yapt ı racağı abide ve eski eser ve restorasyonları hakk ın 
üzere dış memleketlerden getir t t i r i lecek tanınmış eski eserler mütehaisısısiarmdan faydalanmak için gelecd 
ğu ile yevmiyelerine karş ı l ık olarak bu yıl bütçesine konulan 30 000 lira ödenek yer inde görülmüştür . 

10. Yatırım, p rogramın ın zirai kısmında yor alan projenin t a h a k k u k için ecıneibi memleket lerdeki müteh 
için ecnebi memleketlere gönderilecek elemanlar ın yolluk ve 'Zaruri masrafları için 30 000 lira ödenek ko 

Bu ödenek, vakfa ait geniş ızirai sahaların d a h a rant ab l bir şdkilde değerlendiri lmesi için yer inde ve f 
11. Döşeme ve demirli) aş ödeneklerinde israfa kaçınulmadığı gibi bilhassa eksiklikler görülmüştür . 19( 

yer indedir . 
12. Daire hikmetlerine ait ödeneklerin "verimlilik d o reçelsin e »'öre ikmal edildikleri ve yeni is tekler inde 

alım di ğı kanaa t i na varı lmıştır . 
13. Vakıf lar Genel Müdür lüğünde 237 sayılı Taşı t lar Kanununa göre 9 aded taşılt mevcut olup bunun 

yönetim ve onarını hizmetlerinde, (i tanesi İs tanbul Vakıf lar Başmüdür lüğü idare ve eski eserler lonarımında 
Müdür lüğü zirai ve yönetim hizmetlerinde kullanıldığı müşahede edilmiştir. 

14. Yayın alımları ve giderleri bölümüne konulan tft 000 lira ödenek, 
A) Vakıf lar dengisi adı a l l ında neşredilmekte bulunan 8 nci cilt 'mecmuanın tercüme, telif ve tab ' ı . 
'B) 'Genel yönetimle iligili, k a n u n genel yazılar, resmî ve günlük gazetenin aibonesi, 
<T) Mevcudu kalmıyan 1 ve 2 sayılı Vakıf lar 'dergisin/in vâki takibi ka r ş ı l amak üzere ikinci baskı'sının t 
D) ıQok kıymetl i âbidevi ve ta r ih i özellikleri haiz eski esenlerden başlamak suretiyle bunların özelliklerin 

ler basımı, 
Ücretlerine karşı l ık bu lunduğu görülmüştür . 
'Bilhas'sa vakfı t an ı tma için her yıl ç ıkar ı lmakta olan çok 'kıymetli ve ilmî değer haiz vakıflar dergisinin h 

sağlanması şayanı temennidir . 
15. Vakıf lar Genel Müdür lüğünün !9(î7 yılı ea r i harcamalar ında tasar rufu mümkün bir konunun m evz 

•DLLEiK V E G E N E E DÜŞÜNÜELER 

1. V rakıllar idare'sinin elinde bulunan 3 500 civarında (Hanlar , hamamlar , köprüler , çeşmeler, camiler 
eski eser ve âbidelerin tamir ve restoreleri için tahminen 600 000 000 l i raya ihtiyaç; bulunmakta ve mevzuun 1 
leştirilmesi için her sene bütçesine 60 000 000 lira ödenek konulması gerekmektedir. 
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Bugünkü ve gelecekteki vakfın gelirleri ile bu önemli tamir ve restorasyon işinin tamamlanması asla mümkün gö 
eski eser ve âbidelerin 7044 sayılı Kanun gereğince tamir ve restorelerinin biran önce ikmali iein Hazinece her yı 
lira yardım yapılmakla bu miktar ödenek aynen yatırım bütçesine konulduğu görülmüştür. 

Devlet Plânlama Dairesinin vizesiyle bütçeye her ne kadar 15 000 000 lira ödenek konulmuş ise de esasen 5 
cak yardımın her yıl asgari 20 000 000 lira olarak devamlılığı prensibolarak kabul edildiği halde gerek 1966 ve 
(milyon) lira indirim yapılmak suretiyle 15 000 000 lira ödenek konulması, esas prensibinden uzaklaşıldığı gibi ay 
olan yardım ödeneğinden ise % 10 tasarruf mülâhazasiyle bütçeye konulan yardım ödeneğinde tam ödenmediği 

Yapılan bu kısıntı ve indirimler sebebiyle e.dd eser ve âbidelerin onarım ve restorelerinin tahakkukuna engel 
turizm cephesinden memlekete gelir sağlıyaeak bir konu olmakla, bu faydalı tesislerin yakın zamanda imar ve i 
20 000 000 liraya çıkarılmasında ve her yıl bütçesine konan yatırım yardımından Hazinece r/ş 10 kısıntı yapılma 
n ı ül âlı a za etin ekteyiz. 

2. Yukarda arz edilen ve turizm sektörüne dâhil âbide ve eski eserlerin onarım ve restorasyon ihaleleri 2490 sa 
Kanunu hükümlerine göre yapılmasından söz konusu eski eserlerin tamirinden anlamıyan taliplerin iştirak ettiğ 
idarece bilinenlerin tercih edilemediği ve bu sebeple eski eserlerin lâyıkı veçhile onarılamadığı alâkalılarından alm 

Bu mahzurların ortadan kaldırılması için Hükümetçe çıkarılması ele alınmış bulunan yeni Artırma, Eksiltm 
onarım ve restorasyonlarında ehliyet ve liyakati idarece» sabit olan m üta ahh iti e re tercih suretiyle verilmesine ve 
yet edecek ihale ve mukavele akdcdilmesine dair istisnai bir hüküm konulmasının pek yerinde olacağı kanaatin 

?>. Âbide ve eski eserlerle ilgili kamulaştırma ve satmal malar bölümüne geçen yıla nazaran 50 000 lira fazl asi 
1967 yılı yatırını programı ile ilgili Hacıbektaş külliyesi etrafındaki dükkânlarla. İstanbul'da Süleymaniye, N 
milerinin altındaki dükkânların istimlâk AT- satmalına bedelini karşılamasına imkân olamıyar-ağı müşahede edilm 
ödeneğin 750 000 liraya yükseltilmesi ve karşılığının Hazine yardımından sağlanması uygun olacaktır. 

4. Dernekler ve köyler tarafından inşa veya tamir ettirilecek hayrata (camilere) yardım bölümüne konulan ( 
karşılamaktan uzak bulunduğu müşahede edilmekle Hazinece yapılmakta bulunan bu yardımın 10 000 000 liraya 
görmekteyiz. 

5. Vakıf ve eski eser mevzuunda tanınmış ilim adamlarının çok kıymetli yazılarını ihtiva eden ve memleket 
alan Vakıflar dergisi için bütçeye bir miktar ödenek konulmuş ise de bu değerli eserin hiç olmazsa senede 2 sayı ha 
bulmaktayız. 

6. Bugünkü Vakıflar Teşkilât Kanunu, Vakıflar İdaresi memur ve teknik elemanlarını maddi yönden tatmin 
personel idareden ayrılıp başka teşkilâta kakmaktadır. Bu ayrılışı önlemek, vakfı eleman bakımından takviye, 
şen ekonomik, sosyal ve kültürel hizmetleri lâvıkiyle yapabilmesini temin etmek için bir iktisadi kurum haline ge 
buna göre değiştirilmesi uygun mütalâa edilmektedir. 
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7. İstanbul'da Vakıf Guraba Hastanesi asistan ve hemşirelerinin kadro ve aylıklarının, diğer hastanelerdek 
cesine yükseltilmesi hakkındaki kanun tasarısı hazırlanarak Meclise sunulmak üzere olduğu öğrenilmiştir. 

Hastanede feragatle çalışan çok kıymetli elemanların emsalleri seviyesine çıkarılmasını sağlıyaeak olan b 
da zaruret görmekteyiz. 

Bu suretle Vakıflar Genel Müdürlüğü 1967 yıh bütçe tasarısı üzerindeki görüş, kanaat ve temennilerimiz 
dirlerine saygı ile arz ederiz 

KAPORTÖKLEK 

İsmet Ang\ 
Rskişchir Milletvekili Cumhu 
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Bütçe Karma Komisyonu rapora 
Türkiye Büyük Millet 

Meclisi 
Bütçe Karma Komisyonu 

Esas No. : i/290 
Karar No. : 44 

Cumhuriyet Senatosu Yüksek Başkanlığına 

Türkiye Büyük 'Millet Meclisine 30 . 11 . 1966 tarihinde sunularak Komisyonumuzla havale edilmiş ibulunıan «V 
lı Bütç-esi» ilgili Bakan, Genel Müdür ve Maliye Bakanlığı temsilcilerinin de katılmasiyle incelendi ve görüşüldü 

Vakıflar Genel Müdürlüğü 1967 yılı Bütçe Kanunu tasarısında cani harcamalar için (A/ l ) işaretli cetvelde g 
yatırım harcamaları için (A/2) işaretli cetvelde gösterildiği üzere 18 600 000 lira, sermaye teşkili ve transfer h 
cetvelde gösterildiği üzere 8 407 560 lira ki, toplam olarak 53 227 562 lira teklif olunmaktadır. 

Komisyonumuzda, Komisyonumuz adına inceleme yapan raportörümüzün raporu okunduktan sonra görüşme 
dür sorulan hususları cevaplandırmış, geniş 'bilgi vermişlerdir. 

Geçen yıla nazaran 1967 yılı (bütçesinde 2 544 261 lira fazlalık görülmektedir. 'Genişliyen hizmettin görülebilme 
edilmiştir. 

Maddelerin görüşülmesinde; muhtaç ve körlerin aylıklarına 15 liralık bir ilâve yapılabilmelim t e minen 12 
lıkları» maddesine 207 900 lira ilâve (edilmiştir. Denkliği sağlamak için (B) .işaretli gelirleır eetvelinitı 62.145 n 
de 207 900 lira eklenmiştir. 

Nevşehir - Kayseri karayolu güzergâhında bulunan Sanhnn adındaki Kervansarayın onarımı için bütçeye 
mamışsa da, turistik bakımdan önemli sayılan hu Kervansarayın bakımı için, Genel Müdürlüğün imkânları nisb 
okunmuştur. 

Yapılan değişikliklerle; cari harcamalar toplamı 26 427 902 lira, (A / l ) , (A/2) ve (A/3) işaretli cetveller top 
•gelirler cetveli toplamı ise 53 435 462 lira olmuştur. 

Kamın tasarısının 1 ve 2 nei maddesi ve cetvelleri bu değişikliklerle, diğer maddeleri ve cetvelleri aynen kabu 
Genel Kurulun tasvibine, arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur 

Başkan Başkanvekili Sözcü Kâtip Adıyama 
Aydın Aydın Sakarya Bolu If, A. Ata 

t. Sezgin t C. Ege N. Bayar H. L Cop 

Vakıflar G Mâ. Bütçesi (S. Sayısı : 866) 
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Ankara 
//. T. Toker 

Erzurum 
C. önder 

İstanbul 
Söz hakkını mahfuzdur 

S. Aren 

Kocaeli 
L. Tohoğlu 

Ordu 
£. Koksal 

Ankara 
T. Kapardı 

Eskişehir 
M. 1. Angı 

İstanbul 
0. Gıhnüsoğlv, 

Konya 
M. N. Kalaycı 

Bize 
E. Y. Akçal 

A. t. 

S(i 
Balıkesir 

iz hakkım saklıd 
F. İslimyeli 

Giresun 
N.- Erkmen 

İstanbul 
M. Güven 

Kütahya 
M. Erez 

Sakarya 
E. Alican 

frabzon 
Birincioğlu A. 

11' 

(hımhurbaşkanmea S. 
E. Üner 

G iresun 
/. E. Kıhcoğlu 

İzmir 
/. Gürsan 

Nevşehir 
.1 . B. Numanoğlu 

Sivas 
0. Kabibay 

Trabzon 
R. Uzuner İ. 

1 ^ 1 

Ü. Ço 
A. 

Güm 
S. S 

Ka 
/l. A. Ila 

Ni 
Söz hakkım 

31. A 

Tabi 
S. K 

Yozgat 
Yeşilyurt 

Vakıflar (!•. M<l. Rütbesi (S. Sayısı : Hm) 
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H Ü K Ü M E T İ N T E K L İ h İ j 

Vakıf lar Genel Müdürlüğü 1967 yılı Bütçe kanunu tasarısı : 

Madde 1. — Vakıf lar Genel Müdür lüğünün cari harcamalar ı i<4n \ 
( A / l ) işaretli cetvelde gösterildiği üzere 26 220 002 lira, yat ı ımı 
harcamaları için (A/2 ) işaretli cetvelde gösterildiği üzere 18 GOO 000 
lira, sermaye teşkili ve t ransfer harcamaları için de (A/o) işaretli 
cetvelde gösterildiği üzere 8 407 560 lira ki, toplam olarak 53 227 562 
lira ödenek verilmiştir. 

Madde 2. — Vakıflar Genel Müdür lüğünün gelirleri bağlı (Bı 
işaretli cetvelde gösterildiği üzere 5o 227 562 l i ra olarak tahmin 
edilmiştir. 

Madde 3. — Vakıflar Genel Müdürlüğünce 1967 bütçe yılında elde 
edilecek gelir çeşitlerinden her birinin dayandığı hükümler, bağlı (X!) 
işaretli cetvelde gösterilmiştir. Bıı cetvelde yazılı gelirin tarh ve 
tahsiline 1967 Bütçe yıl ında da devam ohmıır. 

Madde 4. — Vakıflar (ienel Müdür lüğünün 30.6.1939 tarihli ve 
3656 sayılı K a n u n u n 19 nen maddesine giren hizmetlilerine ait kad
rolar bağlı (D) işaretli cetvelde gösterilmiştir. 

3656 sayılı Kanunun 9 ucu maddesi gereğince geçici mahiyetteki 
hizmetler için Bakanlar K u r u l u Kara r ı ile kadro alınabilecek ter
tipler, bağlı (E ) işaretli cetvelde gösterilmiştir. Bu kadrolar, er
tesi yıl Bütçe K a n u n u tasarısı ile Türkiye Büyük Millet Meclisine 
sunulur . Bunla r ın eldeki kadrolara ek olmaması şar t t ı r . 

Madde 5. —• Vakıf lar Genel Müdür lüğünün kuruluşu hakkındaki 
27.6.1956 tarihl i ve 6760 sayılı Kanuna bağlı (1) sayılı cetvelde yapılı 
kadrolardan bağlı, (L) işaretli cetvelde gösterilenler 1967 yılında 
Inıllanılamaz. 

Vukuflar G. Md. Bütçesi 

BÜTGkl KAKMA KOMİSYO 

Vakıflar Genel Müdürlüğü 1967 y 

Madde 1. — Vakıf lar Genel Müdür 
( A / l ) işaretli cetvelde gösterildiği üz 
harcamaları için (A /2 ) işaretli cetveld 
lira, sermaye teşkili ve transfer harca 
cetvelde gösterildiği üzere 8 407 560 lir 
lira ödenek verilmiştir. 

Madde 2. — Vakıflar Genel Müdü 
işaretli cetvelde gösterildiği üzere 53 
•dilmiştir. 

Madde 3. — Tasarının 3 ncü madde 

Madde 4. — Tasar ının 4 ncü madd 

Madde 5. — Tasarının 5 nci madde 

(S. Sayısı : 866) 
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Hükümetin Teklifi 

Madde 6, — Geçen bütçe yıllarına aidolup da, Muhasebei Umumi
ye Kanununun 93 neü maddesine göre zamanaşımına uğramamış ve 
karşılıkları yılları bütçelerinde bulunan borçlar, 1967 yılı bütçesi
nin ilgili hizmet tertiplerinden veya (Aylık ve ücretler kesimleri 
hariç) (A / l ) , (A/2) ve (A/3) işaretli cetvellere dâhil ödeneklerden 
(Geçen yıllar borçları) maddesine, Maliye Bakanlığınca aktarılacak 
ödenekten ödenir. 

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 aktarına 
yapmıya Maliye Bakanı yetkilidir. 

Madde 8. — Gider bölümlerinden yapılacak harcamalara ait for
mül, bağlı (II) işaretli cetvelde gösterilmiştir. 

Madde 9. — 1967 bütçe yılı içinde kapatılmak üzere Başbakanlığın 
onayı ile, 500 000 lira kadar kısa süreli avans almaya ve hesaplar 
açtırmaya Genel Müdürlük salahiyetlidir. 

Madde 10. —• Bu kanun 1 Mart 1967 tarihinde yürürlüğe girer. 

Madde 11. — Bu kanunu Başbakan ve Maliye Bakanı yürütür. 

Başbakan 
8. Demirci 

İçişleri Bakanı 
F. Sükan 

ve Sos. Y. Bakam 
7C. Somunoğlu 

Devlet Bakanı 
R. Sezgin 

Dışişleri Bakanı 
1. S. Çağlayangil 

Güm. ve Tekel Bakanı 
1 Tekin 

Bütçe Karma Kom 

Madde 6. — Tasarının 6 neı 

Madde 7, —- Tasarının 7 nc/i 

Madde 8, — Tasarının 8 nci 

Madde S. --• Tasarının 9 ucu 

Madde 10. —- Tasarının 10 rıc 

Madde 11. — Tasarının 11 nc 

Devlet Bakam 
K. Ocak 

Maliye Bakam 
C. Bilgehan 

Tarım Bakanı 
B. Dağdaş 

En. ve Ta, Kay. Bakanı Turizm ve Ta. Bakanı İmar ve İskân Bakanı 
?., Deriner N, Kürşad İt. Menteşeoğlu 

Devlet Bakam 
A. F, Alişan 

Millî Eğitim Bakanı 
O. Dengiz 

Ulaştırma Bakanı 
8. Öztürk 

Adale 
II. 

Bayındı 
E. 

Çalışm 
A. N 

Köy İşl 
& 

Vakıflar G. Md. Bütçesi (S. Sayısı : 866) 
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(A/ l ) CAEÎ HARCAMALAB 

Bölüm Madde 

.000 

L2.230 
12.280 
12.290 

Ödeneğin çeşidi 

PERSONEL GİDERLERİ 

Aylıklar Kesim toplamı 

12.110 Genel idare .aylıkları-
12.111 Muhtaç ve körlerin aylıkları 
12.112 Tevliyet ve evlâdiyot aylıkları 
12.113 Kaldırılmış tekke ve zaviye mensupları 

aylakları 
i 2.114 Fer'i hizmetler aylığı 
12.115 İntifa hakkı suretiyle maktu .olarak tah-

sisedilen avlıklar 

Ücretler Kesim toplamı 

HİZMETLİLER ÜCRETİ 
12.211 Genel idare hizmetlileri ücreti 
12.212 Mülhak vakıflara ait cami ve mescit gö

revlileri ücret farkı 
(Hizmetliler ücreti toplamı : 5 500 000) 
Geçici 'hizmetliler ücreti 
İşçi ücreti 
7044 sayılı Kanunla devralınan eski eser
ler onarımı hizmetlileri ücreti 

1966 ödeneği 
Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira 

6 829 260 

5 747 760 
731 700 
25 000 

4 800 
20 000 

300 100 
5 558 C03 

4 021 650 

î 000 000 

205 073 
200 000 

71 280 

13 689 860 

19 
Hükümetçe istenen 
Madde Bölüm topl 
Lira Lira 

6 869 260 

5 747 760 
731 700 
21 800 

3 000 
1.5 000 

350 00ü 
6 012 053 

4 150 000 

1 350 000 

265 073 
200 000 

14 228 7 

46 980 

Vakijflar G. Md. Bütçesi (S. Sayısı : 866) 



Bölüm Madde Ödeneğin çeşidi 

Sosyal yardımlar Kesim toplamı 

12.310 (•ocıi'k tınımı 
.12.320 Doğum yardımı 
.12.330 Ölüm yardımı 
12.340 Tedavi ^id'cri 
12.350 Ya.kaca k za,m m ı 
.12.37!) Emekli. keseneği ikarsıluklan 

Tazminatlar Kesim toplamı 

12.510 Ek j.»(')i'('\' tazminatı 
12.520 Kasa tazminatı 
12.590 229 .sayılı Kanunla, veL-.ilen ıbaişasistan ve 

asistanla.?* tazminatı 
İKRAMİYE VE MÜKAFATLAR 

12.6.10 Yabancı dil ikramiyesi 

ÖDENEKLER 

12.710 Tem'si! ödeneği 

Yolluklar Kesim toplamı 

/ - Yurt içi yollukları 
Y Ö NE T İM Y () i J ! .1TK. i ı ARİ 

12.81.1. Sürekli ı>ürev yollukları 
12.813 (îeçiei «'örov yolluğu 

Vakıflar (i. 
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1966 ödeneği Hükümetçe ist 
Madde Bölüm toplamı Madde Bölü 
Lira Lira Lira 

793 635 816 873 

72 000 
7 000 

. 13 000 
80 000 

990 
643 883 

83 500 

5 500 
18 000 

60 000 60 000 

t'l 
7 

i \> 

^)C) 

;:Ü> 

5 
ıs 

000 
000 
000 
000 
990 
645 
500 

500 
000 

200 4 200 

421 261 442 861 

18 500 20 000 
200 000 200 000 

M d. Bütçesi (S. Sayısı : 866) 
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Bölüm Madde ödeneğin, çeşidi 

12.814 

12.810 

!2,H2 12.824 ! 

12.83-

I2.841 

yardı ıı KM hu a geçici 
görev yolluğu 
Yolluk karşılığı verilen tazminat 
DENETİM YOLLUKLAR1 
Müfettişler geçici görev yolluğu 
kontrolörler geçici görev yolluğu 
ÖĞRETİM YOLLUKLARI 
Kurs yolluğu 
DİĞER YOLLUKLAR 
Tedavi yolluğu 
(Yurt iri yollukları toplamı : 412 SIK)) 

1988 ödeneği 
Madde Bölüm toplamı 

Lira Lira 

196 
Hükümetçe istenen 

Madde Bölüm topla 
Lira Lira 

30 00!) 
14 700 

120 000 

5 50ü 

2 500 

30 
14 

135 
4 

5 

.) 

000 
760 

000 
500 

500 

500 

/ / - Yurt d ısı yollukları 

YÖNETİM YOLLUKLARI 
12.835 Yurt dışı geçici görev yolluğu 

ÖĞRETİM YOLLUKLARI 
12.87! Yurt dışı staj ve öğrenim, yolluğu 

(Yurt dışı yollukları toplamı : 30 001) 
13.000 YÖNETİM GİDERLERİ 

Genel yönetimle ilgili alımlar 
Kesim toplamı 

13.110 Kırtasiye alımları ve giderleri 
13.120 Basılı kağıt <ve •defter alımları ve gider-

•d erleri 

0 00i) 

286 GCİ 

43 000 

80 000 

611 952 

30 000 

365 001 

50 000 

120 000 

708 9 

Vakıfta ı- G. M'd. lUitcesi (S. Savisı : 800) 
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Bölüm Madde Ödeneğin çeşidi 

Taşıt işletme ve onarma giderleri 
Kesim toplamı 

13.510 Genel Müdürlük taşıt işletme ve onarma 
giderleri 

13.520 Hizmet taşıtları işletme ve onarma gi
derleri 
KİRA GİDERLERİ 

13.610 Kira bedeli 

1966 ödeneği 
Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira 

13.130 
13.140 
13.150 
13.160 
13.190 

13.2.10 
13.220 
13.230 
13.290 

13.410 
13.420 

Döşeme ve demirbaş alımları ve giderleri 
Yayın alımları ve giderleri 
Yakacak alımları ve giderleri 
Hizmetli giyim alımları ve giderleri 
ODiğer alımlar ve giderler 

Genel yönetimle ilgili giderler 
Kesim toplamı 

Su giderleri 
Temizlik giderleri 
Aydınlatma giderleri) 
Diğer yönetim giderleri 
Ulaştırma giderleri Kesim toplamı 

Posta telgraf giderleri. 
Telefon giderleri 

23 000 
50 000 
30 000 
60 000 

î 

51 000 

12 000 
16 000 
13 000 
10 000 

192 450 

82 450 
110 000 

32 501 

1 

32 500 

50 000 

Hükümetçe ist 
Madde Bölü 
Lira 

40 000 
65 000 
30 000 
60 000 

1 

54 000 

15 000 
16 000 
13 000 
10 000 

192 450 

82 450 
110 000 

32 501 

1 

32 500 

65 000 

Vakıflar G. Md. Bütçesi (S. Sayısı : 866) 



Bölüm Madde ödeneğin çeşidi 

14.000 HİZMET GİDERLERİ 

Genel yönetimle ilgili hizmet giderleri 
Kesim toplamı 

14.110 Yangından korunma ve sigorta (giderleri 
VAKFI YAŞATMA VE YÖNETİM Gİ
DERLERİ 

14.121 Vakıf akaarlarm çeşitli giderleriyle teshil 
ve satış giderleri 

14.122 İmaretler giderleri 
14.123 Çeşitli bayır şartları ve '.sosyal yardım 

giderleri 
14.124 Vakıf hayratın ve hayrattaki kıymetli 

eşyanın inceleme ve ayırma giderleri 
(Vakfı yaşatma ve yönetim giderleri top
lamı : '2 975 000) 

14.130 Mahkeme hare ve güderleri 

Güvenlik giderleri Kesim toplamı 

i 4.341 3325 vsayılı Kanunun 3 ucu nıaVhlesimn 
ge r ek t irdi ği gid eri e r 

14.342 712G sayılı Kanuna dayanılarak çıkarılan 
tüzüğün 119 ucu maddesinin gei'ekt'rdlği 
giderler 

Vakıflar 

- 43 

19 
1966 ödeneği Hükümetçe istenen 

Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm topl 
Lira Lira Lira Lira 

7 579 102 9 012 1 

2 953 600 3 573 600 

L 800 
900 

125 

150 

583 

000 
000 

000 

000 

600 
23 001 

15 00!) 15 000 

300 000 
840 000 

90 000 

İ25 000 

583 000 

23 001 

23 000 23 000 

Md. Bütçesi (S. Sayısı : 860) 
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Bölüm Madde Ödeneğin çeşidi 

Malî hizmetlerle ilgili giderleri 
Kesim toplamı 

.14.410 Aklat. 
1.4.430 Para taşıma giderleri 

VEİJGİ, RESİM VK IIAPOLAR 
14.441 Bina ve arazi verdileri 
14.442 Diğer vergi, resim ve harçlar 

(Vergi, resim ve harçlar tophı.uıı : 
1 950 000) 

1.4.470 Düşünülmiyen giderleri 

Eğitim ve araştırma giderleri 
Kesim toplamı 

14-510 Kurs giderleri 
14.520 Burs gidcrlori 
14.550 Staj ve Öğrenim giderleri 
J4.562 Üniversite ve okullar muhtaç öğrencileri 

yurt giderleri 

14.51)4 Muhtaç öğrenciler kamp ve dinlenme 
giderleri 

1966 ödeneği 
Madde Bölüm toplamı 

Lira Lira 

2 

! 

103 

150 
• > 

500 
450 

500 

000 
000 

000 
000 

500 

2 

•> 

430 001 

;28 
02 

300 

000 
000 
i 

000 

Hükümetçe iste 
Madde Bölüm 
Lira 

2 103 500 

150 000 
3 000 

500 000 
150 000 

500 

230 001 

10 000 

28 000 
62 000 

.00 000 

40 000 

Vakalar G. Md. Bütçesi (S. Sayısı : 866) 
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Bölüm Madde 

15.000 

Ödeneğin çeşidi 

Ta r ım hizmetleri gider ler i 
Kesim toplamı 

TARİM İŞLKR.t ( Î İ D H I M ^ R İ 
14.81! Büro giderler i 
14.81.') Taşıt işletme ve -onarma gülerleri 
14.815 (i iyim - Guşanı a i um ve iliklerleri 
14.810 Malzeme alım ve giderleri 
14.819 Diğer alım ve giderler 

KURUM G İ D E R L E R İ 

Yatak l ı t edav i ku rumla r ı giderler i 
Kesim toplamı 

V A K I F GUUABA HAKTAN KSİ GİDER
L E R İ 

15.511 !>üro giderleri 
15.5KÎ Taşıt işletme ve 'onarma giderleri 
15.515 Giyim - kusanı alıra ve 'giderleri 
15.5.10 Malzeme -alım ve (giderleri 
15.517 Yiyecek alım ve gider ler i 
15.519 Diğer alım ve gider ler 

1966 ödeneği 
Madde Bölüm toplamı 

L i ra L i ra 

Hükümetçe is tenen 
Madde Bölüm to 
Li ra L i r 

09 000 

280 000 
7 000 
5 000 

400 000 
588 200 

10 000 

82 000 

5 000 
4 000 
5 000 
40 000 
15 00i) 

1 290 200 

1 290 200 

1 

6 000 
0 000 
5 000 
50 000 
15 000 

570 200 

1 570 

:îl0 000 
7 000 

75 000 
4.1.0 000 
748 200 

20 000 

Vakıf lar G. Md. Bütçesi (S. Sayısı : 800) 
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1966 ödeneği Hükümetçe îsten 
Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm 

Bölüm Madde Ödeneğin çeşidi Lira Lira Lira L 

16.000 ÇEŞİTLİ GİDERLER 575 000 

Bakım ve küçük onarım giderleri 
Kesim toplamı 575 000 700 000 

BÎNA VE HAYRAT ONARİMİ 
16.811 Bina onarımı 475 000 550 000 
16.812 Hayrat onarımı 100 000 150 000 

12.000 PERSONEL GİDERLERİ 

Bölümü toplamı 

13.000 YÖNETİM GİDERLERİ Bölümü 'toplamı 

1.4.000 HİZMET GİDERLERİ Bölümü toplamı 

15.000 KURUM GİDERLERİ Bölümü toplamı 

16.000 ÇEŞİTLİ GİDERLER Bölümü toplamı 

CARÎ HARCAMALAR TOPLAMI 

13 689 860 

611 952 

7 579 102 

1 290 200 

575 000 

23 746 114 

14 

9 

.1 

20 

Vakıflar G. Md. Bütçesi (S. Sayısı : 866) 
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(A/2) YATIRIM HARCATMALARI 

Bölüm Madde Ödeneğin çeşidi 

21.000 ETÜT VE PROJE GÎDERLERÎ 

HİZMETLER SEKTÖRÜ 
21,611 Etüt ve proje giderleri' 

22.000 YAPI, TESİS VE BÜYÜK ONARIM Gİ
DERLERİ 

Turizm sektörü Kesim toplamı 

22,621 Âbideler il'e 7044 sayılı Kanunla devralı
nan ve kudretsiz mülhak: vakıflara ait 
âbidevi eski eserler onarımı 
Teknik personel ücretleri 
Teknik personel geçici görev yolukları 

22.622 
22.623 

Konut sektörü Kesim toplama 

22.721 Bina ve hayrat •onarımı giderleri 
22.722 Teknik personel ücretleri 
2,723 Teknik personel geçici görev yollukları 

1966 ödeneği 
Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira 

150 000 

14 750 000 

İl 750 000 
2 475 000 
525 000 

S 000 000 

2 400 000 
500 000 
100 000 

150 000 

17 750 000 

1 
Hükümetçe istenen 
Madde Bölüm top 
Lira Lira 

150 000 

14 850 000 

11 850 000 
2 475 000 
625 000 

3 360 000 

2 760 000 
500 000 
100 000 

150 

18 210 

Vakıflar G. Md. Bütçesi (S. Sayısı : 866) 
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Bölüm Mucide Ödeneğin çeşidi 

23.000 MAKİNA, TEÇHİZAT VE TAŞIT 
ALIMLARI VE ONARIMLARI 

Konut sektörü Kesim toplamı 

21.000 

22.000 

2; i.000 

23.622 Taşıt alımları 
2o.M2:J Makimi ve teçhizat alımları 

ETÜT VE PROJE GİDERLERİ 
Bölümü toplamı 

YrAPI, TESİS VE BÜYÜK ONARİM Gİ
DERLERİ Bölümü toplamı 

MAKİNA, TEÇHİZAT VE TAŞİT ALIM
LARI VE ONARIMLARI 

Bölümü toplamı 

YATIRIM HARCAMALARI TOPLAMI 

1966 ödeneği 
Madde Bölüm toplamı 

Lira Lira 

100 000 

100 000 

100 000 

100 000 

18 000 000 

Hüküı.'ietçe iste 
Madde Bölüm 
Lira 

18 

150 000 

17 750 000 

240 000 

200 000 
40 000 

18 

VakıL'Inı- (I. Md. Bütçesi (S. Sayısı : 866) 
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(A/3) SERMAYE TEŞKİLİ VE TRANSFER HARCAMALARI 

Bölüm Madde Ödeneğin cesidi 

1966 ödeneği 
Madde Bölüm toplamı 

Lira Lira 

Hükümetçe istenen 
Madde Bölüm to 
Lira Lir 

T - tfcrmuye teshili 

32.000 KAMULAŞTIRMA VE SATINALMA-
LAR 

32.160 Âbide ve eski eserlerle ilgili 'kamulaştır
ma ve satıualmalar 

/ / - Trcnsferlcr 

34.000 MALÎ TRANSFERLER 

BAfj İMSİZ BÜTÇE 111 U )AİÎ EI /EU E 
ÖDEMELER 

3)4.250 f)80 sayılı Kanunun 13 neü ma!d<Jesine 
göre Millî Prodüktivite Merkezine öde
necek aidat 

Hazineye yapılacak ödemeler 
3-1.812 633 siayılı Kanunun 30 neu maddesi gere

ğince Hazineye ödenecek karşılık 

150 000 

[50 000 

?, 000 

200 000 

619 280 

f> 000 

2il) 000 221 000 

Vakıflar G. Md. Bütçesi (S. Sayısı : 800) 

200 

226 
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Bölüm Madde Ödeneğin çeşidi 

35.000 SOSYAL TRANSFERLER 

Emekli Sandığına ödemeler 
Kesim toplamı 

35.210 % 1 ek karşılıklaıı 
35.220 Emekli ikramiyesi 
35.230 Sandık yönetim giderleri 
35.240 Diğer ödemeler 

EMEKLİ AYLIKLARI VK DİĞER BEN
ZERİ ÖDEMELER 

35.310 Emekli, dul ve yetim aylıkları 

Ödül, ikramiye, mükâfat ve yardımlar 
Kesim toplamı 

35:686 Vakıflar Nizamnamesinin 52 nei mad
desi gereğince amil hak vakıf hayratına 
yapılacak yardım 

35.687 Kudretsiz hayratın imar ve ihyasına 
yardım 

1966 ödeneği 
Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira 

8 087 907 

293 407 

98 407 
145 
45 
10 

000 
000 
000 

737 000 

30 000 

20 000 

10 000 

Hükümetçe isten 
Madde Bölüm 
Lira 

7 

449 060 

30 000 

20 000 

10 000 

99 060 
295 000 
45 000 
10 000 

1 400 000 

Vakıflar G. Md. Bütçesi (S. Sayısı : 866) 
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Bölüm Madde Ödeneğin çeşidi 

36.000 

Dernek, birlik, kurum, kuruluş sandık 
ve benzeri teşekküllere yardımlar 

Kesim toplamı 

35.710 Vakıflar Me'inurlan Yardımlaşma ve Bi
riktirme Sandığına yardım ( Memur ve 
müstahdemlerin öğle yemeği giderleri 
için) 

35.720 Dernekler ve 'köyler tarafından inşa veya 
tamir ettirilecek hayrata yardı.m 

BORÇ ÖDEMELERİ Kesim toplamı 

36.300 Gecen yıllar borç/lan 

36.400 İlâma bağlı borçlar (Bu ödeneği ihtiyaç 
nisbetinde artırmaya Maliye Bakanı yet
kilidir.) 

36.600 Geri verilecek paralar 

36.800 Faiz, acyo giderleri 

1966 ödeneği 
Madde Bölüm toplamı 

Lira Lira 

6 022 500 

22 500 

(î 000 000 

50 000 

23 000 

5 000 

2 000 

80 000 

1 
Hükümetçe istenen 
Madde Bölüm top 
Lira Lira 

6 022 500 

22 500 

0 000 000 

50 000 

23 000 

5 000 

2 000 

80 

Vakıflar G. Md. Bütçesi (S. Sayısı : 866) 
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Bölüm Madde Ödeneğin çeşidi 

32.000 

34.000 

35.000 

36.000 

KAMULAŞTIRMA VH SATINALMALAR 

Bölümü toplamı 

MALÎ TRANKFLRLLR Bölümü toplamı 

SOS YA L TR AN S \? URL îtlR 
Bölümü toplamı 

BORÇ ÖDEMELERİ Bölümü toplamı 

SERMAYE TEŞKİLİ VE TRANSFER 
HARCAMALARI TOPLAMI 

1966 
Madde 
Lira 

ödeneği 
Bölüm toplamı 

Lira 

150 
619 

8 087 
80 

000 
280 

907 
000 

8 937 187 

Hükümetçe isteıı 
Madde Bölüm 
Lira L 

7 

o 

2 
2 

9 

4 

Vakıflar G. Md. Bütçesi (S. Sayısı : 866) 
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B - CETVELİ 

Bölüm Madde Gelirin çeşidi 

62.000 

B/2 Yergi dışı gelirler 

VAKIF MALLARI GELİRLERİ 

Taşınmaz mallar idare gelirleri 
Kesim toplamı 

KİRALAR 
62.121 İcarei vahide 
62.122 İcarei müeccele 
62.123 Mııkataa 
62.124 Vakıf nıenba suları kira. 'bedeli 

Taşınır mallar gelirleri ve hasılatları 
Kesim toplamı 

62.141 Mahlûl muaccelesi 
62.142 Zeytinlikler hasılatı 
62.143 Arazi ve incirlikler hasılatı 
62.144 Zeytinlikler işletmeleri hasılatı kira ve 

kârı 
62.1.45 Diğer hasılatlar 

19 
1966 yılı tahminleri Hükümetçe tahmin edil 

Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm top 
Lira Lira Lira Lira 

.' : 

16 

7 

1 

o 
I > 

i 

6̂ 8 

513 
20 
5 

150 

860 

S0O 
000 
000 
000 

136 000 

400 
336 
600 

000 
800 

000 
000 
000 

000 
000 

25 894 110 28 400 

19 

18 

075 

900 
20 
5 

150 

000 

000 
000 
000 
000 

6 564 980 

1 

2 
1 

400 
268 
600 

396 
900 

000 
000 
000 

9S0 
000 

Vakıflar G. Md. Bütçesi (S. Sayısı : 866) 
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1966 yılı tahminleri Hükümetçe tahmin 
Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm 

Bölüm 

72.000 

62.000 

72.000 

Madde 

62.321 
•02.322 
62.323 

72.100 
72.400 

Gelirin çeşidi 

Temettü ve faizler Kesim toplamı 

Türkiye Vakıflar Bankası temeSüleri 
Akaar ve toprak satış 'bedeli faizi 
Taviz bedeli faizi 

ÖZEL GELİRLER 

Hazine yardımı 
Geçen yıldan devreden nakit 

VAKIF MALLARI GELİRLERİ 
Bölümü toplanıl 

ÖZEL GELİRLER Bölümü toplamı 

GENEL TOPLAM 

Lira 

2 069 259 

1 500 000 
559 250 
10 000 

20 650 000 
4 139 191 

Lira 

24 789 191 

25 894 110 

24 789 191 

50 683 301 

Lira 

2 760 231 

2 000 000 
750 231 

10 000 

20 650 000 
4 177 351 

24 

28 

24 

53 
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Vergilerin, resimlerin ve başka gelirlerin 
dayanakları 

Cesidi Tarihi Numarası 

Kanun 
» 
:» 

Nizamname 

8 
20 . 
27 . 
19 . 

o . o 
. 4 . 
. 5 . 

5 . 

. 1934 

. 1936 

. 1955 
1934 

2387 
2950 
G570 

Kanun 
» 

28 
21 . 

. 6 . 

. 7 . 
. 1952 

1953 
5982 
6183 

13 . 1 . 1954 6219 

5 . 6 . 1935 
1 . 7 . 1953 

2762 
6092 

5 . 6 . 1935 2762 

— 55 — 
C - CETVELİ 

Ö Z E T İ 

icarei vahide 

Vakıf akaar ve arazinin ve mahsullerinin ne suretle kiraya veril 
Vakıf malların ta'ksitle satılması ve kiraya verilmesi hakkındak 
Gayrimenkul kirala?! hakkında Kanun. 
Vakıf yerlerin nasıl 'kiraya verileceğini ve mahsullerinin ne su 

icarei müeccele mukataa 

Vakıflar Kanununun 27 nci 'maddesine 1 fıkra eklenmesi hakk 
Âmme alacaklarının tahsil usulü ha'kkmda Kanun. 

Türkiye Vakıflar Bankası temettüleri 

Türkiye Vakıflar Bankası T. A. O. lığı Kanunuımn 6 ncı ve 9 n 

Akaar ve toprak satış bedeli faizi 

Vakıflar Kanununun 13 ııoü maddesi. 
Vakıf zeytinlik, incirlik, fındıklık, narenciye ve meyvalıkların 

Taviz bedeli faizi 

Vakıflar Kanununun 32 nci maddesi. 

Vakıflar G. Md. Bütçcsti (S. Sayısı : 866) 
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Vergilerin, resimlerin ve başka gelirlerin 
dayanakları 

Çeşidi Tarihi Numarası Ö Z E T İ 

Kanun 

27 . 12 . 1937 

» 
»' 

Nizamname 

8 . 
20 . 
19 . 

. 3 . 

. 4 . 

. 5 . 

. 1934 

. 1936 
, 1934 

2387 
2950 

23 . 8 . 1940 

8 . 3 . 1934 

» 
» 

Nizamname 
Kanun 

5 . 
20 . 
17 . 
26 . 

. 6 . 

. 4 . 
, 7 . 
. 5 , 

1935 
. 1936 
, 1936 
. 1927 

2762 
2950 

1050 

5 . 6 . 1965 

Mahlül muaccelesi 

3294 Vakfa ait hisseli mahlûl yerlerin hissedarlarına ne suretle sa 

Zeytinlikler hasılası, arazi ve incirlikler hasılatı 
Vakıf akaar ve arazinin ve mahsullerin ne suretle kiraya v 
Vakıf 'malların taksitle satılması ve kiraya verilmesi hakkı 
Vakıf yerlerin nasıl kiraya verileceğine ve mahsullerinin ne 

Zeytinlikler işletmeleri hasılatı ve kira bedeli 

3913 Vakıf ınenba sulariyle orman ve zeytinliklerin işletilmesi ha 
deleri. 

Vakıf menba suları hasılatı 

2387 Vakıf akaar ve arazinin ve mahsullerinin ne suretle kiraya ve 

Çeşitli varidat ve hasılat 

Vakıflar Kanununun 13, 16 ve 17 nci maddeleri. 
Vakıf malların taksitle satılması ve kiraya verilmesi hakkı 
Vakıflar Nizamnamesinin 52 nci maddesi. 
Muhascbei Umumiye Kanununun 93 ncü maddesi (Köhne eş 
borçları faizi, masarifi muhakeme istirdadı münhal tevliyetl 
nan vakıfların mahallî sarfı kalmıyan müterakim paraları v 

623 İstanbul'da Taksim'de yapılacak oteli inşa edecek ve işlete 
Müdürlüğünün katılmasına dair Kanun. 

Vakıflar G. Md. Bütçesi (S. Sayısı : 866) 
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D. Memuriyetin nev'i Aded 

8 
9 

10 
11 
11 
12 
13 
10 
11 
12 
13 
11 
12 

Yoklamia 
» 
» 
» 

Hademe 
» 
» 
» 

Talebe Y 
» 
» 

ve tahsilat Memuru 

urdu 
» 
» 

Koruyucu (Esi 
» » 

» » 
» » 
» » 

Hademeleri 
» 
» 

ci Eserler için) 
» » 

2 
3 
•> • > 
7 
••> 
o 50 

101 
1 

26 
7 

23 
8 
9 

12 .Bekçi (Kski Eserler için) 8 
8 Bekçi (Vakıf çarşı, işli anı 

ve 'apartmanlar için) 3 
9 Bekçi (Vakıf çarşı, işhanı 

ve ^apartmanlar için) 2 
10 Bekçi (Vakıf 'Çarşı, işhanı 

ve apantmıanlar için) 5 
11 Bekçi (Vaki'f çarşı, işhanı 

ve apartmanlar için) 1.1 
11 Bekçi 9 
13 » 14 
.12 Başkoruyucu (Seyyar) 3 
13 Koruyucu (Seyyar) 13 
13 îsei 39 
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D. 

13 

Memuriyetin nevi Aded Ücret 

6 
7 
9 

11 
12 

7 
o 

5 
7 
7 

M 
13 

6 
11 
5 
8 

12 
13 
8 
9 

Tarım, işçisi 1 
Guraba Hastanesi hizmetlileri 

Baş teknisyen 1 
'Teknisyen 1 

» 
Utâa 

» 
» 
» 
» 

Eczacı Kalfası 
» » 

1 )iyetçi 
» 

Sanatkâr işçi 
» » 
» » 

Şoför 
Bahçıvan 
Aşçıbaşı 
Aşçı 
Aşçı Yamağı 

» » 
Laborant 

» 

200 

950 
800 
700 
600 
600 
500 
400 
300 
250 

500 
400 
(İOO 
500 
500 
300 
200 

600 
300 
700 
450 
250 
200 
450 
400 

D. Mem 

10 Hemşire 
.11 Hastaba 
12 » 
13 » 

7 İmam v 
10 Daktilo 
8 Memur 

10 » 
11 » 
I 1 Başhadc 
12 Hademe 
13 » 
9 Kapıcı 

10 » 
I I » 
11 (İece Be 

7044 s 
es 

1 Teknisve 

5 Siirveva 

Kald 

İstanbul 
İarenden 
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Bölüm Madde 
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E - CETVELİ 

Ödeneğin çeşidi 

12.000 Personel giderleri : 
12.230 Geçici hizmetliler ücreti 

Memuriyetin nev'i Aded Aylık 

MERKEZ 

Âbide ve Yapı İşleri Dairesi 
Âbide Şubesi 

Başmimar (Şube Müdürlüğü 
vazifesini yapar. İhtisas 
mevkii) 
Restorasyon Mütehassısı 
(Yüksek Mimar, ihtisas 
mevkii) 
Rölöve Mütehassısı (Y. Mi
mar, ihtisas mevkii) 
Y. Mimar (İhtisas mevkii) 
» » » » 

Yapı İşleri Şubesi 
Başmühendis veya Başmimar 
(Şube Müdürlüğü vazifesini 
yapar. İhtisas mevkii) I 1 250 

1 1 250 

1 1 250 

1 1 250 
2 1 100 
1 950 

D. 

(L) CETVELİ 

Memuriyetin nev'i Aded , Aylık 

4 Tesisat Mütehassısı (Y. Mü
hendis, istısas mevkii) 

4 Betonarme Mütehassısı (Y. Mü
hendis, ihtisas mevkii) 

5 Y. Mimar veya Mühendis 
(İhtisas mevkii) 

6 Mühendis veya Mimar (İhti
sas mevkii) 

8 Başressam 
9 Ressam 

Hayır İşleri ve Mülhak Va

kıflar Müdürlüğü 
Hayır İşleri Bürosu 

10 Memur 
11 » 

1 1 250 

1 1 250 

3 1 100 

950 

700 
600 

500 
450 

D. Mem 

Mülha 
12 Memur 

G 
9 Eczacı 
9 Hemşire 

10 » 
11 » 

Arşiv ve 
Ne 

8 Raportör 

4 Y. Mimar 
tisas mev 

5 » » 
6 » » 

10 Fen Mem 
12 Ambar M 

Vakıflar G. Md. Bütçesi (S. Sayısı : 866) 
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(R) CETVELİ 

1967 yılı Genel Bütçe Kanununa bağlı (R) işaretli cetveldeki harcama formülleri bu büt 

Mülhak vakıflara ait cami ve mescit görevlileri ücret farkı: 
Mülhak vakıf gelirlerinden muhassas aylık ücretleri (405) liradan az olan cami görevlilerinin ücret farkl 
Kasa tazminatı : 
6760 sayılı Teşkilât Kanununun 10 ucu maddesi gereğince veznedar ve ne vnedar yardımcılarına 7244 sayılı 

yarısı üzerinden hesap]anıma'k suretiyle % 5 - 20 oranında 12 520 nci maddeden ödenir. 
Yayın alımları ve giderleri: 
Eski eser ve vakıflarla ilgili resim, fotoğraf ve malzeme bedelleri, Ilımların muhafazası, vakıf haritası, v 

13.140 nci maddeden ödenir. 
Kesim : Vakfı yaşatma ve yönetim giderleri: 
Vakıf akaarların çeşitli giderleriyle tesbit ve satış giderleri: 
Vakıf akaarların her türlü yönetimi ile ilgili büro giderleri, bunların mahallerinde veya -kayıtları üzerind 

ilgili giderler ve bilirkişi ücretleri, bu işler için hariçten çalıştırılacak kimselerin gündelikleri, komisyonların 
ödenir. 

Vakıf hayratın ve hayrattaki, kıymetli eşyanın inceleme ve ayırma giderleri: 
Hayratın, hayrattaki kıymetli eşyanın bakım, taşıma, tesbit, teşhir ve tescili ile ilgili giderler ve hariçte 

ücreti ve teberrükat depolarında çalıştırılacakların gündelikleri 14 124 ncü maddeden ödenir. 
İmaretler giderleri: 
Komisyonlar huzur ücreti, ilân 'bedeli, öğrencilerin iaşe giderleriyle açılacak imaretlerin onarım ve ilk tesis 
Çeşitli hayır şartları ve sosyal yardım giderleri: 
Zabtcdllmiş vâkıfların vakfiyelerinde yazılı hayır şartlarından Genel Müdürlükçe ifası uygun görülenlerin 

yeni cami imamlarının sü'kna bedeli, malıya kurma ücret ve malzeme bedeli, ilân ve komisyonlar huzur ücr 
mu Yüksek Öğrenci yurtlarında okutulacak fakir öğrencilerin yurt giderlerine yapılacak yardımlar 14.123 n 

Üniversite ve okullar muhtaç öğrencileri yurt giderleri: 
Üniversite ve okullar muhtaç öğrencileri yurtlarının, büro giderleri ile öğrencilerin giyecek, yiyecek, yaka 

nin gerektlrdiiğ giderler ve bu konu ile ilgili komisyon üyeleri huzur ücreti ile yurtların ilk tesis ve küçük 
ödenir. 

Vakıflar G. Md. Bütçesi (S. Sayısı : 866) 



Bolüm Madde 

23.000 23.622 Taşıt alımları 
A'ded Taşıtın cinsi Nerede kullanılacağı 

5 4 X 4 Jcep Cj — 3. B Tuzla Onarım hizmetlerinde 

Geri verilecek paralar: 
Mahlûl ihbariyeleri, mazbut vakıflar arasına alman vakıfların ilgililerine bağlanacak intifa haklarının biri 

belediye ve köy ihtiyar heyetlerine verilmek için ayrılan ve ayrılacak olan hisseler 36.600 ncü maddeden ödenir 

T - CETVELİ 

237 sayılı Taşıtlar Kanunu gereğin ce 1967 yılında Vakıflar Genel Müdürlüğünce alınacak taşıtla 

Aded Cinsi Nerede kullanılacağı 

5 4 X 4 Jeep 0,j — 3 B Tuzla Onarım hizmetlerinde 

Yulaflar G. Md. Bütçesi (S. Sayısı : 866) 



— 62 — 

T - CETVELİ 

Vakıflar Genel Müdürlüğünde, 237 sayılı Taşıtlar Kanununa göre kullanılmakta olan taş 

Sıra No. Plâka No. Modeli Markası Cinsi Kullanıldığı 

1 
2 

4 
5 
6 
7 
8 
9 

3320 
1541 
1772 
1773 
2241 
1494 
723 
— 
— 

1960 
1954 
1960 
1958 
1958 
1955 
3950 
1966 
1966 

Vakıflar G. Md. Bütçesi (S. Sayısı : 866) 

Şevrole Steyşin Vagon Merkez 
» » » İstambul 

Jeep » 
» » 
» » 
» » 
» Antalya 

Dodge Piek - Up 4 X 2 Merkez 
» » İstanbul 
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S - CETVELİ 

Vakıflar Genel Müdürlüğü 1966 yılı Bütçe Kanununun 4 neii maddesiyle verilin yetkiye day 
maddesinden yönetilen hizmetlilere ait kadro. 

Bakanlar Kurulu Kararının 

19 . 3 . 1966 6/6178 

Bölüm Madde Ödeneğin çeşidi Görevin adı Adı d 

12.000 12.230 Geçici hizmetliler ücreti 

1) Ek görev olarak 2/3 ııisbetinde verilecek 

» 
» 
» 

jşoi 
» 
» 

Kurs öğ 

» » 
» » 
» » 

retmeni 

» 
» 
» 

» 
» 
» 

)>&<( 

Tesbit llemuiTi 1 
» :•> 2 

» » 2 
» .» o 

» » 4 
» .» 2 

Maıiılûlât Tasfiye Memuru 2 
» :» » 3 

Takip, Tesbit ve Ta'sfiye .Memuru 1 
» » » » » 2 

Vakıflar G. Md. Bütçesi (S. Sayısı : 866) 

ıiarak (V) c 

lira Ay 

1 100 
700 
600 
500 
450 
400 
500 
400 
600 
50ü : 
450 
400 
350 
400 
350 
300 

1) 450 

11 
11 
11 
1.1 
11 
1! 
11 
1 
11 
11 
11 
1 
1 
(i 
(i 
6 
6 

Toplanı. 




