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1. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

Bu Birleşimde üç oturum yapan Genel Ku
rulda: 

1970 yılı Bütçe kanunu tasarısı üzerindeki 
görüşmelere devam olunarak: 

Başbakanlık Bütçesi kabul edildi. 
20 . 2 . 1930 tarih ve 1587 sayılı Türk Pa

rasının Kıymetini Koruma hakkındaki Kanu
nun yürürlük süresinin uzatılmasına dair ka
nun tasarısının, havale edildiği komisyonlardan 
beşer üye alınmak suretiyle teşkil edilecek bir 
Geçici Komisyonda görüşülmesine dair önerge 
okundu ve kabul olundu. 

5239 sayılı Ankara Üniversitesi Kuruluş 
Kadroları Kanunu ile bu kanunu değiştiren ka
nunlara bağlı cetvellerin Tıp Fakültesi kısmın
da değişiklik yapılması ve, 

Dil ve Tarih - Coğrafya Fakültesinde Üni
versiteler Kanunu gereğince doçent kadrosun
da profesörlüğe yükseltilmiş bulunan öğretim 
üye yerine profesörlük kadrosu verilmesi hak

kındaki kanun teklifleri görüşüldü ve teklifle
rin kanunlaşmaları kabul edildi. 

1970 yılı Bütçe kanunu tasarısının görüşme
lerine devam edilerek: 

Devlet Plânlama Teşkilâtı; 
Danıştay Başkanlığı; 
Devlet istatistik Enstitüsü bütçeleri kabul 

olundıv 

Diyanet işleri Bütçesi üzerinde bir süre gö
rüşüldü. 

Bugün, 31 . 1 . 1970 Cumartesi günü saat 
11,00 de toplanılmak üzere Birleşime saat 4,20 
de son verildi. 

Başkan 
Başkanvekili 
Sırrı Atalay 

Kâtip 
Cumhurbaşkanınca S. Ü. 

Zerin T üzün 

Kâtip 
Eskişehir 

Ömer Vcuzal 

^ • + > 

BİRİNCİ OTURUM 

Açılma saati : 11,00 

BAŞKAN — Başkanvekili Mehmet Ünaldı 

KÂTİPLER : Sami Turan (Kayseri), Hüseyin Atmaca (Denizli) 

BAŞKAN — Otuzdördüncü Birleşimi açıyorum. 

3. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

1. — 1970 yılı Bütçe kanunu tasarısı ve Kar
ma Bütçe Komisyonu raporu (Millet Meclisi 
1/3); (Cumhuriyet Senatosu 1/1051) (S. Sayı
sı : 1288) (Dağıtma tarihi : 23 . 1 . 1970) (1) 

Ç) DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI 
BÜTÇESİ (Devamı): 

BAŞKAN — Diyanet İşleri Başkanlığı Büt
çesi üzerindeki umumi görüşmeler bitmiş, söz 

(1) 1288 S. Sayılı hasmayazt 28 . 1 . 1970 
tarihli 31 nci Birleşim tutanağına eklidir. 

sırası Sayın Bakana gelmişti, söz sırası Sayın 
Bakanın... 

FETHİ TEVETOĞLU (Samsun) — Söz is
tedim, Sayın Başkan, vermediniz. Zabıtlara ge
çen yanlış ve haksız ithamı tashih etmek için 
söz istiyorum. 

BAŞKAN — Ne hakkında efendim? 

FETHİ TEVETOĞLU (Devamla) — Zaptı 
sabık hakkında. 

BAŞKAN — Bir başka zamanda rica etsem 
Sayın Tevetoğlu. 
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FETHİ TEVETOĞLU (Devamla) — Hay 
hay. 

BAŞKAN — Devlet Bakanı Sayın Hüsamet
tin Atabeyli. 

DEVLET BAKANI HÜSAMETTİN ATA
BEYLİ (Erzincan Milletvekili) — Sayın Baş
kan, muhterem senatörler, Diyanet işleri Baş
kanlığı Bütçesi üzerinde sayın senatörlerin yap
mış bulundukları tenkidlere ve temennilere 
arzı cevabetmek üzere huzurunuzda bulunuyo
rum. Bu cevaplarımı Yüce Senatonun görüşmek
le mükellef bulunduğu gündemini de nazarı iti
bara almak suretiyle imkân ölçüleri içinde ic-
malen arza çalışacağım. 

Gerek grupları adına, gerekse şahısları adı
na konuşan sayın senatörler lâiklik konusu üze
rinde durdular. Bundan önceki bütçelerde Hü
kümetimizin lâiklik konusundaki görüşünü taf-
silen arz ve ifade etmiştik. Bu itibarla bu konu
da yapacağım beyanlar, onları itmam etmek 
maksadına matuf bulunmıyacak, onları kısa da 
olsa bir ölçüde tekrar etmek maksadına matuf 
bulunacaktır. 

Türkiye lâik düzene geçiyoruz diye birden 
bire geçmiş değildir. Lâik düzene, tarihimizde 
geçirmiş olduğumuz uzun tecrübelerin Devlet 
idaresinde bize vermiş olduğu intihaların, deği
şen ve gelişen dünya şartları içerisinde modern 
Devlet idaresinin kavuşturulması lâzımgelen, 
oturtulması lâzımgelen temel fikirlerinin doğur
duğu zaruretler dolayısiyle geçmiş bulunuyoruz. 
Lâik düzene geçişimizin gerçek sebepleri bun
lardır. Lâiklik kısa mânasiyle, din ve Devlet iş
lerinin ayrılmasıdır. Sadece Anayasada lâiklik 
prensibini vaz'etmek suretiyle din ve devlet işle
rini ayırmanın imkânsızlığı aşikârdır. Bu iti
barladır ki, Cumhuriyet lâik sisteme geçerken 
hukukunu da lâikleştirmsk suretiyle bu sistemi 
tam ve kâmil mânasiyle tatbik eder hale gel
miştir. Yalnız lâikliğin hu tatbikatını bilhassa 
ilk yıllarda lâiklik kavramına yanlış mânalar 
vermek suretiyle bir ölçüde din aleyhtarlığı şek
linde kullananlar olmuştur, ama tatbik edile edi
le nihayet bugün, hududu, şümulü Anayasamı
zın 19 ncu maddesinde çizilmiş bulunan ve hu 
ma'ddenin tesbit ettiği hudutlar içerisinde, ger- I 
çek anlamı Hükümet programlarımızda - gerek 
1965 yılı, gerek 1969 yılı Hükümet programla- I 

rımızda - tamamen teâbit edilmiş bulunan bir 
anlayış içerisinde tatbik edilmektedir. Modern 
devletin lâik olması esası, modern devlet espri
sinin zaruri ve kesin (bir neticesidir. Esasen de
ğişen devlet telâkkileri içerisinde artık bugün 
teokratik idareye, yani devletin dinî esaslara 
göre yöneltilmesi şeklinde tarif edebileceğimiz 
teokratik idareye, yer vermenin imkânsızlığı aşi
kârdır. Bu itibarla dini, ferdin inanışına, vic
danına, kanaatine terk etmek, dininin muame
lât ve ukubete, yani idareye, cezaya taallûk eden 
kısımlarını Devlet idaresinde tatbik etmemek 
gibi lâikliğin zaruri olan bir sonucu ortaya çıkı
yor ve tatbikat da bu ölçüler içerisinde gelişi
yor. Bu tarihî gelişme içerisinde şüphesiz bâzı 
sıkıntılarımız olmuştur Ve bugün de bu sıkıntı
lar mevcuttur. Bilhassa bütün hatiplerin hemen 
müştereken temas 'buyurdukları, daha evvelki 
bütçelerde de mevzuu müzakere olan yetişmiş 
din adamı konusu; bu noktada ehemmiyet arz 
ediyor. Çünkü lâiklik kavramını tam ve kâmil 
mânasiyle anlayıp tatbik eden yetişmiş din ele
manları teşkilâtımıza tamamen hâkim oluncaya 
kadar bu sıkıntılarımız yine 'bir ölçüde devam 
edecektir. Yalnız bunu milletin teokratik idare
ye hasreti şeklinde tefsir eden çok ileri ve yan
lış görüşlerin tamamen karşısında hulunduğu-
muzu ve Türk milletinin lâik Cumhuriyetten 
memnun bulunduğunu arz ve ifade etmek iste
rim. Bölgevi bir kısım tezahürleri, kendi oluş 
çerçevesinin dışına taşırmak suretiyle, genişlet
mek suretiyle Türkiye'de lâik devlete karşı bir 
davranışın mevcudolduğunu iddia etmek çok ile
ri bir iddiadır. Bu iddialar arasında, Diyanet İş
leri Teşkilâtımız sanki bu hareketlerin içerisin
de imiş gibi, yine çok ileri ve gerçekle ilgisi hu-
lunmıyan birtakım heyanlara da raslıyoruz. Din 
adamı korkusu ile dinden vazgeçilemiyeceğine 
göre, bâzı ahvalde teşkilâtımıza dâhi mensup 
bulunmıyan, köylü tarafından tutulmuş, ücreti 
vatandaşlar tarafından verilen ve yetişme tarzı 
itibariyle bizim bugün hasretini çektiğimiz yetiş
miş din adamı formasyonuna sahip hulunmıyan 
bir kısım görevlilerin, davranışlarını icraya 
maletmenin, icranın içerisinde çalışır gösterme
nin ve bu kanalla icrayı suçlamanın haklılıkla 
telif edilecek bir tarafı yoktur. Şüphesiz her tür-

I lü hissî davranış Hükümeti ilzam eder, ama mü
zakeresini yaptığımız teşkülâtı ilzam etmesi ba-

I kımmdan meselenin bir ayrılık taşıması zaruri-
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dir. Bu itibarla gerek basınımızın bu konudaki 
neşriyatını değerlendirirken, gerekse şikâyet yo-
liyle muttali olunan meseleleri değerelııdirirken, 
bunları mutlaka kendi çerçevesi ve kadrosu içe
risinde mütalâa etmek zarureti vardır. 

Anayasamızın 19 ııcu maddesinin birinci, 
ikinci, üçüncü, dördüncü fıkraları; din müesse
sesini, felsefî inancı, kanaatleri münhasıran fer
din vicdanına havale etmiş, hasretmiş, son fık
rası da; Devüetm temel düzeninin teokratik esas
lara göre adapte edilemeyeceği esasında kesin 
hükümler vaz'etmiştir, Bir kere teokratik devlet 
özlemi, bugünün şartları içerisinde tabiatı eşya
ya aykırıdır. Bu mümkün değildir. Hukukunu 
lâikleştirmis bulunan bir idarede teokratik esas
ları hâkim kılma]: mümkün olmadığı gibi, Cum
huriyetin, kurulusundan bugüne kadar yetiştir
miş olduğu Cumhuriyet nesillerinin, bu tip bir 
idarenin Türkiye'ye hâkim olmasına hiçbir su
retle müsaade ve mü" r~ha ei"~4ycc°:r~i Tr- H'-
nun imkân: T* bu1" ^Cc^'r * 1 

zımdır. Teokr0*'! Jar^ ~~1 
nanlar şu g^~s~_ mb-'e" 1 ^'e 
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cek bir halifeyi bulup çıkarmaya zaten imkan 
tasavvur edilemez. Onun için, bu hasret içeri
sinde bulunanların davranışlarının, tabiatı eş
yaya aykırı bulunduğunu ifadede bir hata, bir 
yanlışlık olmadığı kanaatindeyim. Esasında îs-
lâm dini büyük bir tesanüt dinidir. İnançlara 
hürmet eden, tolerans, dinidir. Bu itibarla lâik 
esaslar bizim dinimizin srîr^sk temelinde de mev
cuttur. Eım^yi amelinden dolayı kınamamak 
gibi bir esas. bisim dinimizin gerçek temelimde 
m?.vcu ttu-1" 

C. H. P. Sayın Sözcüsünün, yanılmıyorsam 
ilk defa Yüce Senatoda yapılan bütçe müsade
releri sırasında ortaya atmış bulunduğu Diya

net İşleri Teşkilâtının özerkliği meselesi üzerin
de durmak isterim. Bu kavrama biraz daha 
vuzuh verilmesi zaruretini hissediyoruz. Sayın 
0. H. P. nin görüşünü tam tesbit edebilmek için. 
Anayasamızın 154 neü maddesindeki hüküm ge
nel idare içerisinde mütalâa edilmiş bulunan 
Diyanet İşleri Başkanlığı Teşkilâtımızın, diğer 
Anayasa müesseseleri gibi muhtariyete kavuş
turulması mânasında bir özerklik hükmüdür. 
Bunun dışında bir mânada genişlik, bir çalış
ma genişliği, ve saire düşünülüyorsa bu tabiî 
özerklik kavramının dışına çıkan ve sadece ka
nun tadilâtiyle halledilmesi lâzımgelen bir me
seledir. Bu noktada bizim vuzuha kavuşmak ih
tiyacımız vardır. 

Başkanlık kendi gelişmesini, bilhassa 833 sa
yılı Kanunun tatbikatından sonra süratli bir 
tempo ile gerçekleştirmek imkânlarına kavuş
muştur, Beş yıllık tatbikatın, bu kanunda bâzı 
noksanlıkların ve tatbikattan doğan bâzı aksak
lıkların mevcudiyetini ortaya çıkarmış bulun
ması itibariyle biz bu kanunun tadili konusun
da bir hazırlık çalışmasına başlamış bulunuyo
ruz. Ancak, bu çalışmalarımız içerisinde köy 
imam - hatiplerinin de malî durumlarının ıslâhı 
meselesi mevzuubahsolduğundan ve genel kad
ro kanununun da bu arada bizim bu çalışmala
rımız sırasında müzakere, münakaşa edildiği 
zahir bulunduğundan bu konunun bu kadro ka
nunu ile de halledilebileceği ve bu kanun çık
tıktan sonra 633 sayılı Kanunda gerekli tadil
lerin yapılmak üzere şevkinin daha münasip 
olacağı sonucuna varmış olduğumuz içindir ki, 
tasarı halinde Yüce Meclislere getirememiş du
rumdayız. 

Teşkilâtımızın eleman kaynakları bildiğiniz 
gibi, İmam Hatip okulları birinci devre, ikinci 
devre olarak da İlahiyat Fakültesi ve Yüksek 
İslâm enstitülerimizdir. Mezuniyet adedlerine 
göre bizim teşkilâtımıza temayül, beklediğimiz 
ölçüde geniş olmamıştır. Bilhassa son seneler
de süratle inkişaf eden imam hatip okullarının 
öğretim üyeleri kadrosunu imâl etmek ve Millî 
Eğitim Bakanlığında, liselerde din dersi öğret
meni olarak buradan mezun arkadaşlarımızın 
hizmet temayülünde bulunmaları ve 633 sayılı 
Kanunun kendilerine temin ettiği imkândan da
ha fasla bir imkâna Millî Eğitim Bakanlığı bün
yesi içerisinde kavuşmuş olmalarını başlıca âmil 
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ve sebep addediyoruz. Biz kanunumuzun ver
diği imkânlar içerisinde derhal göreve aldığı
mız bu arkadaşlara vazifelerinde derhal iki üst 
derece vermek, istisnasız bunu tatbik etmek 
üzere, teşvik tedbirlerini de almaktayız. Uzun 
yıllar gayrinizami bir eğitimle yetişmiş elan 
ve bugün birçok noktalarda kendilerinden şi
kâyet edilmiş bulunan elemanların yerine, okul
larımızdan yetişen elemanları ikame edinceye 
kadar birtakım sıkıntılarımız devam edecektir. 

Fakat bunların üzerinde biz teşkilât olarak 
gayet hassas bulunuyoruz. En küçük gazete ha
vadisinden, bize intikal eden her türlü şikâyet
lerden mütenebbih olarak bunları itina ile ge
rek teftiş teşkilâtımız, gerekse valilerimiz ka-
naliyle takibediyor, değerlendiriyoruz. 1965 yı
lma kadar teftiş teşkilâtından dahi mahrum 
olarak çalışan bu idarenin bugün yeni kurul
muş bu teşkilâtı ile 27 binin üstünde, 28 bine 
yaklaşan personeli tam ve kâmil mânasiyle de
netlemesinin de imkânsızlığını takdirlerinize 
arz ederim. 

Teşkilât Kanunumuzun öngördüğü tüzük ve 
yönetmelikler geniş ölçüde çıkarılmıştır. Bun
ların gerçek gecikme sebepleri; Bin İşleri Yük
sek Kurulunun ağır işleyiş tarama ve maalesef 
bu kurul seçimlerinin iki kere yenilenmiş olma
sına hamledilmek gerekir. 

Muhterem hatiplerin müştereken temas et
tikleri birtakım aşırı cereyanların Türkiye'de 
himaye gördüğü şeklindeki iddiaları iktidar 
olarak hiçbir suretle kabul etmeyiz. Biz İslâm 
Dininin esaslarından ayrılan, birtakım tarikat
larla bölünen bir Türkiye'yi görmek arzusunda 
olan bir iktidar değiliz ve esasen Türkiye de 
bu değildir. Nurculuk, Süleymancılık ve ba
sen isimlerini bizim dahi yeni işittiğimiz birta
kım tarikatların mevcudiyeti, tahribatının mev
cudiyeti iddia edilegelmiştir. Bilinen ölçüleri 
ile, bilinen şekilleri ile bunların hepsini bk ya
kından izliyoruz, yakından takibediyorus, her 
türlü vasıta ile takibediyoruz, ama bunları 
gerçekçi bir gözle takibetmek lâzımdır. Arz et
tiğim gibi din adamı korkusu ile dinden vas-
geçemiyeceğimis gibi, bir yerde bir tarikat ih
barı, veyahut kanunlarımıza aykırı davranışlar 
ihbarı karşısında da telâşa kapılıp, onu büyüt
mek suretiyle, «İrtica geri geliyor âvaseleri» 
ile büyütmek suretiyle onun üstüne gitmekte d s 

binme menfaati takımından fayda mütalâa et-

Gorek kanunlarımız, gerek kanunlarımızın 
tatbikatmdaki anlayışımız; bu hâdiselere, de
ğeri ne ise, o ölçüde önem vermek suretiyle on
ları halletmek istikametinde olacaktır. Gerçek 
nıüslümanları, hakiki dindarları rencide edecek 
mahiyette bir operasyona, bu tip hâdiseler ve
sile ittihaz edilmek suretiyle gidilmesinin de 
tamamsn aleyhinde bulunduğumuzu keza bu ve
sile ile ifade etmek istiyorum. 

Ö. 'II. ?. Sayın Sözcüsü, Sayın Başbakanın ve 
Devlet Bakanı Sayın Sezgin'in sözlerinin Ulus 
Gazetesinde eski Diyanet İğleri Başkanı İbrahim 
Elmalı tarafından tekzip edildiğini ifade buyur
dular. Tabii maziye dönmek suretiyle bir pole
mik, bir kritik yapmak istemiyorum, ama Sa
yın !2mah'nm Diyanet İsleri Başkanlığından 
alınması ile ilgili bir takın iisüeü hâdiselerin ce
reyan ektiği sırada, zannediyorum ki aynı Ulus 
O-azetesi tamamen ters bir istikamette Elmalı 
lehine yapılan gösterileri teorim etmekte idi.. Bu
gün de madem ki iktidar aleyhine Elmalı'nın 
lir beyanatı öluyer o halde ona tssahübetmek 
suretiyle değerlendirelim gibi bir davranırın 
içindedir. Binaenaleyh bu iki davranış arasında
ki farklılığı toberrüz ettirerek samimiyetinin 
takdirini sidsre bırakıyorum. 

" ' - f ^ 1 » -:r r Di"^_ =t iy~ ; TV-"':"^-—:î, ^ya
nak - r^ f^e *"a}arı c'de et'vosi ve 

""\ b".">":•' net^e b""1; bktak* n siyahi maksatla
rı t?b.Tkki"k e"kr / ,ûk e'^e'Jnde bubı^'^ası gibi 

ı -j;„ı„-, - : c . ]„•,:. p ~v/:c >3 ve birirn 
.'',-"iı..''ar™" 3 , . "v~:ve°:.-:!p a irdik taşrnıı-
yan iddialardır. Biz de Diyanet İçleri Teşkilâtı
nın hakikaten partisanea tasarruflarından, par-
tisan baskılardan kurtulmasını yürekten arzu 
ediyorum. Çünkü, bu davranışların, mazide bu 
davranışların sahiplerine hiçbir faide getirme
diği aşikârdır, acıktır. Yalnız şurasını ifadeye 
mecburum; bugün madde olduğundan eok da
ha fazla vatandaşımızın, politikacılarımızın, böl
gedeki partililerin bizim teşkilâtımıza karşı has
sasiyetleri artmıştır. En küçük meselelerini böl
gelerinde mahallerinde halledilmesi imkânı bu
lunan en küçük meselelerini Başkanlığa, Ba
kanlığa, Basma intikal ettirmek suretiyle bü
yütme gibi yollara tevessül ediyorlar ve bunla
rın tahkikat ile sonucu alınıpta neticeleri ilân 
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edilinciye kadar, bu meseleler o bölgede basın
da ve bu meseleleri getirenler çevresinde konu
şuluyor, imali fikir ediliyor veya noktai hareke
ti yanlış olduğu için de yanlış sonuçlara varılı
yor. Eğer dini politikaya vasıta etmek suretiyle 
iktidara gelmek imkânı Türkiye'de mevcut ol
sa bunu mazide denemiş halen denemek isti
dadında bulunan ve bilhassa 1969 seçimlerinde 
açıkça denemiş bir kısım siyasi partilerin, bir 
kısım teşekküllerin Meclise kahir ekseriyetle 
gelmeleri iktiza ederdi. Mehter Marşının tekbi
rini dahi sadece almak suretiyle Jeeplerin üze
rinde hoparlörlerle neşriyat yapan siyasi par
tilere rastladık. Bunlar vatandaştan asla iltifat 
görmedi, köylülerimizden asla iltifat görmedi. 

Şu halde din istismarı yoliyle, onu vasıta 
yapmak suretiyle iktidara gelmek iddialarının 
temelde bir gerçek sebebi yoktur ve bu yolla 
iktidara gelindiğini kabul etsek bile bu yolla 
iktidarda kalmanın imkânı bulunmadığını, ak
lı başında ve memleketsever her siyasi teşekkü
lün idrak etmesi lâzımdır. 

Suudi Arabistan'dan, Suriye'den memleke
timize birtakım hurafelerin birtakım gerici neş
riyatın sızdığını sayın sözcü ifade buyurdular. 
633 sayılı Teşkilât Kanunumuz bize zararlı ce
reyanlarla mücadele etmek yetkisini vermiştir, 
görevini vermiştir. Bu neşriyat imkânla
rımız ölçüsünde itina ile takibediliyor. Dışar
dan bu tip neşriyatın bir (kısmına, gazeteleri
ne abone olup getirtiyoruz, tetkik ediyoruz, 
burada ele geçirebildiğimiz ölçüde bunları tes-
bit ediyor, takibediyoruz. Yalnız takdir bu
yurursunuz ki bu bizim, sadece bizim teşki
lâtımıza ait bir görev değildir ve iddia edilen 
bu husus, yani Suudi Arabistan'dan, Suriye'
den, Türkiye'ye geniş ölçüde neşriyatın inti
kal ettiği hususu da böyle büyültülecek bir 
husus değildir. Bize bu konuda intikal etmiş 
büyük şikâyetlere bugüne kadar ben raslama-
dırn. 

Din eğitimine gerekli önemin verilmesi lâ
zımdır buyuruyorlar; bu doğrudur. Bugün çek
miş olduğumuz sıkıntı, esasen bu eğitime za
manında gerekli önemin verilmemiş olmasından 
çıkan bir sıkıntıdır. Eğer 1924 senesinden beri 
köy imamı ile Öğretmenini elele tutuşturmuş 
olabilseydik, bugün sıkıntısını duyduğumuz 
pek çok meselelerin ortadan kalkmış olduğunu 
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görecektik ve bu kürsülerde bu meseleleri mü
nakaşa etmek lüzumunu hissetmiyecektik. Ama 
tahmin ederim ki bu konuda gerilemeyi, sıkın
tıyı iktidarımıza hamletmezler. Çünkü biz ye
tişmiş din adamını temin etmek konusunda 
gerekli tedbirleri almışızdır. Tabiî eğitim me
selesi kısa vadeli bir iş değildir, uzun vadeli bir 
iştir. Sonuçlarını bu vâde içerisinde ancak 
verebilecektir. 

ilahiyat Fakültesi mezunlarını, yanılmı
yorsam 1953 - 1954 yılında vermeye başla
mıştır, Yüksek islâm Enstitüleri mezunlarına 
1963 senesinden itibaren vermeye başlamıştır. 
Bunlar, meslek içi eğitimin imkânları içeri
sinde de gelişerek, bizim ilerde özlediğimiz 
yüksek seviyede din adamı noksanını ikmal 
edecek gerçek kaynaklarımızdır. 

Bu noktada sayın hatip temas buyurduk
ları için, muhtelif vesilelerle ifade etmiş ol
mama rağmen tekrar ifade edeyim; Diyanet 
İşleri Başkanlığındaki bir kısım mevkilerin ve
killikle idare edildiklerini, bunlara asıl tâyin 
edilmediğini ifade buyurdular. Bu tamamen 
kadro intibakları dolayısiyle gerçekleştirilmi-
yen bir husustur, ilahiyat Fakültesi mezun
larının bugün maaşı 800 - 850 civarındadır, 
Yüksek İslâm Enstitüsü mezunlarının ki 600 
civarındadır. Bunlar 1 750 lik kadrolara 
3656 sayılı Kanun muvacehesinde intibak et-
tirilemediklerinden dolayı vekâletle görev 
ifa etmektedirler. Vekiller asilin bütün yetkile
rine sahiptir ve biz vekâlet müessesesinde bir 
mahzur da mütalâa etmiyoruz. Asil zuhur et
tiği takdirde tabiî bu mevkilere asilleri tâyin 
edilir, ama vekiller de görevlerini ifa etmi
yorlar mânasında alınmamak lâzımgelir. Bir 
kısım mevkilerin - ki bunların sayısı bir - ikiyi 
geçmez - icranın takdiri ile vekâleten idare 
edilmesi konusu tamamen bu takdir ölçüleri 
içerisinde mütalâa edilmek lâzımgelir. 

Din işleri yüksek kurulumuzun seçimle
rine partizanca müdahale edildiği intibaı ile 
hareket eden sayın sözcü bu seçimlerin Da
nıştay tarafından bozulduğunu iddia ettiler. 
Seçimlerin nasıl yapılacağı kanunda sarih ola
rak gösterilmiştir. Bu tarafımızdan yapılmış, 
gerçekleştirilmiştir. Ancak yeni bir husus da
ha meydana çıkmış olduğundan ve son bozma 
da henüz esbabı mucibesiyle bize tebliğ edil-
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memiş bulunduğundan bu noktada kesin bir 
fikir beyan edemiyorum. Ancak yüksek mek
tep mezunu olmak kaydı ve 10 sene hizmet et
miş olmak kaydı vardır. Bizim, yüksek mek
tep kaydını 10 sene hizmet etmiş olmak kay-
diyle birleştirerek, teşkilâtımızda 10 seneden 
fazla hizmet etmi| ve fakat yüksek mektepten 
mezuniyeti 10 seneyi bulmıyan arkadaşlarımı
za da bu imkânı açmış olmamızdan dolayıdır 
ki zannediyorum bu iptal gerçekleşmiştir. Es
babı mucibeli kararı aldığımız zaman da ge
reğine tevessül olunacaktır. 

Vaiz ve hutbelere gerekli itinanın göste
rilmesi konusunda arkadaşlarımız durdular. 
Buna biz de kaaniiz. Bu sebepledir M : Vaizler 
Yönetmeliği bu yıl çıkarılmış, Resmî Gazetede 
neşredilmek suretiyle yeni tatbikata intikal et
miştir. Bu yönetmelik iyi tatbik edilebildiği, 
müftülerimiz tarafından, hattâ idarecilerimiz 
tarafından iyi tatbiki kontrol edilebildiği tak
dirde vaizlerden yapılan şikâyetler en geniş 
ölçüde azalmış olacaktır. Bu tatbikatı bir se
ne kovuşturduktan sonra tahmin ediyorum ki, 
gelecek yıl bu kürsülerden neticelerini daha 
iyi şartlar altında münakaşa etmek imkânını 
bulacağız. 

Sayın Bilgen kadroların tevzii üzerinde 
durdular ve bu kadroların 1 Mart'tan itibaren 
tevzi edilmemiş bulunduğunu tenkit konusu 
yaptılar. Bir kere kadrolar sekiz aylık kad
rolar olarak teşkilâtımıza verilmektedir. Bi
naenaleyh 1 Mart'tan itibaren bunların tev
zii, tevzi edilse bile bu kadrolara tâyin edile
cek elemanların tâyinleri mümkün değildir, 
maaşlarını alamazlar, Maliye para ödemez. 

Münhasıran seçim yıllarında bu kadrolar 
seçim sonrasına bırakılıyor ve bir seçim vaa
di, vasıtası olarak kullanılıyor» buyurdular. 
Sayın senatörler Türkiye'deki köy üniteleri 
hepinizin malûmudur. Bu köy ünitelerinin 
% 80 i, hattâ daha fazlası kadrosuzdur, ikibin 
kadroyu bu ünitelere vadetmek suretiyle oy 
almanın imkânsızlığının aşikâr olduğunu ifa
deye dahi lüzum yoktur. Bilâkis biz bunun se
çimlerde bir vasıta olarak kullanılmasını önle
mek için tevziatını seçimden sonraya bıraktık. 
Bunun altında başka mânalar aramanın ve 
illâ bu vesilelerle dahi olsa iktidarı bir ölçüde 
(suçlamanın haklı ve münsif olduğuna kaani de
ğiliz. 

Tâyin mekanizması kanunun öngördüğü 
esaslar dairesinde, derpiş ettiği esaslar dairesin
de yerine getirilmektedir. Bir kere illerimize 
tahsis edilmiş bulunan kadrolara yapılacak tâ
yinlerle, Diyanet işleri Teşkilâtının doğrudan 
doğruya hiçbir ilgisi mevcut değildir, yani 
görevliler yönetmeliği bunların tâyinlerinin, 
nakillerinin nasıl yapılacağını sağlam esaslara 
bağlamıştır, imtihanlar açılmak suretiyle bti 
tâyinler yapılır. Bunun dışında, şikâyet ol
madıktan sonra tâyinler hakkında da bir mua
mele, bir işlem cereyan etmez. 

Sayın senatörler; Diyanet İşleri Teşkilâtı
mız bütün gücü ile kendisine kanunların ver
miş olduğu görevleri ifaya çalışmaktadır. Bu 
görevleri ifa ederken fedakâr din adamlarımı
zın taltif demiyorum, taltif beklemiyoruz, 
ama tecrim edilmelerini, itham edilmelerini 
hiçbir suretle benimsemediğimizi, bu Devletin 
en fedakâr memurlarının bu görevlerinin tak
dir ile karşılanmasını, bu şartlar altında bek
lemek de zannediyorum ki bizim hakkımızdır. 

Sayın Yıldız, «Diyanet örgütümüz Atatürk 
ve devrim düşmanlığı içindedir.» gibi ağır bir 
ithamda bulunmuştur, bunu şiddetle reddede
rim* Diyanet örgütünün bütün mensuplarını 
bu şekilde tecrim etmenin delillerini de ver
meleri lâzımdır. Böyle, şurada burada birkaç 
müstakil hâdiseyi 28 bin personel için de gös
terip, Atatürk düşmanlığı yapıyor diye tec
rim etmenin gerçekle bir ilgisi yoktur. Daha 
ağır bir ifade bullanmamak için bu kadarla ye
tiniyorum. 

KÂMİL KARAVELİOĞLU (Tabiî Üye) — 
Maalesef gerçek. 

BAŞKAN — Lütfen müdahale etmeyin efen
dim. 

DEVLET BAKANI HÜSAMETTİN ATA
BEYLİ (Devamla) — Şikâyetleriniz varsa bu 
kürsüler açıktır efendim. Getirirsiniz tartışırız. 

KÂMİL KARAVELİOĞLU (Devamla) — 
Vardır. 

BAŞKAN — Tabiî o yollar açıktır, o iti
barla karşılıklı konuşmayın efendim. Lütfen 
müdahale etmeyin efendim. 

DEVLET BAKANI HÜSAMETTİN ATA
BEYLİ (Devamla) — Getirirsiniz tartışırız. Se
natonun Tüzüğü benim konuşmama mânidir, 
bu itibarla siz konuşabilirsiniz, ama ben bu 
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karara saygı duyuyorum ve Tüzük de beni bu 
hususta konuşmaktan menediyor. Sonuçları 
alındıktan sonra bu kürsülerde meseleler yine 
tartışılacaktır, o zaman kimin haklı, kimin 
gerçek, kimin gerçek dışı olduğu daha sarih 
olarak ortaya çıkacaktır. Bu vesile ile Yüce 
ISenatoya saygılarımı arz ederim, teşekkür ede
rim. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Diyanet işleri Başkanlığı Büt
çesi üzerindeki görüşmeler sona ermiştir. Bö
lümlere geçilmesini oylarınıza arz ediyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

(A/l) Cari harcamalar 

Bölüm Lira 

12.000 Personel giderleri 194 781 998 

BAŞKAN — Bir önerge var bu bölümle il
gili okutuyorum. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Görüşülmekte olan Diya.net. isleri Başkanlığı 

Bütçesinin tekriri müzakeresi ile Bütçe Karma 
Komisyonunda kabul edilen ve takrir yönünde 
alman karar ile serbest bırakılan (L) işaretli 
cetveldeki 2 000 aded kadro ve bu kadro karşı
lığı 12.213 ncü maddeye ilâve edilen 6 130 000 li
ra ile 12.370 nci maddeye ilâve edilen 870 000 
lira, cenı'an 7 000 000 lira karşılığının, bilâhara 
yapılan incelemeden (L) cetvelinden serbest bı
rakılacak kadrolara ait olmayıp (D) cetveline 
ilâvesi gereken 300 liralık 2 000 adsd kadro 
karşılığı olduğu anlaşılmış bulunmaktadır. 

Bu nedenle aşağıda gösterilen değişikliğin 
yapılmasını arz ve teklif ederim. 

Ankara 
Yiğit Köker 

(L) cetvelinden evvelce çıkarılan kadroların 
tekrar (L) cetveline ilâvesi 

D. Memuriyetin nev'i Aded Aylık 

12 İmam - Hatip, Müezzin, Kay-
yum 250 400 

13 » » » 100 350 
14 » » » 1 650 300 

2 000 

j (D) Cetveline ilâvesi gereken kadrolar 

• D. Memuriyetin nev'i Aded Aylık 

j 13 Bucak ve Köy İmam - hatip-
| leri 2 000 300 

I BAŞKAN — Aynı mahiyette bir önerge daha 
i var okutuyorum, ikisini birden muameleye tabi 
I tutacağım. 
| Cumhuriyet Senatosu Yüksek Başkanlığına 

Görüşülmekte olan Diyanet İşleri Başkanlığı 
[ Bütçesi, Bütçe Karma Komisyonunda yapılan 
[ takriri müzakereye esas olan takrirde ilâvesi ön-
| görülen 7 000 000 lira karşılığı 2 000 aded bu-
| cak ve köy imam - hatip kadrosu takrirdeki ifa-
[ desise göre Bütçe Kanununa bağlı (L) işaretli 
i cetvelden çıkarılmış bulunmaktadır. 

Bilâhara yapılan incelemeden, bu kadroların 
(L) işaretli cetvelden çıkarılmayıp, (D) işaretli 
cetvele 300 liralık 2 000 aded kadronun ilâvesi-

j ilin gerekmekte olduğu anlaşılmıştır. 
Bu gerekçe ile Diyanet işleri Başkanlığı Büt

çesinin (L) ve (D) işaretli cetvellerinde Komis-
| yonda ilâve edilen 7 000 000 lira çerçevesinde 
| kalmak kaydiyle aşağıdaki değişikliklerin yapıl

masını ars ve teklif ederim. 

Kayseri Senatörü 
Hüsnü Dikeçligil 

İlâvesi öng-öriilen (D) cetveli 
D. Görevin çeşidi Aded Ücret 

13 Bucak ve Köy imam - hatip
leri 2 000 300 

12 İmam - Hatip, Müezzin, Kay-
yum 250 400 

13 » » » 100 350 
I 14 » » » 1 650 300 

I 2 000 

BAŞKAN — Bu bölümde yapılan değişiklik 
bu bolüm içerisindedir ve Komisyon tarafından 
yapılmıştır, bölümün umumi yekûnu üzerinde 

] her hangi bir tesir icra etmemektedir. Komisyon 
I kısa bir izahat verecek mi efendim? 

KA&MA BÜTÇE KOMİSYONU ADINA 
EIFKI DANIŞMAN (Erzurum Milletvekili) — 

I Lüzumlu ise vereyim, iştirak ediyoruz... 
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BAŞKAN — İştirak ediyorsunuz. Komisyon 
iştirak ediyor, Hükümet?... İştirak ediyor, yani 
bir hatanın tashihi mahiyetinde değil mi efen
dim. 

KARMA BÜTÇE KOMİSYONU ADINA 
EIFKI DANIŞMAN (Erzurum Milletvekili) — 
Evet efendim. 

BAŞKAN — Ker iki takriri birden aynı ma
hiyette olduğu için oylarınıza arz ediyorum. Ka
bul edenler.... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
12 nci bölümü okunan şekliyle oylarınıza arz 
ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Bölüm 

13.000 Yönetim giderleri 

Lira 

4 508 001 

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

14.000 Hizmet giderleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler.., Kabul edilmiştir. 

892 003 

• 3 1 . 1 . 1970 

I Bölüm. 

O : 1 

Lira 

20 000 16,000 Çeşitli giderler 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

(A/2) işaretli cetveli okutuyorum. 

(A/2) Yatırım, harcamaları 

23,000 Makina, teçhizat ve taşıt alım
ları ve onarımları 200 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

(A/3) işaretli cetveli okutuyorum. 

(A/3) Sermaye teşkili ve transfer harcamaları 
35.000 Sosyal transferler 80 000 

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

36,000 Borç ödemeleri 115 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Diyanet İşlsri Başkanlığı 1970 malî yılı Büt
çesinin görüşülmesi sona ermiştir, hayırlı ve 
umurlu olsun, 

2. — BAŞKANLIK DİVANÎNİN GENEL KUEULA SUNUŞLARI 

1. — Kahire'de toplanacak Parlâmento üye
leri Milletlerarası Konferansa Türkiye Büyük 
Millet Meclisinden katılacak üyelerin seçimi için 
takibolunacak usul hakkında Müşterek Baş
kanlık Divanı karan (1) 

BAŞKAN — Bir takrir var, okutuyorum 
efendim. 

Sayın Başkanlığa 
Kahire'de toplanacak Parlâmento üyeleri 

Milletlerarası Konferansına katılacak Türk Par-
lömanterleri baklanda Cumhuriyet Senatosu 
Başkanlığınca yazılan 29 . 1 . 1970 gün ve 422 
sayılı yası üzerine nisabın temin edilmemesi yü
zünden karar alınmamıştı. 

Teskerenin yeniden oya sunulmasını arz ve 
teklif ederim. 

Yiğit Köker 
Ankara 

(1) Müşterek Başkanlık Divanı kararı ve 
üzerindeki görüşmeler 29 . 1 . 1970 tarihli 32 nci 
Birleşiri tuianağındadır. 

BAŞKAN — Bu, bir önerge ile 29 . 1 . 1970 
günü Yüksek Heyete sunulmuş, oylanmış, oyla
mada nisap hâsıl olmadığı için oylama tekrarla
nacaktır. Bu tekrarlama işlemi bu takrirle is
tenmektedir, takriri oylarınıza arz ediyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Takrir kabul edil
miştir. 

Belki hafızalarda kalmamıştır diye Genel 
Kurula sunuşu tekrar okutup oylıyacağım efen
dim. 

Genel Kurula 
Kahire'de toplanacak Parlâmento Üyeleri 

Milletlerarası Konferansına Türkiye Büyük Mil
let Meclisinden katılacak üyelerin seçimi için 
takibolunacak usulün tesbiti maksadiyle Cum
huriyet Senatosu ve Millet Meclisi Başkanlarının 
dâhil bulundukları ve iki Meclisin Grup Başkan
larının müştereken tanzim ettikleri 8 Ocak 1970 
tarihli protokolle kabul edilen prensiplere uyu
larak : 

1. Yasama Meclislerinin Dış Münasebetle
rinin Düzenlenmesi hakkındaki Yönetmeliğin 
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14, 15 ve 16 ncı maddeleri nazarı dikkate alına
rak konunun ünemi göz önünde bulundurularak 
seçilecek üyelerin Fransızca veya iııgilizceyi iyi 
bilmelerine, 

2. Konferansın konularını rahatça kavrayıp 
mütalâa beyan edebilecek derecede ihtisas sahibi 
olmalarına, 

3. Müşterek Başkanlık Divanının konu ile 
ilgili 30 . 12 . 1969 tarihli müspet mütalâasiyle 
birlikte bu kararın ve Devlet tezkeresinin Mec
lislerin G-enel Kurullarının tasvibine sunulma
sına, Müşterek Başkanlık Divanının 17 Ocak 
1970 tarihli toplantısında karar verilmiştir. 

Yüksek tasviplerinize arz olunur. 

İbrahim Şevki Atasağun 
Cumhuriyet Senatosu Başkanı 

BAŞKAN — Takriri dinlediniz, takriri oy
larınıza arz ediyorum. Kabul edenler.... Kabul 
etmiyenler.... Takrir kabul edilmiştir efendim. 
48 oyla, nisap vardır. 

1. — 1970 yılı Bütçe kanunu tasarısı ve Kar
ma Bütçe Komisyonu raporu (Millet Meclisi 
1/3); (Cumhuriyet Senatosu 1/1051) (S. Sa
yısı : 1288) 

D — TAPU VE KADASTRO GENEL MÜ
DÜRLÜĞÜ BÜTÇESİ : 

BAŞKAN — Tapu ve Kadastro Genel Mü
dürlüğü 1970 yılı Bütçesi üzerinde müzakere
ye başlıyoruz. 

Grupları adına söz istiyen sayın üyelerin 
isimlerini sıra ile okuyorum; Sayın Arslan Bo
ra, C. H. P. Grupu adına; Sayın Sedat Çunı-
ralı G. P. Grupu adına; Sayın Hamdi Özsr 
A. P. Grupu adına. Söz sırası Sayın Bora'nın-
dır, Sayın Bora C. H. P. Grupu adına buyu
run. 

0. H. P. GRUPU ADINA ARSLAN BORA 
(Tunceli) — Tapu ve Kadastro Genel Müdür
lüğünün 1970 yılı Bütçesi üzerindeki ö. H. P. 
Senato Grupunun görüş ve temennilerini arz et
mek üzere yüksek huzurunuza gelmiş bulunu
yorum. 

Sayın Başkan ve sayın senatörler; 
Bugün toplumları işgal eden sosyal, ekona-

mik ve hukukî dâvaların başlıcalarından biri, 
şüphesiz ki tapu ve kadastro davasıdır. Bu 
anadâvanın memleketimizde daha esaslı pren
siplere ve teknik icaplara uygun ve kelimenin 

tam mânasiyle rasyonel bir şekilde ele alınma
dığı görülmektedir. Tapu ve Kadastro Genel 
Müdürlüğünün 1970 yılı Bütçesinin geçen yıla 
kıyasla % 3 oranında bir azalma kaydetmesi, 
milletçe muhtacolduğumuz sosyal ve ekonomik 
sahadaki kalkınma ile birlikte arzulanan huzu
run biran evvel teesüssüne mâni olacaktır, ka
naatindeyiz. Çünkü, bugün istihsalin en mü
him ve başta gelen faktörlerinden biri de top
raktır. Toprak olmadığı takdirde istihsal, is
tihsal olmadığı takdirde yaşama ve hayatın 
devamı mümkün değildir. Binaenaleyh mem
leket topmklarmı biran evvel sahipli kılmak 
bakımından; tapu ve kadastro hizmetlerinin 
süratle bitirilmesi prensibine dayanan, esaslı 
ve istikrarlı bir zirai bünyenin memlekette vü
cuda getirilmesinin ancak ve ancak toprak re
formunun uygulanmasiyle mümkün olabileceği 
kanısındayız. Ayrıca, toprak dağılımı, yapıla
cak bölgelere öncelik tanınarak, bu bölgelerin 
kadastro işleri hızlandırılmalı ve bunun için de 
teknik ve malî olanaklar sağlanmalıdır. 

Bugün adliye makanizmasmdaki dâvaların 
% 60 civarında arazi ihtilâfları üzerinde oldu
ğu bir hakikattir. Hal böyle iken, elde mev
cut teknik eleman ve gereçlerin de yetersiz 
oluşu, memleketin bu anadâvasının süratle hal
ledilmesine imkân vermemektedir. Aynı za
manda tapulaması bitirilmiş olan bölgelerdeki 
işler de tam olarak neticelendirilememiştir. Ni
tekim bu işler de birçok noksanlıklarla tapu 
sicillerine devredilmiştir ki, vatandaş haklı 
clarak bundan çok muzdaribolmuştur. 

Muhterem arkadaşlar, bu°;ün memlekette 
tapulanması icabeden takriben 200 - 250 mil
yon dönümlük bir arazi mevcuttur. Yılda 5 - 6 
milyon dönümün tapulama ve kadastrosu ya
pıldığına göre tapulama, Birinci ve ikinci Beş 
Yıllık Kalkınma Plânlan ile öngörüldüğü gibi 
20 yılda değil, 40 voya 50 yılda ancak hede
fine ulaşabilecektir. 

Muhterem arkadaşlar, memleketin topyekûn 
kalkınmasında büyük rol oynıyan tapu ve ka
dastro hizmeti!erinin ifâsı bakımından Hüküme
tin. gerekli bütün tedbir ve çareler üzerinde 
'hassasiyet göstermesini temenniye şayan bulu
ruz. 

Bugün, muasır devletlerde olduğu gibi, bu 
anaidâvanm rasyonel ve kısa bir zamanda biti-
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rilmesi memleket huzuru bakımından şarttır. 
Bunun için de modern bir metot olan fotoğra-
raetri metodunun imkânlar nisbetinde ve mem
leketin her tarafında uyigulanmasiyle üretim 
gücü artırılacak ve buna paralel olarak idari ta
sarruf bakımından da reformların uygulanma-
siyle alınacak randıman tapu ve kadastro işle
rini en kısa bir süre içinde halledebilecektir 
kanaatindeyiz. Zira geçen seneki bütçe müzake
relerinde fotogrametri jnetotları uygulanarak 
tapulamanın 8 - 10 senede bitirileceği beyan 
edilmiş idi. Halbuki bugün Türkiye'de tapula
maya tabi 200 - 250 milyon dönümlük arazi
nin 8 - 1 0 senede tapulamasının bitirilmesinin 
T&pu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün bugün
kü mevcut teknik eleman ve vesaitiyle müm
kün olamayacağı da bir riyazi hakikat olarak 
kendini göstermektedir. Binaenaleyh, bugünkü 
üretim imkânlariyle bu dâvayı 8 - 10 senede hal-
1' üebilmek için en az senede 20 - 25 milyon dö
nüme yakın sahanın resimlerinin alınarak plân 
haline sokulmasiyle mümkündür. Tapulamanın 
ta&arruf ve idari işlerle ilgili işlemlerinin an
cak bu suretle bitirileceği görüşündeyiz. 

Muhterem arkadaşlar, teknik gelişmenin ta
pulamada sağladığı bu sürate paralel olarak, 
hukukî yöndeki çalışmaların da aynı seviyeye 
ulaştırılması ve bunu sağlıyacak idari bir mev
zuat değişikliği kendisini şiddetle hissettirmek-
todir. Bu hususta ki gerekli tedbirlerin alınma
sını memnuniyetle karşılarız. 

Özellikle tapulama hizmetlerinin çoğaltılması 
c plân hedeflerine ulaşması, yukarıda arz et

tiğim teknik ve hukukî reformların yapılma
sı yanında bu hizmette görev alan, özellikle 
arazide devamlı olarak bu hizmete emek veren 
personelin bugünkünden farklı ve fakat emsali 
•diğer kuruluşlar da olduğu şekilde sosyal im
kânlara kavuşturulmalariyle mümkündür. Bu
na da önemli bir faktör olarak telâkki ettiğimi
zi arz ederim. 

Mulhterem arkadaşlar, yurdumuzda ölçü iş
lerinde salahiyetli teknik ve meslekî eleman son 
derece az ve mahduttur. Bu elemanların yetiş
tirilmesi ve sayılarının memleketimizin vüsati 
ve müstakbel inkişafı nazarı itibara alınarak 
muayyen bir seviyeye çıkarılması lüzumuna 
kaaniiz. 

i Bugün mevcut olan ve bilhassa tapu ve ka
dastro hizmetlerine eleman kaynağı teşkil eden 
Kadastro Okulunun halen mevcut talebe mik
tarının ar'tınlm.asiyle ve bu mektepten mezun 
elan elemanların da bu hizmette tutulmalarını 
rbğlamak suretiyle biraz evvel arz etmiş ol
duğum noksanlıkların telâfisinin mümkün ola
bileceği görüşündeyiz. 

Muhterem arkadaşlar, buraya kadar odan 
izahatımız 20 senelik bir maziye sahibolan ara
zı kadastrosuna ait idi. Halbuki bir de 31 sene
ni rt üstünde olan şehir kadastroculuğumuz var
dır, ki, bu saihadaki icraat maalesef 31 
sene ile mukayese ediîmiyecek kadar az
dır. Binaenaleyh şehir kadastrosu işleri tapula
madan beklenen sürate paralel bir şekilde bir 
programa alınmış ise de elde mevcut eleman ile 
şehir kadastrosunun istenilen seviyeye ulaşma
sına maddeten ve manen imkân yoktur. Şehir 
kadastrosunun da arazi kadastrosu seviyesine 
ulaştırılması bakımından Hükümetin gerekli 
tedbirleri acilen almasını yerinde bir karar 
olarak telâkki ederiz. 

Mulhterem arkadaşlar, bütçe ile kendisine ve
rilen imkânları en iyi şekilde kullanmak sure
tiyle, âzami verimlilik sağlamak için fedakârca 
Yt feragatle çalıştığında şüphemiz olmıyan Tapu 
ve Kadastro Genel Müdürlüğü Teşkilâtının bu 
faaliyetlerini de O. H. P. Grupu olarak Yüce Se
nato huzurunda takdirle karşılarız. 

Muhterem arkadaşlar, sözlerime son verir
ken memleketin en ücra köşelerine kadar yayıl
mış ve oralarda binbdr meşakkat içinde vazife 
gören Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü mensup
larını, Yüce Senato huzurunda C. H. P. Senato 
Gıupu ve şahsım adına saygiyle selâmlar, Büt
çenin memlekete ve millete ve Genel Müdür
lüğe hayırlı ve uğurlu olmasını Cenabı Haktan 
dilerim. 

Saygılarımla. (Alkışlar). 
BAŞKAN — Sayın Sedat Çumralı, Güven 

Partisi Grupu adına?. Yok. 
Sayın Hamdi özer, Adalet Partisi Grupu 

adına, buyurunuz. 
ADALET PARTİSİ GRUPU ADINA HAM

Dİ ÖZER (Malatya) — Sayın Başkan ve sayın 
üyeler, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün 
1S70 yılı Bütçe tasarısı hakkında A. P. Cumhu
riyet Senatosu Grupu adına görüş ve temenni-

. lerimizi arz edeceğim. 
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Bu tasarı incelendiğinde bizim kanaatimi s 
odur ki, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü 
vazifesini büyük fedakârlıklarla yalamıştır. 
Şimdi, tapu ve kadastronun önemi hakkındaki 
görüşlerimizi arz edeceğim. Ondan sonra ela 
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü neler yap
mıştır ve neler yapmalıdır, onu bilgilerinize, 
temennilerimin olarak arz edeceğim. 

Muhterem arkadaşlar, hepimiz şahidoluyo-
ruz, gerek seçim sahalarında ve gerekse bu çatı 
altında bir toprak reformu diye tutturulmak
tadır. Birgok kimseler bunu âdeta elîarinde bir 
iınkânmış gibi, bu imkân kendilerine bahsedil
diği takdirde bunu halka dağıtmak suretiyle 
onları refaha kavuşturacaklarını iddia etmek
tedirler. 

Türkiyemizde 350 milyon dönümlük bir ta
rım arazisi vardır. 35 milyon nüfusumuz vardır. 
'Bu nüfusun yüzde 70 i köylerdedir, bu da 25 
milyon eder. Bunu eğer taksim edecek olursak 
3iüî"us başına 14 dönüm düşer, fakat bunun 
hepsini de böyle taksim etmsmize? imkân 
yoktur. Ancak fazlaları taksim edecek olur
sak, fazla denilenleri, nüfus basma yarım, dö
nüm bile düşmemektedir. Şaşıyoruz, acaba, bi
zim Türkiyemizin dışında ve bu bildiğimiz kı
talar dışında arkadaşlarımız yeni bir kıt'a mı 
keşfetmişlerdir, bımu mu dağıtacaklardır? Yok
sa, yeni bir gezegene mi kavuşmuşlardır? Bun
dan haberimiz yok. Bu bakımdan grsoakleri ifa
de edelim. Halkımızı böyle aldatmak mümkün 

t / 

değildir, onlar aManmaz, kat'i surette aîdannıas. 
Hiç olmazsa gerçeklere dönelim. Eğer, yarın 
o köylü derse ki; «Bu, benim babamdan, de
demden bana miras kalmıştır, miras hak 
olduğuna göre buyur ben bu toprağı 
sana veriyorum; çünkü, babam, dedem ancak 
tarla buldu, bana tarla verdi tarla bıraktı, ev 
bıraktı. Fakat senin baban, deden veya kendin 
köşklere, kâşanelere, apartmanlara sahipsin. 
Buyur onları bize ver, biz de bunları sana ve
relim.» O zaman rıza göstermezler. 

Arkadaşlar, bunda samimî olmak lâzım, Eğer 
köylerden, o köstebek yuvalarına sığınmak üze
re şehirlere koşan halkımız ki, ocağı, bacası yük
tür, derse ki; «Sen, birçok böyle apartman
larda, köşklerde yazlık, kışlık olarak oturuyor
sun, buyur, biraz da sen burada otur, veyalıutta 
hiç olmazsa onu da paylaşalım, onu da refor

ma tabi tutalım» Yine ses yok. Samimî olmak 
lâzım, arkadaşlar. 

Bu bakımdan biz mülkiyetin kutsallığına 
inanmaktayız. Tarihimizde görmüşüzdür, bir 
hakandan, kuvvetli bir hasmı birçok şeyler is
temiştir, rıza göstermiştir, fakat, toprağını iste
meye gelince, o zaman demiş ki, şimdi harbe 
hazırım. Bu bakımdan, Türk'ün mülkiyete ver
diği önem, tarihi hasleti icabıdır. O, toprağını 
namusu bilir. Bu bakımdan, toprak üzerinde 
haksız tasarrufa hiç kimse kalkışamıyacaktır, 
ve sonra, bundan yıllarca evvel bu vatan, yine 
uu vatandı, fakat bu toprak reformu yoktur. 
Yani, anlamıyoruz!.. Bu toprak reformu diye 
halkı kandırmıya, aldatınıya ve onları birtakım 
Laya! peşinde sürüklerniye hiç kimse yeltenme
sin. Çünkü, halkımız irfan sahibidir, halkımız 
gerçekleri bilmektedir. 

Muhterem senatörler, tapu, mülkiyetin ke
ski teminatıdır. Tapusu olan maliktir. Malik, 
mülkünün bakımını daha îravsnls ve daha iti-
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inektir. Daha kesin bir ifade ile, demakrasi mül
kiyette ve mülkiyet hakkı demokrasidedir. Bun
lar bir arada isa demokrasi vardır, mülkiyet 
vardır ve insan hakkı vardır, insan vardır ve 
bu insan sağdır. Sağ olan insan, mezarının dahi 
tapusunu eline almak ihtiyacını duymakta vs 
buna mâlik olmayı arzulamaktadır. Bu arza 
onun en tabiî dan. demokratik halikıdır. Ta
punun, yani mülkiyetin yasaklandığı bîr ülke 
hiç kimsenin vatanı sayılamaz. Mülkiyetsin bir 
toplum için vatan, bir meradan başka bir anla;-;.! 
ve bir değer taşıyamaz. 

'Bunları belirttikten sonra Tapu ve Kadastro 
Cmıel Müdürlüğümüz asleı neler yapmıgıır, 
yapacaktır ve temennileri::"İs n?ler olacaktır; 
onu arz edeceğim. 

Muhterem arkadaşlar. 1970 yılı Bütçe tasa
rısı incelendiğinde 94 000 000 lira cari harca
malar .vs 38 211 000 lira yatırım harcamaları 
200 000 lira da sermaye teşkili ve transfer har
camaları olmak üzere toplam olarak 132 411 000 
lira ödenek teklif edildiği anlaşılmakta dır. 

Bu ödenekler ile 1£S3 yılı Malî Bütçesi 
mukayese edildiğinde 10 140 036 lira ödeneğin 
eksildiği ve bu eksilmesin (% 7.1) nisbsiinde 
olduğu tesbit edilmiştir. 

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü kendi-
tine mevdu hizmetleri, iki anagrup halinds yü
rütmektedir: 

1. — Tapu işlemleri: Tapu sicil muhafızlık 
ve memurları tarafından yürütülen tapu işlem
lerinde, memleketimizdeki ekonomik ve sosyal 
gelişmeye paralel olarak büyük bir artma kay
dedilmektedir. Bunun neticesi olarak vergi ve 
harçlarda büyük bir artış meydana gelmiştir. 
1069 yılı iğinde yapılan hesaplara göre 1070 yılı 
sonuna kadar 1 447 703 aded işlemin yapılacağı 
ve elde edilecek vergi ve harçların genel topla
mının 453 335 850 lira elacağı tahmin edilmiş
tir. 

Artışı bâzı misaler vererek daha belirli ve 
mukayeseli şekilde isalı mümkündür : 

1938 yılında 348 832 aded işlem yapılmış ve 
181 418 lira gelir sağlanmıştır. 

1948 yılında 527 059 aded islen yapılmış ve 
7 45" 175 lira temin olunmuştur. 

1953 yılında ise islsnı adsdi; 003 CCO /e gs-
imde; 47 102 625 liradır. 

1988 yılında ise 1 048 204 aded işlem yapıla
rak, 222 441 633 lira Emlâk Alım Vergisi ve 
kare tahsil edilmiştir. 

Bu kıyaslama, artışın hızını ve dolayısiy-
le vatandaşın alım gücünü ve memleketimizde
ki gelişmenin süratini ifade etmektedir. 

Memleketimizde vatandaşlar gayrimenkul 
iktisabına ayrı bir önem vermekte ve âdeta ken
disinin ve ailesinin bir nevi hayat sigortası ve 
emniyeti olarak telâkki etmektedirler, Alım gü
cü imkânına sahibolan vatandaşlar öncelikle bir 
yuva ve tarla edinme gayreti içindedir. 

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünce tah
sil ettirilen ve miktarı yarım milyara baliğ olan 
Emlâk Âhm Vergisi ve harçların iyi bir kont
rol altında bir milyara çıkacağı rahatlıkla ifade 
edilebilir. Satış işlemleri, Emlâk Alım Vergisi
nin hükme bağladığı esaslar dairesinde müessir 
bir kontrole tabi tutulmalıdır. 

2. — Kadastro ve tapulama Meri:Tapu ve Ka
dastro G-enel Müdürlüğü hizmetlerinin mühim 
bir kısmını arazi çalışmalarına hasretmektedir. 
Bu suretle eski tapu kayıtlarını yenilemekte ve 
tapuda kayıtlı olmayanları tapuya kaydetmek
te vo modern usuller ile gayr menkûllerin plân
larını meydana getirmektedir. 

Kadastro işleri : 
2813 sayılı Kadastro ve Tapu Tahriri Kanu

nuna göre yürütülmekte olan kadastro çalışma
ları; il ve ilce belediye sınırları içindeki gayri-
m.enkûllerin hukukî ve fennî durumlarını tes
bit, plâna bağlama ve Medeni Kanunun tarif et
tiği şekilde tapu kütüklerinin tesisi amacını 
gülmektedir. 

Bugüne kadar (38) il ve (78) ilçenin kadast
rosu yapılmış ve (1 354 633 adet parsel ölçül
müştür. Halen (21) il ve (31) ilçede faaliyet 
devam etmektedir. Buna ilâveten (1) il ve (10) 
ilçede yetki ile kadastro hizmeti görülmekte
dir. Bu suretle halen (69) bölgede kadastro fa
aliyeti devam etmektedir. 

i Kadastro hizmetleri hızlı bir gelişme ioinde-
j dir, Bu yıl {83 975) parsel miktarına erişilecek-
î tir. 
İ Ayrıca Ege deprem bölgesindeki Alaşehir, 
\ Demir si, Gördes ve Sındırgı ile Mersin sel fe-
\ lâksti bölgelerinde (4430) parselin kadastrosu 
S varılarak Âfet Kanununun uygulanmasına ze-
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min hazırlanmıştır. Bu suretle 1969 programın
daki kapasitenin üstünde bir netice alınmıştır. 

Tapulama işleri : 
766 sayılı Tapulama Kanununa göre il ve il

çe belediye sınırları dışında, köylerde yapılan 
tapulama hizmetidir. 

Tapulama işleri 1950 - 1955 yılları arasında 
şerit pusula ve takeometri gibi aletlerle, klâsik 
metodla yapılırken, 1955 yılından sonra müsait 
bölgelerde havadan fotoğraf alınarak, fotoğra-
metrik metod ile bu işe devam edilmektedir. Ha
len teknik zaruretler sebebiyle (34) bölgede 
klâsik ve (75) bölgede fotoğrametrik olmak üze
re, (109) bölgede (435) ekip halinde çalışma ya
pılmaktadır. 109 müstakil bölgeye ilâveten (243) 
bölgede de yetki ile tapulama faaliyeti devam 
etmektedir. 

Tapulama faaliyeti bir alt yatırım olarak; 
sulama, yol yapımı, arazi tapulaştırması, arazi 
dağıtımı, zirai kredi tevzii gibi Devletin çok 
önem verdiği, birinci plândaki yatırımlarına 
öncülük yapmaktadır. 

Bu itibarla tapulama hizmeti söz konusu mü
him yatırımların gerçekleşmesinde çok mühim 
rol oynamaktadır. Tapu ve Kadastro Genel Mü
dürlüğü yaptığı bu mühim hizmet de her türlü 
maddî ve manevî inmkâna kavuşturulmalıdır. 
Tahsisat verildiği nisbette, Devletin elde edeceği 
gelir de artacaktır. Bu bakımdan da yeteri ka
dar tahsisat verilmesinde bir sakınca yoktur ve 
tahsisat verilmesinden kaçınılmamalıdır. 

Tapulama başladığından bu yana (8615) kö
yün tapulaması ele alınmış ve bunlardan (7953) 
köyün tapulaması tamamlanmıştır. Bu köylerde 
şimdiye kadar (8 319 487) parselin tahdit ve 
tesbiti yapılarak (90 253 193) dönümlük arazi
nin ölçümü tamamlanmıştır. 

1969 yılı Aralık ayı başına kadar da 691 646 
parselin tahdit ve tesbiti yapılmıştır. Sene sonu
na kadar (8757) kilometre - karelik yerin ta-
pulanmasmın bitirileceği ve netice olarak da 
1969 programında derpiş edilen miktarın aşıla
cağı hesaplanmıştır. 

Teklif ve temennilerimiz sudur: Arkadaş
lar, bu teklifler Tapu ve Kadastro Genel Müdür
lüğü için en mübrem şeylerdir. Bu teklifleri ka
bul etmek, mümkün olduğu kadar desteklemek 
veyahut da bu teklifler ve temennilerimize yar
dımda bulunmak 20 yıllık plânı belki de yarı ya-

I riya indirecektir. Bunun üzerinde iktidar ve mu-
haleft olarak önemle durmak istiyoruz, 

1. — Tapu hizmetleri; 2997 sayılı Tapu ve 
Kadastro Genel Müdürlüğü Teşkilât Kanunu
nun kabul edildiği 1936 yılma nazaran 10 misli 
bir artış gösterdiği halde, teşkilât kadro bakı
mından imkâna kavuşturulamamıştır. Acilen ye
ni bir kadro kanununun çıkarılması gerekir. 

Kadro tıkanıklığı dolayısiyle kanuni terfi 
süresini dolduran memurların terfi edemeyişleri 
onların bu Teşkilâttan ayrılmalarına sebebol-
makta ve yetişkin elemanların ayrılmasiyle hiz
metler aksamaktadır. Kadrosuzluk yüzünden 
terfi edemeyenlere tıkanan yolun açılması, bu 
Teşkilâtı cazip hale getirir ve personele şevkle 
çalışma verir. Bu da plân süresinin kısalmasına 
yardım eder. Ayrıca plânın süresi içinde ve hat
ta süresinden daha önce uygulanması için, tek
nik personel kaynaklarını genişletmek, tatmin 
edici ücretlerle Teşkilâta bağlamak şarttır. Ye
terli bir kadroya kavuşuncaya kadar mevcut 
personelin dışarı akışını önleme çarelerine baş 
vurulmalıdır. Bu meyanda, Tapu ve Kadastro 
Genel Müdürlüğü Teşkilâtında çalışan teknik 
personelin muvazzaf askerlik hizmetleri, eğitim 
merkezlerinden veya Yedek Subay Okulundan 
sonra Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün 
tâyin edeceği hizmetlerde sonuçlandırılmalıdır. 
İhtiyat askerlik hizmetlerinde de bunlar tecilli 
gösterilmektedir. Bu husus çok önemlidir en 
azından % 25 randıman sağlar. 

2. — Tapu Teşkilâtının taşrada yerleşme du
rumu da daha iyi değildir. En modern usuller
le meydana getirilen plânlar gerektiği şekilde 
muhafaza edilmemektedir. Ayrıca tapu teşkilâ
tı olarak senede 5 - 6 milyon vatandaşa muhatabo-
lunmaktadır. Bu ihtiyaçlar göz önünde tutula
rak tapu teşkilâtının müstakil binalarda yerleş
tirilmesinin sağlanması ve bunun için bir plân 
yapılarak her sene muayyen yerlerde bina ya
pılması ve bunun gerektirdiği tahsisatın bütçe
lerine konması gereklidir. 

I 3. — Kadastro ve tapulama ekiplerinin arazi
de âzami iş gücü çalışmalarını teminen kâfi öde
nek verilmelidir. 

4. — Ekiplerin emrine yeteri kadar arazide 
çalışan motorlu araç verilerek, çalışma hızı artı-

j rılmalıdır. 1967 yılı Yatırını Bütçesine konulmuş 
i olan 2 uçağın alınması,, fotoğrametri metodu ile 
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plânın daha süratli ve daha mükemmel olarak 
uygulanmasına yardım edecektir. 

5. — Ormanlık bölgelerde arazi ihtilâfını gi
dermek için, bu bölgelerin öncelikle orman tah
dit haritaları yaptırılmalıdır. 

6. — Tapulaması yapılan yerlerdeki ihtilâf
ların kısa zamanda çözümlenmesi için tapulama 
mahkemeleri çoğaltılmalı ve çalışma imkânları 
artırılmalıdır. 

Muhterem senatörler, vefakâr Tapu ve Ka
dastro Genel Müdürlüğü mensuplarının hizmet
lerini Adalet Partisi Grupu adına ve şahsan da 
kendi adıma takdir ederek kendilerini muhab
betle selâmlar, başarılar dilerim. 

Hepinize saygılar sunarım. (Alkışlar) 
BAŞKAN — Grupları adma yapılan görüş

meler bitmiştir. Şahısları adına Sayın Kor... is
terseniz, Sayın Kor, size son sözü vereyim? 

ORHAN KOR (izmir) — Olur. 

BAŞKAN — Söz sırası Sayın Bakanındır. 
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü bütçesi 
üzerinde Devlet Bakanı, Sayın Atabeyli, buyu
runuz. 

DEVLET BAKANI HÜSAMETTİN ATA
BEYLİ (Erzincan Milletvekili) — Sayın Baş
kan, sayın senatörler, Medeni Kanunumuzun 
aradığı nitelikte tapu sicili müessesesini tesis 
etmeye mâtûf olarak görev almış bulunan Tapu 
ve Kadastro Genel Müdürlüğümüz, görevlerini 
kendisine sağlanan imkânlar içerisinde ve o 
nisbetin üzerinde bir gayret ve feragatle ifa 
etmektedir. Sözlerimin başında bu noktayı bu 
şekilde tebarüz ettirmeyi, bu müessesenin çalış
masını yakından takibeden bir mesul olarak 
ifadeye kendimi mecbur hissediyorum. 

31 . 1 . 1970 O : 1 

Genel Müdürlüğümüz mevcut imkânları içerisin
de plân hedeflerine ulaşmak imkânına malik 
değildir. O zaman da ifade ettiğimiz gibi, plân 
hedeflerinin tesbitine esas teşkil eden sektör 
raporları tamamen bizim müessesemizin dışın
da tesbit edilmiş olduğu cihetle, bu raporlara 
istinaden tâyin edilmiş bulunan 20 yıl hedefine 
de erişmenin imkânsız olduğunu biz tatbikatçı 
daire olarak devamlı olarak ifade etmekteyiz. 
Ancak, yıllık program hedeflerini devamlı ola
rak, bazan büyük ölçüde, bazan bir ölçüde aş
mak imkânlarına kavuşmuş durumdayız. 

Türkiye tapulamasının birtakım sıkıntılı nok
taları, birtakım dar boğazları vardır. Bu, her 
şeyden evvel Türkiye'nin bir kıta kadar büyük, 
dört iklimin her sene mevcudolduğu bir arazi 
parçası bulunmasından doğmaktadır ve yıllarca 
evvel tapu ve kadastro işlerine gerekli önemin 
verilmemiş olmasından doğmaktadır. Biz, bu 
açığı kapatmak için bütün gücümüzle, bütün 
imkânlarımızla çalışmaktayız. Yalnız, takdir 
buyurulacağı gibi, bu bir taraftan maddi imkân 
meselesidir, diğer taraftan da, eleman meselesi
dir. Daha mühimmi, bütün bu imkânlar temin 
edildiği takdirde tapulamanın asıl ağırlık nok
tasını teşkil eden hukukî müşkilât meselesi
dir. Biz, bütün bu imkânları temin ettiğimizi 
kabul etsek dahi, arazi hudutlarının iyi tesbit 
edilmemiş bulunması, kanunların kendilerine 
görev verdiği ehlivukuf, muhtar, ve saire gibi 
elemanların, görevli elemanların temposu içeri
sinde çalışamamaları, hudutların tesbitinde bir
takım sıkıntıların mevcut bulunması, yani apli
kasyon işlerinin istenilen süratte yürütüleme-
mesi gecikmelere sebebolmaktadır. 

Biz, tapulamada 20 yıl hedefini, 20 yıl içeri
sinde Türkiye'de tapusuzluğun sıkıntısını, tapu-
suzluktan doğan sıkıntıyı giderme hedefi olarak 
kabul ediyoruz. Bugün tapusuzluktan olan sı
kıntı, bir taraftan gayrimenkullerin münakale
sine müessir oluyor, diğer taraftan, bilhassa, 
mevcut ekonomik şartlar ve kredi imkânları 
içerisinde tapu ile malik ve tasarrufu olmadığı 
gayrimenkulünden bu kredi kanalları vasıtasiyie 
istifade edememesi gibi vatandaşı çoğu zaman 
sıkıntıya sokan durumlar dolayısiyle, şikâyetle
rin gelmesine sebeboluyor. 

Yurdumuzda geniş ölçüde fotoğrametrik me
todun uygulanması suretiyle tapulama hismet-

Türkiye'de tapulamanın zarureti hiçbir şüp
heye meydan bırakmıyacak derecede aşikârdır. 
Topraklarının yüzde 60 mm tapusuz bulunduğu 
bir memlekette, bu tapusuzluktan doğan, geli
şen sosyal ve ekonomik şartlar içerisinde bu ta
pusuzluktan doğan birtakım sıkıntıların mev-
cudolacağını da peşin olarak keza kabul etmek 
iktiza eder. 

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğümüz ken
disine plânın ve yıllık programlarının vermiş 
olduğu hedeflere ulaşmak için kesif bir mesai 
içerisindedir. Bundan evvelki yıllarda cereyan 
eden bütçe müzakerelerinde de tebarüs ettirdi
ğimiz gibi, bu nokta üzerinde daima duruyoruz. 
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îerinin gerçekleştirilmesine çalışılıyor. Yalnız 
bu metodun her saman, her yerde sıhhatli ve 
dakik olarak kullanılmasına, evvelca de işaret 
ettiğimiz gibi bir zaruret de hissetmiyoruz. Sa
man içerisinde kıymeti artacak gayrimenkulls-
rin, bu fotoğrametrik metodun bütün usulleri 
ve icapları tatbik edilmek suretiyle tapusunun 
yapılmasında fayda olduğu gibi, foto plânlarla 
çalışmak suretiyle de kıymeti henüz çok yük-
selnıemiş bulunan ve tecvizi hata kabilinden, 
ufak hataların mülk sahibine, mal sahibine za
rar tevlidetmiyeceği ahvalde bunları tapuya 
tescilde de bir mahzur mütalâa etmemekte ve 
foto - plân usulünde sürati temin etmek, daha 
fazla sayıda gayrimenkulu tapulamak gayesiyle 
tatbik etmekteyiz. 

Elimizdeki rakamlar, istatistikler gerek ta
pulamada ve gerekse kadastroda büyük gelin
meler kaydettiğimizi göstermektedir. Halkımız 
taralından da tapulama ve kadastro hizmetleri 
yönünden geçmiş yıllara nazaran büyük bir ta
lep hacmi ile, yani karsılıyamıyasağımız ölçüde 
bir talep hacmi ile karşılaşmaktayım. O kadar 
ki, kadastro faaliyetlerimizde belediyelerin bise, 
bina bakımından, çalıştıracağımız personelin 
yevmiyeleri bakımından devamlı yardım taah
hütleri olmasına rağmen bu talepleri, talep öl
çüsünde karşılıy amam anın sıkıntısı içerisinde
yiz. 

Sayın senatörler, 1515 sayılı ve 1946 sene
sinde bir değişikliğe uğrayan ve Türkiye şart
lar. içerisinde yeniden ihya ve tatbikinde za
ruret gördüğümüz bir kanun vardır. Bu kanun, 
tapusuz gayrimenkulların maliklerinin müraca
atı halinde tapu idareleri tarafından tapuya tes
cilini âmir olan hükümleri taşıyan - tafsilâtına 
girmiyorum - bir kanun idi. 1048 yılında bu yet
ki tapu idarelerinden alınmak suretiyle mahke
melere verilmiştir, yani, tescil muamelesini yap
tırmak istiyen, senetsizden tescil muamelesini 
yaptırmak istiyen vatandaşlarımız mahkemeye 
müracaat etmek suretiyle bu tescil muamelesini 
yaptıracaklardı. 

Şimdi, biz, 1515 sayılı Kanunun bu hükmü
nü yeniden ihya etmek suretiyle mahkemece 
müracaat lüzumu kalmadan tapusuz gayrimen-
kulierin müracaat halinde yeniden tapuya 
bağlanmasını temin etmek üzere hazırlıklar içe
risindeyiz, Yalnız, bu noktada şüphesiz zihinlere 
bâz1 istifhamlar takılacaktır. 

Evvelâ şunu ifade etmek istiyorum, Hazine 
hukukunun himayesi için gerekli her türlü ted
bir almacaiktır. 1515 sayılı Kanunun tatbik 
edildiği devirlerde tapu idarelerinde teknisiyen 
kadrolarımız hemen yok denecek kadar azdı. 
Bugün, her tapu idaresinde teknisiyen kadromuz 
vardır ve teknisiyenlerimiz tescil talep edecek 
vatandaşlarımızın arazilerini, yine tapulama 
yapıldığı takdirde hangi metot, hangi usul uy
gulanacaksa, o usulü uygulamak suretiyle, yani 
•kadastral usulle bu muameleyi cereyan ettire
cektir. Bunun Türkiye'deki tapu hizmetlerine 
ve tapudan sıkıntısı olan, tapusuzîuktan sıkın
tım olan vatandaşlara büyük bir ferahlık yara
tacağı düşüncesini taşıyoruz. 

Sayın G. I I P. sözcüsü Aralan Bora'nm «fo
toğrametrik metodun tatbik edilmesi (halinde 
8 - İD ?ene gibi bir saman içerisinde Türkiye 
tapulamasın*:! gerçekleştirileceği hulusu bu 
kürsüden ifads edildi, halbuki biz bunun ta
hakkukuna imkân görmüyoruz.» şeklinde ifade
leri oldu. Biz, hiçbir zaman 8 - 1 0 sene değil, 
20 sana içerisinde dahi Türkiye tapulamasının 
gerçekleştirileceğini ifade etmedik. Sadece, 2D 
sene içerisinde Türkiye'nin bugün sıkıntıda bu
lunduğu, tapulamasızlıktan sıkıntıda bulundu
ğu ölçüde bir sıkıntısı olmıyacağmı ifade ettik. 

Kadastro faaliyetler im izin de istenilen ölçü
de cereyan etmediği seklinde ifadelerde bulun-
dıdar. 

Bilâkis, bu faaliyetlerimiz da süratle inkişaf 
etme]itedir ve üç yıldır da program hedefini 
aşmış durumdayız. 1967 yılı itibariyle, yıllık 
programlar 65 C00 iken, aynı yıl, 72 813 parsel 
olarak gerçekleştirilmiştir. İ98S yılımda 70 000 
parae! dar ak prograrrdan'dırıldîğı halde, 85 754 
paıa:al olarak gergekleslirilmia+ir, 1969 yılında 
83 975 parsel olarak programlandırıldığı halde, 
halan Aralık ayı itibariyle 86 597 olarak ger-
çskhçtirilmiitîr. 

Bugüne kadar 38 ilimizin, 78 ilçemizin; 
1 3&8 487 paraal olarak kadastromu yapılımın*. 
Halan, 23 ilds, 28 ilçede ve 3 da yatkili ilde faa
liyetimiz devam etmektedir. 

Tapulama işlerimin d9 aynı süratle program 
hedeflerini asan gelişme içerisinde inkişafına 
dövam etmektedir. 

"jTîiîık Dro"''ramlarîmı '̂sîi istenilen olcuda da-
J ha büyük bir sürat kaydıâeıaaamesi sebeplorin-
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den birisi de, memleketimizde maalesef önce
den ftahmini mümkün olmıyan tabiî âfetlerin 
zuhurudur. Dairemize bu sebeplerle yeni hiz
metler yüklenmektedir ve bunlar da çoğu za
man programlarımızı, âcil durumları itibariyle 
programlarımızı aksatmaktadır. Bunlar da ger
çekleştirmek mecburiyetinde bulunduğumuz hiz
metler olduğundan, bu sıkıntıları da nazarı iti
bara almak suretiyle dairemizin kendisine mev
du hizmetleri yurdun dört bir köşesinde fera
gatle ifa ettiği sonucunu çıkarmakta bir iyim
serlik dahi bulunmadığını ifade etmek isterim. 

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğümüz 
Bütçesinin müzakeresi dolayısiyle fikirlerini iz
har eden sayın grup sözcülerine teşekkürlerimi 
arz eder, Yüce Senatoya hürmetlerimi sunarım. 
(Alkışlar) 

BAŞKAN — Son söz Sayın Kor'undur. 
ORHAN KOR (izmir) — Sayın Başkan, 

Yüce Senatonun değerli üyeleri Tapu ve Ka
dastro Genel Müdürlüğü Teşkilâtının bütün 
personeli büyük malî güçlük, kadrosuzluk ve 
elverişli olmıyan binalarda feragatle vazife 
görmektedir. Kendilerini bu kürsüden saygı ile 
selâmlarım. 

Bunların personel kanunu biran evvel çıka
rılmalıdır. Memleketimizde bugün mafukeme-
terde 6 milyondan fazla dâva dosyası yalnız 
arazi ihtilâfları yüzünden bulunmaktadır. Ka
dastro heyetlerimiz, tapulama heyetlerimiz ar
tırıldıkça, memleketin kadastro ve tapulama 
faaliyetleri hızla ilerledikçe bu mahkemelerin 
vazifesini de azaltmış olacağız. Aynca mahke-
meilerimizdeki bu kadar çok dosya yüzünden 
mahkemeler daha da uzamakta, vatandaşı te
dirgin etmekte ve hâttâ büyük cinayetlere se-
bebormaktadır. Tapulama ve kadastro faaliyet
lerinin hızı nisbetinde bu azaltılabilir. Onun 
için, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün 
kadrolarını artırmak, teknik elemanlarını ar
tırmak ve dolayısiyle bütçesini de artırmak 
mecburiyetindeyiz. 

Bütçenin memleketimize faydalı ve geniş 
köylü ve arazi sahibi kütlesine hayırlı olması 
dileği ve bütün memleketimize ve arazi sahip
lerine, küçük arazi sahiplerine büyük imkân 
sağlıyacak olan kadastro faaliyetlerinin tesbi-
tinde gayretle çalışan personeli de huzurunuzda 
hürmetle onarım. 

Bu hususta İtalya'daki tapulama durumu şu 
şekilde halledilmiştir : Memleketteki arazi sa
hiplerinin küçük topraklan birleştirilmiş, kü
çük kooperatifler vücuda getirilmiş ve bunla
rın birleşen arazileri, tarlaları uygun kadas
tro heyetleri tarafından çok iyi bir şekilde ha-
ritalanmış, yerleri tesbit edilmiş ve bu arazi 
sahipleri de bu kooperatiflere iştirak ederek 
bu topraklarda toprağı nisbetinde hak sahibi 
olmuş ve istiyen de aynı kooperatifte çalışma 
imkânı bulmuş ve bu suretle italya bu tapulama 
işinde güzel îbir örnek göstermiştir. 

Yine memleketimize hayırlı olması dileği ile 
huzurunuzdan aynhyorum. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Tapu ve Kadastro Genel Mü
dürlüğü 1970 yılı Bütçesi üzerinde müzakere
ler bitmiştir. Bölümlere geçilmesini oylarınıza 
arz ediyorum. Kabul edenler... Kabul etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

(A/l) Cari harcamalar 

Bölüm Lira 

12.000 Personel giderleri 82 894 997 
BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

13.000 Yönetim giderleri 4 825 000 

BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

14.000 Hizmet giderleri 5 702 0O3 
BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

15.000 Kurum giderleri 533 000 

BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

16.000 Çeşitli giderler 45 000 

BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

(A/2) işaretli cetveli okutuyorum. 

(A/2) Yatırım harcamaları 

21.000 Etüt ve proje giderleri 36 711 001 
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Yüksek Başkanlığa 

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü 1970 
yılı (A/2) yatırım harcamalarında 21.000 bö
lümündeki (Etüt ve proje giderleri) ödeneği
nin, Maliye, Bakanlığınca aynı yıl için hazır
lanmış olan (:R) cetvelindeki yeni açıklamala
ra uygun olarak işçi ücretleri harcamalarını 
yapabilmek için bu bölüme ilâve olarak 21.615 
maddesinin açılması ve aşağıda gösterildiği 
üzere 21.611 (Etüt ve proje giderleri) nden 
6 000 000 liranın düşülerek yeni açılacak 
21.615 (işçi ücretleri) maddesine konulmasını 
arz ve teklif ederim. 

Ankara 
Yiğit Köker 

Düşülen 
Bölüm Lira 

21.611 Etüt ve proje giderleri 6 000 000 

Eklenen 
Bölüm Lira 

21.615 İşçi ücretleri 6 000 000 

BAŞKAN — Şimdi sayın arkadaşlar, bu 
21.000 Etüt ve proje giderleri bölümünün 
36 711 001 liralık yekûnu içerisinde yapılan 
bir muameledir. Bu, 21.621 Etüt ve proje gi
derleri yekûnu olan 29 385 215 liradan 6 mil
yon lira tenzil edilerek yeni açılacak 21.615 
İşçi ücretleri maddesine, 6 milyonun aktarıl
ması mevzuudur. Bölüm yekûnu üzerinde her 
hangi bir tadilât mevzuubahis değildir. 

Komisyon ve Hükümet iştirak ediyor mu? 
Komisyon ve Hükümet iştirak ediyorlar. 

Takriri oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmiyenler... KaJbul edilmiştir. 

21.000 Etüt ve proje giderleri bölümünü 
bu şekliyle oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Bölüm Lira 

23.000 Makina, teçhizat ve satış 
alımları ve onarımları 1 500 000 

BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

(A/3) işaretli cetveli okutuyorum. 

(A/3) Sermaye teşkili ve transfer harcamaları 

Bölüm Lira 

35.000 Sosyal transferler 125 000 
BAŞKAN — Kabul eden-
BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

36.000 Borç ödemeleri 75 000 
BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü 1970 
yılı Bütçesi üzerindeki müzakereler bitmiştir. 
Hayırlı ve uğurlu olmasını dilerim. 

2. — Vakıflar Genel Müdürlüğü 1970 yılı 
Bütçe 1 umunu tasarısı ve Karma Bütçe Komis
yonu raporu (Millet Meclisi 1/18; Cumhuri
yet Senatosu 1/1033) (S. Sayısı : 1303) (1) 

BAŞKAN — Şimdi Vakıflar Genel Müdür
lüğü Bütçesi üzerindeki müzakerelere başlıyo
ruz. 

O. H, P. Grupu adına Sayın Ağanoğlu, Sa
yın Ağanoğiu'nun belki saat 13,00 e kadar bi
tirememesi ihtimaline binaen Sayın Ağanoğiu'
nun konuşmasını bitirinceye kadar müzakereye 
devam olunması hususunu oylarınıza arz edi
yorum. Kabul edenler, etmi^/eııier... Kabul edil-
nıigtii'. Buyurun Sayın Ağanoğlu. 

C. H. P. GRUPU ADINA ALİ SAKİR 
AĞANOĞLU (Trabzon) — Saym Başkan, sa
yın senatörler, 429 numaralı Kanun ile 1924 yı
lında kurulmuş olan Vakıflar Gsnel Müdürlüğü, 
daha sonra 1938 de 3461, 1956 da 6760 sayılı 
kanunlarla geliştirilmiş ve bugünkü teşkilâta 
kavuşturulmuştur. Ancak Genel Müdürlüğün 
halen yapmakta olduğu islerle kıyaslanınca 
kadrosu yetersizdir, özellikle teknik kadrosu 
yetersizdir. Bu haline rağmen Genel Müdürlük 
mevcut personeli ile kendisine tevdi edilmiş 
olan çok önemli hizmetleri büyük bir feragatle, 
gayretle yürütmektedir. Bu hususu yüce huzu
runuzda bilhassa belirtmek isterim. 

(1) 1303 S. Sayılı basrnayazı tutanağın so-
nundaâır. 
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Genel Müdürlüğe tevdi edilmiş olan çok 
çeşitli ve çok zengin Türk vakıfları iki grupta 
toplanabilir: Bunların bir kısmı, akaar, mahi
yetinde olanlar, irat getiren vakıflardır. Birço
ğu ayrı, ayrı işletmeler halindedir. Vakıflar 
Genel Müdürlüğü bu işletmeleri mümkün oldu
ğu kadar verimli çalıştırarak bunların hasıla
tını, iradını toplamaktadır. Bir kısım eski 
akaarları tasfiye ederek elde ettiği imkânlarla 
yeni alsaarlar inşa etmektedir. Su sırada 23 
aded büyük vakıf iş hanı inşa halindedir. 
Bu hususu da önemle belirtmek isterim. 

Sayın senatörler, Vakıflar Genel Müdürlü
ğü sağladığı gelir ile vakıfların arzusuna göre 
çok çeşitli sosyal hizmetler görmektedir. Has
tane işletmesinden aşevlerine kadar, öğrenci 
yurtlarından, düşkün vatandaşlara cardım, ay
lık maaş verme sahasına kadar çok çeşitli ha
yır ve sosyal işler görmekte ve hayrat mahiye
tindeki vakıfların muhafazasını., bakımını, ona
rımını sağlamakta, bir maksada göre vakfedil
miş olan bu eserleri devamlı olarak hizmete 
açık tutmaktadır. 

Muhterem senatörler, memleketimiz gelmiş, 
geçmiş medeniyetlerin beşiğidir. Tarihte kayde
dilmiş 2 120 eski kadîm şehir vardır. Anadolu'
da. Bunların ancak 400 kadarının yerleri, ha
rabeleri tesbit edilebilmiştir. 900 yılîık Türk 
vatanı olarak da Anadolu'da ve Trakya'da bin
lerce ecdat yadigârı eserler meydana getiril
miş ve bize intikâl ettirilmiştir. Eski devirler
den intikâl etmiş olanlarla. Türk hâkimiyeti 
devresinde inşa edilmiş 700 den fasla kale var
dır. Yüzlerce hamam, medrese, imaret, su tesi
si, çeşme, kervansaray, türbe, medrese, mezar
lık gibi tarihî eserler, yurdumuzu bir medeni
yet beşiği olarak, bir medeniyet sahası olarak 
zenginleştirmektedir. Bu eserlerin bir kısmı ha
len belediyelerin elinde, bir kısmı şahısların 
mülkiyetindedir. Pek çoğu da sahipsizdir, Dev
let malıdır. 

Cumhuriyet devrinde bilim ve sanat adam
larımızın gayretleri neticesinde ve zaman za
man çıkarılmış kanunlarla tarih hazinelerimiz 
olan ve özellikle Türk kültürünü temsil eden 
birçok eserler kontrol altına alınabilmiş ve va
kıfların idaresine bırakılmıştır. Bunların çoğu 
eskimiş, harabe haline gelmiştir. Vakıfların sa
nat eseri ollarak tesbit ettiği ve eline, himayesi

ne aldığı 3 465 aded tarihî eser mevcuttur ve 
kanaatimizce vakıflar Genel Müdürlüğümüzün 
en önemli görevi; pek çok görevleri arasında 
önemli görevi, bu maddi ve mânevi değerleri 
ölçülemiyecek kadar büyük olan bu tarihî eser
leri korumak, restore etmek ve daima hizmet 
edebilir durumda gelecek nesillere intikal ettir
mektir. 

Bu eserlerin maddi ve mânevi değenleri pa
ha biçilmez derecede büyüktür, diye ifade et
miştim. 

Sayın senatörler, bugün bir Selimiye'yi ye
niden inşa etmek mümkün değildir. Eski eser
lerin 2 000 den fazla 'bir kısmının son 20 - 25 se
ne içerisinde restore edilebileceğini memnuni
yetle öğreniyoruz. Vakıflar Genel Müdürlüğü
müzün bu çalışmalarını burada Tbelirtmeyi bir 
vazife sayıyorum. Lâkin daha birçok eser him
met bekliyor, alâka bekliyor. Yapılan etütlere 
göre, restore edilmesi, tamir edilmesi gereken 
eserlerin 10 sene içerisinde kurtarılabilmesi 
için 600 milyondan fazla bir harcama yapmak 
lâzım, yani, yılda 60 milyon liralık bir ödenek 
vermek lâzım. Üzüntü ile görüyoruz ki, 
Vakıflar Genel Müdürlüğüne bu mak
satla ayrılabilen ödenekler 20 milyonu 
geçmemektedir ve görüşmekte olduğumuz 
bütçede çok daha kısılmıştır. 1969 malî 
yılında 19 611 000 lira olarak verilen ödenek, 
1970 malî yılında 11 480 000 liraya düşürülmüş
tür. Yapılacak iş çok büyük, çok âcil, fakat ay
rılabilen imkân çok küçük. Bu hususta üzüntü
lerimizi ifade etmek durumundayız. 

Sayın senatörler, diğer bir konu da, 7463 sa
yılı Kanunla eski eser ve âbide niteliğinde bulu
nan gayrimenkullerle, aslında vakıf olduğu hal
de geçmişte çeşitli sebeplerle şâhıslara intikal et
miş bir kısım eski eserler, tarihî eserler ve âbi
deler mevcuttur. Kanun, bu eserlerin Vakıflar 
Genel Müdürlüğü tarafından peyderpey istimlâk 
edilerek restore edilmesini ve kullanılır hale ge
tirilmesini emretmektedir. Lâkin bu kanuna gö
re Vakıflar Genel Müdürlüğüne geçmiş yıllar
da olduğu gibi görüşmekte olduğumuz bütçe yı
lında da bir kuruş imkân ayrılmamış bulunu
yor. Bu eserler şahıslar elinde kaldıkça daha 
çok tahribata mâruzdur ve tamamen kaybolma
ları mümkündür, muhtemeldir. Bundan üzüntü 
duyuyoruz. Bir misal arz edeyim; SMeymaniye 
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Külliyesi, İstanbul'daki şaheserlerden biri Sü-
leymaniye külliyesi ele alınmıştır, restore edil
miştir, bir kısmı kütüphane haline getirilmiştir.. 
Fakat Süleymaniye külliyesinin hamamı bir şa
hıs mülküdür, trikotaj imalâthanesidir, perişan 
bir haildedir. Gidip görmek insanın gözünü ya
şartır. Bunları kurtarmaya mecburuz. Süleyma
niye külliyesinin, hamamının şahıs malı olması, 
bakımsız perişan balde bulunması bizim vicdan
larımızı sızlatacak bir hâdisedir, bunları kur
tarmalıyız. 

Eski eserlerimizin Türk kültür ve medeniye
tini temsil eden tarihî ve millî varlıklarımız olu
şu yanında bugün iç ve dış turizm bakımından 
da büyük değerleri, büyük önemleri vardır, bun
ların devamlı olarak mamur, bakımlı olmaları 
ve çevrelerinin de imar edilmiş olması, açılmış, 
temizlenmiş ağaçlandırılmış, çimenlendirilmiş 
olması gerekir. Her yıl yüzbinlerce yerli ve ya
bancı turistin ziyaret ettiği İstanbul, Bursa, 
Edirne, Konya, Kayseri, Sivas, Erzurum, Urfa 
gibi ecdat yadigârı çok değerli eserlerimizin 
bulunduğu şehirlerimizdeki bu eski eserler, âbi
devi eserlerin çevreleri bakımsızdır. En basit 
mânada temiz tutulmamaktadır. Bunlar üzerin
de önemle durmaya mecburuz. Belki bir kısmı 
belediyelerin görevidir, ama Vakıfların da, sa
hibi bulunduğu bu çok değerli eserleri daha iyi 
muhafaza etmeye yönelmesini temenni ediyo
ruz. 

Sayın senatörler, milletlerin tarihlerini zen
ginleştiren; ilim, sanat, idare, askerlik ve diğer 
sahalarda yetişmiş büyük şahsiyetlerdir. Bizim 
tarihimiz de bu bakımdan zengindir. Birçok ulu
larımız, birçok büyüklerimiz vardır. Günlük 
hayatımızda adlarını anarız, bıraktıkları eser
lerden faydalanırız. Birçok ilim., fen, sanat ve 
idare adamlarımızın mezarlarının nerede oldu
ğunu bilmeyiz, bilemeyiz. Eserlerinden bir kısmı 
British Museum'da ve diğer bir kısmı Avrupa 
müzelerinde bulunan Ressam Ahmet Hamdi Be
yin mezarı Gebze'dedir. Eski Eserler Müzesini 
kurmak suretiyle millete bir büyük Hazine ka
zandırmış olan ve Türkiye'de modern müzecili
ğin babası sayılan bu büyük sanatkârın Gebze'
ye gidip arasanız belki mezarının yerini bula
mazsınız. Bununla ilgilenmeye mecburuz, imar 
etmeye, işaretlemeye ve herkese öğretmeye mec
buruz. Medeniyetçi ilerici, inkilâpçı bir hüküm

dar olan ve aynı zamanda çok ince ruhlu bir sa
natkâr olan, Üçüncü Selim'in türbesini tanıta
cak bir işaret yoktur, üzerinde. Çoğumuz da ne
rede olduğunu bilmeyiz zaten. 

Plevne kahramanı Gazi Osmanpaşa'nın tür
besinin yerini çoğumuz bilmeyiz. Daha birçok 
Türk büyüklerinin, Türk ulullarınin yerlerini, 
türbelerini, mezarlarını bilmeyiz. Birçoğu kay
bolmuştur. Bunları bulmaya, imar etmeye, üzer
lerine kitabelerini koymaya, yeni nesillere ta
nıtmaya, öğretmeye ve bütün dünyaya öğret
meye mecburuz. Bu bir millî vazife, bu bir 
medeniyet vazifesi, bir kültür vazifesidir. Bun
ları birer birer meydana çıkarmak büyük hiz
metlerine yakışır, yaraşır şekilde imar etmek, 
gibi, tanıtmak da, çocuklarımıza, yeni nesil
lere öğretmek de vazifemizdir. 

Vakıflar Genel Müdürlüğünün çok değerli 
neşriyatı var, yılda bir iki defa çıkardığı, bü
yük bir mecmua var. Başlıbaşına bir eser ve 
bu sene çıkarmaya başladığı daha küçük çaplı 
bir mecmuası var. Genel Müdürlüğü bu çok fay
dalı neşriyatından dolayı Yüce Huzurunuzda 
tebrik etmek isterim. Bu neşriyat içerisinde 
Türk büyüklerini zikretmek, yerlerini göster
mek, mezarlarını bulup, türbelerini bulup imar 
etmek ve nesillere intikal ettirmek çok şerefli, 
milli bir vazife olacaktır. 

Çok sayın senatörler; bu ulvî hizmetlerini, 
millî ve medeni hizmetlerini yürütmek için Va
kıflar Genel Müdürlüğünün Bütçesi yetersiz
dir, 1969 malî yılında 73 milyon lira olan büt
çe 1970 malî yılında 50 milyon olarak bağ
lanmış ve biz yukarda, komisyonda buna daha 
10 milyon lira, 10 050 000 lira eklemek zorun
da kalmışızdır. Türkiye'nin her sahada gelişti
ği bir çağda bu çok önemli millî, tarihî, mede
ni hizmetleri gören dairemize daha cömert dav-
ranmıya mecburuz, daha fazla imkân vermeye 
mecburuz. 

Sayın senatörler, birkaç kelime ile de Va
kıflar Bankasının durumuna dokunmak istiyo
rum. Vakıflar Bankası 6219 sayılı Kanunla 
kuruldu. Zannediyorum 1955 veya 1956 yılın
da faaliyete geçti. Kuruluşunda diğer banka
lara nisbetle önemli bir sermaye ile işe başladı. 
Fakat bu bankanın maddi ve mânevi imkânla
rı ile uygun gelişemediğini, teşkilâtlanama-
dığını Yüce Huzurunuzda üzülerek ifade etmek 
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isterim, idarecileri daha cesur davranabilir ve 
müesseseyi daha çabuk geliştirebilirlerdi. Za
man zaman birtakım personel çekişmeleri ol
duğunu üzüntü ile duyduk. Bugün öz kaynak
ları, sermayesi, ihtiyatları, karşılıkları 70 
milyonu aşkındır. Bu kadar imkânı olan bir 
bankanın yurdun her tarafında şubeleri yayıl
mış, yerleşmiş ve memleket eltonomisine daha 
geniş ölçüde hizmet eder hale gelmiş olması ge
rekirdi. Başarılı gösteriliyor. Geçen yıl 1968 
yılı (gelirinin, kârının 14 milyon olduğu gösteri
liyor. Bu tatmin edici bir rakam değildir. Bi
lançolar müspet ifadelerle ortaya çıkabilir, 
donmuş kredilere faiz yürütürsünüz, bilanço
nuz büyür, kâr büyür, ama donmuş kredileri 
kurtarmak, faydalı hale getirmek ayrı bir iş
tir ve üzüntü ile ifade etmek durumunda oldu
ğum bir husus var, bu bankanın bünyesinde 
bâzı kredi yolsuzlukları olmuştur. Bir süreyi 
içerisine alan bir kredi yolsuzlukları olmuştur 
ve öğrendiğimize göre Sayın Başbakan duru
ma muttali olur olmaz umum müdürü ayırt
mış ve tahkikat yaptırmış, bugün yeni bir 

umum müdür tâyin ettirmiştir. Bankanın, bu 
millî müessesenin, sermayesinin % 55 i Vakıf
ların olan bu bankanın bir kuruşunun zayi ol
masına gönlümüz razı değildir. Usulsüz veri
len krediler ne durumdadır, nasıl tasfiye edili
yor? Sayın Bakanımızın bu hususta bilgi ver
mesini istirham ediyorum. Alacağımız cevabın 
müspet olmasını temenni ediyorum. Çünkü bu
gün bankacılığımız biraz yaygın, enflâsyon 
halinde görülmüş ise de sermayesinde Devlet 
hissesi bulunan, ismi ile bütün millete itimat 
telkin eden böyle bir müessesenin çok daha sağ
lam, çok daha güvenilir, çok daha verimli ça
lışmasını istemek hakkımızdır. 

Sayın senatörler; Vakıflar Genel Müdürlü
ğü Bütçesinin bu çok ulvî hizmetler gören mü
esseseye ve yüce milletimize hayırlı olmasını 
diler, Yüce Heyetinizi saygı ile selâmlarım. 
(Alkışlar) 

BAŞKAN — Saat 14,30 da tekrar toplanmak 
üzere birleşime ara veriyorum. 

Kapanma saati : 13,10 

» > • • < « 

m3? 

İKİNCİ OTURUM 
Açılma saati : 14,30 

BAŞKAN — Başkanvekili Mehmet Ünaldı. 
KÂTİPLER : Hüseyin Atmaca (Denizli), Sami Turan (Kayseri) 

BAŞKAN — 34 ncü Birleşimin ikinci oturumunu açıyorum 

3. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

2. — Vakıflar Genel Müdürlüğü 1970 yılı 
Bütçe kanunu tasarısı ve Karma Bütçe Komis
yonu raporu (M. Meclisi 1/18; C. Senatosu 
1/1033) (S. Sayısı : 1303) 

BAŞKAN — Vakıflar Genel Müdürlüğü 
Bütçesi üzerindeki görüşmelere devam ediyo
ruz. Söz sırası Güven Partisi Grupu adına Sa
yın Saraçoğlu'nun. Buyurun Saraçoğlu. 

GÜVEN PARTİSİ GRUPU ADINA 
DÜLKERİM SARAÇOĞLU (Mardin) — 

Sayın 'Başkan, Sayın senatörler, 

AB-

1970 yılı Vakıflar Genel Müdürlüğü Büt
çesi üzerinde Güven Partisinin mütalâa ve te
mennilerini arz etmek üzere huzurunuza çık
mış bulunuyorum. Vakıflar, ferdin hayırsever
lik arzu ve heyecanını ebedileştiren, dünya 
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medeniyet tarihinde Türk medeniyetine mü
him bir yer ve mevki kazandıran, aynı zaman
da vakfiyelerde öngörülen sosyal ve kültü
rel hizmetleriyle içtimaî hayatımızda bir yer 
ve mevki işgal edegelen eşsiz âbide ve eski eser
lerdir. Bunlar; sebil, su, çeşme, kabristan, ker
vansaray, medrese, okul, hastane, üniversite, 
zeytinlik gibi eserlerdir. Zamanımıza kadar, 
bunlardan ancak 4 000 tanesi yaşayıp gele
bilmiştir. Her birisi, birer insanlık âbidesi olan 
bu eserler, Vakıflar Genel Müdürlüğü uhdesi
ne tevdi edilmiştir. Bu müessese bir taraftan 
vakfiyelerde öngörülen sosyal hizmetleri ge
liştirirken, diğer taraftan ecdadın çok kıy
metli yadigârı olan bu eserlerin orjinallikleri-
ne halel getirmeksizin onarmak restore et
mek, bakım ve muhafazalarını yaptırmakta ve 
bu şekilde Türk'ün mazideki haşmet ve insani 
duygularını gelecek nesillere intikal ettirmek
tedir. 

Muhterem arkadaşlar, 
Vakıflar Genel Müdürlüğü, Birinci Beş Yıl

lık Plân döneminde 76 milyon lira sarfede-
rek yüzlerce âbide ve eseri, onarmış ve res
tore etmiştir, ikinci Beş Yıllık Plân dönemin
de de tarihi ve mimari kıymetlerine, harabi-
yet derecelerine göre öncelik tanımak şartı 
ile, yüzlerce âbide ve eserin onarım ve resto
rasyon faaliyetine geçtiğini memnuniyetle öğ
renmiş bulunuyoruz. Bugünkü sosyal kültürel 
ve iktisadi durum göz önüne alınarak Vakıf
lar Genel Müdürlüğünün Teşkilât Kanunun
da yapılacak bir değişiklikle, hizmetin hususi 
hukuk hükümlerinden faydalanmak suretiyle 
Anayasamızın benimsemiş olduğu sosyal ada
let, hak, hürriyet ve millî dayanışma ışığı al
tında daha rasyonel olarak çalışacağı muhak
kaktır. 

Muhterem arkadaşlar, 
Vakıflar Genel Müdürlüğünün Gureba Has

tanesi, yurtlar, imaretlar, burslar, âmâ ve muh
taç aylıkları gibi sosyal faaliyetleri vardır. 
Bunlardan Gureba Hastanesi bilindiği gibi, 125 
sene evvel Bezmi Âlem Valide Sultan tarafın
dan fakir ve garip insanların ıstıraplarını din
dirmek ve kanıyan yaralarını sarmak için 
kurulmuştur. Bu Hastanede senede ortalama 
olarak 60 bin poliklinik 4 bin klinik tedavisi, 
1 700 kadar kişiye de ameliyat yapılmaktadır. 

j Vakıflar İdaresi, bu hizmetin geliştirilmesi için, 
mezkûr vakıflar arsası üzerinde 577 yataklı 
ve 34 milyon liraya çıkacak modern bir hasta
ne inşaatı temelini 20 Ekim 1968 tarihinde 
atmıştır, inşaat halen devam etmektedir. Bu
nun tahakkuku ile Vakıflar idaresi, yaptığı 
sosyal hizmetlerinde mühim ve cemiyete faydalı 
birisini daha katmış olacaktır. 

Muhterem arkadaşlar, 
Vakıflar İdaresinin diğer bir mühim sos

yal faaliyeti; yurt kurma ve talebe barındır
ma faaliyetidir. Halen yurdun muhtelif yer
lerinde 41 yurdu vardır. Bunlarda 4 171 öğ
renci barınmaktadır. Vakıflar İdaresinin 1969 
tahsisatı 4 850 000 lira idi. Bunlarla 11 yurt 
yapıp sosyal hizmetine ilâve etmiş olduğunu 
memnuniyetle öğrenmiş bulunuyoruz. Bu sene 
bu mevzudaki tahsisatından, 1 087 741 lira 
azaltılmıştır. Bu durumun hizmetin aksaması
na tesir etmemesini ve hizmetin birkaç vilâye
te münhasır kalmaması için, yurdun her tara
fında yurt olmaya elverişli medrese vesaire 
binaların restore ve tadil edilerek o vilâyet ço
cuklarının barınmalarına tahsis edilmesini te
menni ederiz. 

Sayın senatörler; 
Vakıflar Genel Müdürlüğünün âbide, eski 

eserler onarım ve restorasyon faaliyeti de, tak
dire şayandır. Bu iş için, 1970 bütçesine Hazine 
yardımı olarak 15 655 000 lira tahsisat konmuş 
ve 1970 programında 162 aded cami, medrese, 
han, hamam ve kervansaray restorasyonu öngö-

I rülnıüştür. Bu restore edilM eserlerin hususiye
tine göre, camilerin ibadete, kervansarayların 
Turizm Bakanlığına, medreselerin de. kütüpha
ne ve yurt ihtiyaçlarına sunulduğunu memnuni
yetle müşahede etmekteyiz. Vakıflar Genel Mü
dürlüğü, Birinci Beş Yıllık Plân döneminde 30 
milyon lira harcamak suretiyle, birçok akaar ya
tırımı yapmıştır. İkinci Beş Yıllık Plân döne
minde de, 107 milyon lira akaar yatırımını hedef 
almıştır. 1988 yılında 10 iş hanı, bir hastane, 
1969 yılında 5 iş hanı temeli atılmıştır. 1970 yı
lında da 6 is ham temeli atılacaktır. Genel Mü
dürlüğün bu sahadaki faaliyetlerini, idare için 
birer gelir kaynağı olması ve aynı zamanda 

I memleketimizin birçok bölgelerinin imarına ve 
ekonomik bakımından kalkınmasına yardımcı 
olması bakımından, olumlu karşılıyor ve takdi-

j re şayan görüyoruz. 
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Muhterem arkadaşlar, 
idarenin denetimine bağlı, işletme ve şirket

lerden Ayvalık, Antalya ve Aydın vilâyetlerin-
deka vakıf zeytinlikleri, mahsulünün, kurulmuş 
iki işletme vasıtasiyle, rantabl bir şekilde kıy
metlendirilerek, elde edilen en iyi evsaftaki zay-
tin yağı, sabun ve zeytinlerini halkın istifade
sine sunmasını ve Taş delen Menba Suyunun sıh
hi esaslara göre, tanzim edilerek bizzat Vakıflar 
idaresi tarafından işletme gayret ve faaliyetle
rini takdir ve tasviple karşılıyoruz . 

Sayın senatörler; 
1. Bugün Vakıflar İdaresini, bir taraftan 

vakfiyelerde öngörülen sosyal hizmetleri geliş
tirmeye çalışırken, diğer taraftan da ecdadın 
kıymetli yadigârı, han hamam, türbe, kervan
saray, medrese, mescit, çeşme, cami gibi Türk 
medeniyetinin büyük sanat eserlerini orjinal 
zenginliklerine zarar vermeden, onarmak, mu
hafazasını ve bakımını sağlamak ve mazinin haş
metini, gelecek nesillere intikal ettirmek gayre
ti içinde görüyoruz. Bu işlerin Vakıfların bugün
kü gelirleriyle yapılmasına imkân görülmedi
ğinden, Hazinece her sene, 20 milyon lira, yar
dım yapılması ön görülmüşken, Hazine bu se-
neki yardımını, 7 845 000 lira noksanı ile 
15 655 000 liraya düşürmüştür. Bu durumun hiz
metin ifasında bir aksama yapmamasını temen
ni ediyoruz. 

2. Eski eserlerin orjinallikleri ve tarihî de
ğerlerine halel gelmemesi için, onarım ve resto
rasyonunun ihtısaslı, itinıadedilir, ehliyet sahibi 
kişilere, yaptırılması mecburiyeti hissedilmek
tedir. Bunun için de, 2490 sayılı Kanunda tadi
lât yapılması ve idareye tercih hak ve salâhi
yet verilmesi lâzımdır. 

3. Dernek ve köyler tarafından, inşa ve 
tamir edilen camilere, Vakıflar idaresinin yar
dımının devamını, 

4. Korunmaya muhtaç çocuklar için, konu
lan 50 bin liranın artırılmasını, 

5. Ayvalık ve Aydın Vakıf zeytinlikleri, 
mahsullerini İstanbul ve Ankara'da doğrudan 
doğruya, tüketiciye sunan mağazaların kurulu
şunu, memnuniyele karşılıyor, bu gibi satış ma
ğazalarının yurdun diğer vilâyetlerine de teş
milini temenni ediyoruz. 

6. Birer sanat şaheseri olan, Vakıf eski 
eserlerin, restorasyon sırasında ve restorasyon

dan sonra çekilmiş fotoğraflarını tasnifini, mu
hafazasını ve birer doküman olarak geleceğe 
intikalini, sağlamak için, kurulan Vakıf Fotoğ
raf Arşivi çalışmalariyle dünyada ve Türkiye'de 
vakıflar hakkında yasılmış eserleri, toplama fa
aliyetini, takdire şayan görüyor ve bilhassa, 
Vakıflar Genel Müdürlüğünün bir vakıf üniver
site kurma mevzuundaki, çalışmalarını büyük 
tasvip ve memnuniyetle karşılıyoruz. 

Muhterem arkadaşlar, 
Her bakımdan, çalışma faaliyetini takdir ve 

tasviple karşıladığımız, Vakıflar Genel Müdür
lüğü Bütçesi üzerindeki mâruzâtıma son verir
ken, bütün teşkilât mensuplarına daha büyük 
başarılar temenni eder, Yüce Senatoya saygılar 
sunarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — A. P. Grupu adına Sayın Alkan. 
A. P. GPvTJPU ADINA ALİ ALKAN (Kırk

lareli) — Sayın Başkan, sayın senatör arkadaş
larım, Adalet Partisi Senato Grupu adına Va
kıflar Genel Müdürlüğünün 1970 yılı Bütçe ka
nun tasarısı üzerinde görüş ve temennilerimizi 
arz etmek üzere söz almış bulunuyorum. Gru-
pum adına Yüce Senatoyu en derin hürmetle
rimle selâmlarım. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Vakıflar Genel Müdürlüğü fertlerin hayır se-

verliğine ve yardımlaşma arzusuna en ulvi ce
vap teşkil eden, fertlerin bu duygularını ebe-
dileştiren; bir yandan ecdat yadigârı eşsiz âbi
de ve eski eserleri Türk medeniyet tarihine ve 
dünya medeniyet tarihine kazandıran; diğer 
yandan vakfiyelerinde vücut bulan sosyal hiz
metlerle, toplum hayatımızda önemli bir yeri 
olan âmme hizmetlerini, hayrı, sosyal, kültürel 
hizmetlerin ifası ve geliştirilmesi için mevcut 
imkânlarını Anayasamızla benimsenmiş olan 
millî dayanışma ve sosyal adalet ilkelerinin ışı
ğı altında daha fazla gelişme ve hizmet etme 
gayreti içinde olan bir kuruluştur. Vakıf; men
faati insanlığa aidolmak üzere malı Allah'ın 
mülkü olarak saklamak; miras olarak alınma
mak, bağışlanmamak şartiyle âmme yararına 
kullanmaktır. Vakıf; Türk Milletinde mevcut 
meziyetlerle, âdet ve örfünde tatbikat bulan 
yüksek insani duygunun, islâmiyetle meczedile-
rek meydana getirilmiş yardımlaşma ve daya
nışma kuruluşudur. 

Vakıf, islâmiyetten önce de bâzı milletlerde 
bulunmakla beraber, Vakfın hukukî bir kuruluş 
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haline gelmesi, gelişmesi islâmiyetle olmuştur, 
yani Vakıf islâmîdir. 

Vakıf, sosyal adaletin tahakkukunda ve sos
yal nizamın korunmasında bir emniyet sağla
maktadır. 

Kurulmuş bulunan imarethaneler ve Vakıf 
gelirlerinden muhtaçlara ayrılan hisseler, var
lıklılar ile fakirler arasındaki münasebeti iyi
lik ve hayırsever davranışlarla sevgi ve bağlılı
ğa çevirip, cemiyet hayatındaki dengesizliklerin 
ortadan kaldırılmasına yardımcı olmuştur. 

Her sınıf insan, gücü nisbetinde vakıf yap
mıştır. Irk, cins, dil ayrımı yapılmaksızın, vak
fın nimetlerinden bütün insanlar istifade etmek
tedirler. Bu düşünüş şekli İmparatorluk içerisin
de yaşıyan gayrimüslimlerin de vakıf yapmala
rına yol açmıştır. Osmanlı İmparatorluğuna 
azamet ve güc veren hususlardan bir tanesi de 
İslâm ahlâkının meydana getirmiş olduğu vakıf 
gücüdür. 

Muhterem senatörler; 
Yeryüzünde gelmiş, geçmiş hiçbir milletin 

ecdadı, ahfadına maddi ve mânevi değsri bu ka
dar büyük sosyal yardım kuruluşlarını, tarihî 
eser ve âbideleri bırakmamıştır. Mazideki me
deniyetimizin meydana getirmiş olduğu Vakıf 
müessesesine bugün yenilerini ilâve edemiyor-
sak ta; ecdadımızdan kalan yadigârları muha
faza edebilmek ve yıpranmış olanları da eski ha
line getirebilme gayreti içerisinde bulunmamız 
lâzımgeldiği kanaatindeyiz ve benliğimizi ancak 
bu suretle koruyabiliriz. Eski devirlerde âmme 
hizmetlerinin bütünün vakıf yoliyle görül
mesi yanında, bugünkü Anayasamızın modern 
Devlet anlayışı bu hizmetleri Devlete yüklemiş
tir. Adalet Partisi iktidarı sosyal hizmetlerin 
görülmesinde büyük rolü olan Vakıf-Müessesesi
nin geliştirilmesini ve vatandaşların vakıf yap
ma arzularını teşvik etmeyi programına almak
la ve bütçe imkânları nisbetinde Vakıflar Umum 
Müdürlüğüne yardımcı olmakta ve bu suretle 
de ecdadımızın vakıf hakkındaki değerlendir
melerini samimiyetle sürdürmektedir. Memleke
timizde yeni vakıfların kurulmasını teşvik mak-
sadiyle çıkarılmış bulunan 903 sayılı Kanun ve 
buna bağlı bir tüzük hazırlanmış bulunması ve 
ayrıca Vakıflar Umum Müdürlüğünün Teşkilât 
Kanununun bâzı maddelerinin değiştirilmesine, 
aynı Kanuna ek maddeler ile, geçici maddeler 

eklenmesine dair hasırlanan ve geçen dönem 
kanunlaşamıyan tasarının tekrar Meclise inti
kal ettirilmesi vakıf işlerinin daha rasyonel ve 
günün ekonomik ve sosyal şartlarına uygun şe
kilde yürütülmesini mümkün kılacaktır. Vakıf
lar Umum Müdürlüğünün bugünkü gelirleriyle 
yüklenmiş olduğu ağır görevi yerine getirmesi
nin imkânsızlığı karşısında Devlet Plânlama 
Teşkilâtının, yaptığı programa göre Hazineden 
Vakıflara yardım yapılmaktadır. 

Eski eser ve âbidelerin tamir ve restoras
yonları için asgari 600 milyon liraya ihtiyacol-
duğu ve bunun için 10 senelik program dâhi
linde gerçekleştirilmesi öngörülmüştür. 

Buna göre her sene 60 milyon ayrılması ica-
bederken 20 milyon ve daha az ödenek ayrıl
ması ecdat yadigârı büyük tarihî değeri olan 
âbidelerimizin bâzılarını yok olmakla karşı kar^ 
şıya getirmektedir. 

Değerli arkadaşlarım; 
Vakıflar Umum Müdürlüğünün 1970 yılı 

Bütçesi gelir ve gider toplamı 60 528 855 lira
dır. 1970 gelir bütçesinin 43 826 875 lirası 
Umum Müdürlüğün kendi öz kaynaklarından 
temin edilmekte ki bu gelir 1969 senesi gelir
lerinden 3 108 390 lira fazladır, 16 701 980 li
rası da Hazine yardımlarından temin edilmekte
dir. Gider olarak: 

Cari harcamalar 32 000 000 lira, 
Yatırım harcamaları 24 655 000 lira, 
Sermaye teşkili ve transfer harcamaları, 

3 873 855 lira ki, 
Ceman yekûn 60 528 855 lira ayrılmıştır. 
Cami yaptırma derneklerine yardım olarak 

Karma Bütçe Komisyonunda konan 10 000 000 
Tl. ile, muhtaç çocuklara yardım birliklerine 
yapılan yardımın 50 000 Tl. ndan 100 000 Ti na 
çıkarılmasiyle bütçesi 70 578 855 lirayı bulmak
tadır. 

Muhterem senatör arkadaşlarım; 
Vakıflar Umum Müdürlüğünün sosya lhiz-

metlerinin en başında Vakıf Gureba Hastanesi 
gelir 125 sene evvel fakir ve garip kimselerin 
sağlık yardımına -koşmak için kurulmuş olan 
Bezmî Âlem Valide Sultan Vakfıdır. Aynı va
kıf arsası üzerine 575 yataklı takriben 34 mil
yon lira proje değerinde modern hastane inşaa
tının temeli 1968 senesinde atılmış bugün kar
kas kısmı bitmek üzeredir. 1972 yılında bitmesi 
öngörülmektedir. 
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İmkânları noksan memleket gençlerinin tah
sillerine yardımcı olmak üzere 41 aded vakıf 
öğrenci yurdu vardır. Bu yurtlarda barınan öğ
renci adedi 4 171 dir. 

1970 bütçesinde zayıf bünyeli fakir ilkokul 
çocuklarına bakım ve dinlenme imkânı veren 
kamp hizmetlerine ehemmiyet verilmiştir. Ha
len 34 aded vakıf imareti faaliyettedir. 12 450 
fakir ve fakir öğrenciye yemek verilmektedir. 
Âmâ ve muhtaç aylıkları olarak 700 âmâya 
75 şer lira, 650 muhtaca 60 şar lira aylık öden
mektedir. Umum Müdürlükçe talebe burs işi de 
ehemmiyetle ele alınmıştır. 

1970 programında 162 aded cami, medrese, 
han, hamam ve kervansaray restoresi öngörül
müştür. Restore edilen kervansaraylar orjinal 
durumlariyle, turistler için entresan olan otel 
haline getirilerek dolar ürerinden kiraya veril
mektedirler. 

Umum Müdürlüğün devamlı gelir kaynağı
nı teşkil etmesi ve aynı zamanda memleketimi
zin birçok bölgelerinin imarına ve ekonomik 
kalkınmasına yardımcı olmak bakımından iş-
hanı, akaar inşaatlarına devam edilmektedir. 
1970 yılında 6 işhanı temeli atılacaktır. Vakıf 
Taşdelen Suyu kiracıdan alınarak modern bir 
tesis haline getirilme gayreti içerisine girilmiş
tir. Turizmi teşvik bakımından Taksim Otelci
lik Anonim Şirketine 22 milyon lira ile iştirak 
edilmiştir. Vakıf zeytinliklerinin mahsulünü de
ğerlendirme bakımından kurulan fabrikalarla, 
vakıf mahsul ve mamullerinin satışları için açı
lan satış mağazalarını memnuniyetle karşılıyo
ruz. 

% 55 hissesi Vakıflar Umum Müdürlüğünün 
olan Türkiye Vakıflar Bankası vermiş olduğu 
temettülerin dışında, memleket iktisadi haya
tındaki büyük rolü ile de dikkati çekmekte ve 
her geçen gün büyük bir gelişmenin içerisinde
dir. Şube adedi 136 yi bulmuş, 1970 yılında 22 
şubenin açılması programa bağlanmıştır. 1968 
safi kârı 14 milyonun üstündedir. 

Değerli arkadaşlarım; 
Vakıflar Umum Müdürlüğünden dilek ve te

mennilerimize gelince: 
1. Eski eser ve âbidelerin tamir ve resto

rasyonları için ayrılan meblâğın, Devlet Plân
lama Teşkilâtının hazırladığı programa göre 
her sene Hazineden ayrılması düşünülen 60 mil-
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yon Tl. seviyesine çıkarılması veya hiç değilse 
bu miktara yaklaşılması lâzımgeldiği kanaatin
deyiz. 

2. Turizm sektörüne dâhil olan âbide ve 
eski eserlerin onarımı ve restorasyon ihaleleri 
2490 sayılı Kanun hükümlerine göre yapılmak
tadır. 

Sözü edilen eserlerin onarımında bu işte ih
tisası bulunmıyan mütaahhitlerin de ihaleye iş
tirak etmiş olmaları dolayısiyle mezkûr kanun 
gereğince idarecs ehliyet ve liyakati bilinen
lerin tercih «dilmesi mümkün olamamaktadır. 
Bu mahzurun giderilmesi Hükümetçe hazırla
nan artırma eksiltme ve ihale kanun tasarısın
da eski eser onarım ve restorasyonlarında ihti
sas ve ehliyeti önplâna alacak bir sistemin ge
tirilmesinin ve gelecek yıllara sâri taahhüt ve 
mukavelelere dair istisnai hükümler konulma
sının lüzumuna kaaniiz. 

3. Vakıf ve eski eser mevzuunda tanınmış 
ilim adamlarının kıymetli yazılarını ihtiva eden 
ve memleket kültürüne hizmette mühim yer 
alan Vakıflar Dergisinin, hiç olmazsa senede 2 
defa çıkarılması, memleketimizde bu mevzudaki 
boşluğu doldurması bakımından faydalı ola
caktır. 

4. Vakıflar Genel Müdürlüğünün arşivle
rinde bulunan son derece kıymetli ayrıca birer 
yazı şaheseri olan vakfiyelerin, günlük işlem
lerde yıpranmaması ve iyi şekilde muhafaza 
edilmelerini temin maksadiyle alman mikrofilm, 
makinasının hizmete konulmuş olmasını mem
nuniyetle karşılıyoruz ve bu işin süratle sona 
erdirilmesini temenni ediyoruz. 

5. Birer sanat eseri olan vakıf eski eser
lerinin mevcut fotoğraflarının, restorasyon sı
rasında ve restorasyondan sonra çekilmiş fo
toğraflarının tasnif ve muhafaza edilerek ge
leceğe intikâlini sağlamak için kurulan Vakıf 
Arşivinin çalışmasını memnuniyetle belirtir en 
kısa zamanda arşivin tamamlanmasının lüzu
muna inanırız. 

6. Vakıflar Genel Müdürlüğünün dünyada 
ve Türkiye'de vakıflar hakkında yazılmış eser
leri toplıyarak bir vakıf kütüphanesi kurma te
şebbüsünün çok isabetli bir çalışma olduğuna 
•kaaniiz. 

7. Vakıflar Genel Müdürlüğünün istanbul'
da açtığı Türk Yazma Eserleri Müzesi ile, Ya-
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pı Malzemeleri Müzelerini ve Ankara'da açtığı I 
Vakıflar Galerisini memnuniyetle kaydeder ve 
bu gibi teşebbüslerin genişletilmesini temenni ı 
ederiz. 

8>. Vakıflar Genel Müdürlüğünün bir va
kıf üniversitesi kurma etüt ve çalışmalarının 
isabetine inanıyoruz. 

Sayın senatörler; 
Yukardan beri sosyal ve insani hizmetle

rini sıraladığım Vakıflar Umum Müdürlüğünün 
yüklenmiş olduğu hizmetlerle bağdaşmıyan bir 
yönünü dile getirmeden geçemiyeceğim. O da 
mülhak vakıflar hayrat hademelerinin ve bil
hassa geride bıraktıklarının acıklı durumları
dır. 45 - 50 sene günün beş vaktinde 112 ayak 
merdiveni çıkıp inen, büyük bir vazife şuuru 
içinde görevini yapan bir insanın ömrünü tüke
tip ahrete göç ettiği zaman geride kalanlara is-
tiraptan başka hiçbir şey bırakmadığını gör
düm. 

Bugünkü sosyal Devlet görüşü altında sayı
larının da fazla olmadığını tahmin ettiğim bu 
kimselerle, dul ve yetimlerini sosyal güvenliğe 
kavuşturacak bir kanun tasarısının Bakanlıkça 
hazırlanmasını, Vakıflar Genel Müdürlüğünün 
yüklenmiş olduğu vazifelerden bir tanesi ola
rak görüyor ve bu suretle de bir tarihi eseri 
daha onaracaklarım ümidediyorum. 

Netice olarak Vakıflar Genel Müdürlüğü
nün, son seneler içerisindeki çalışmalarını çok 
olumlu bulduğumuzu ve, vakıfın maksat ve ga
yesini en iyi şekilde gerçekleştirecek bir yön
de geliştiğini memnuniyetle görmekteyiz, 

Sözlerime son vermeden evvel Yüce Sena
toyu ve Vakıflar Genel Müdürlüğü mensupla-
riyle, Vakıflar Bankası mensuplarını Adalet 
Partisi Cumhuriyet Senatosu Grupu adına say-
giyle selâmlar 1970 bütçesinin memleketimize 
ve milletimize hayırlı ve uğurlu olmasını te
menni ederim. 

Saygılarımla. (Alkışlar.) 

BAŞKAN — Gruplar adına görüşmeler so
na ermiştir. Şimdi sıra kişisel görüşlerini 
aeıklıyacak olan sayın üyelerdedir. Sayın Gü-
lek?.. Yok. Sayın Hazerdağlı. | 

SALİM HAZERDAĞLI (Elâzığ) — Sayın 
Başkan, sayın senatörler, Türkiye'deki lâik Dev
let anlayışına göre Devlet mabetlerin yapıl
ması işine karışır ve ona bütçesinden tahsisat | 

I ayırır. Bizim lâik anlayışımız yan laisizm 
prensibi mucibince, şimdi Devlet mabetlere 

i yardım yaparken, bunu Vakıflar Genel Mü
dürlüğü bütçesine koyduğu para ile, Maliye 
Vekâleti dernekler faslına koyduğu paralar 

I ile yapmaktadır. Mabetler, eskiden yapılmış 
camiler yeniden yapılmakta olan mabetler 
ve camiler bu yardımlardan faydalanır. 

Muhterem arkadaşlarım, mabetlerden eski 
eser olanları var, eski eser olmıyanları var. 
Şimdi eski eser olanlarını, Eski Eserler Der
neği, Vakıflar Genel Müdürlüğü himaye edi
yor, koruyor restore ediyor. Bunlar bir ma
bettir, ama aynı zamanda Türk milletinin 
kültürel eseridir de. Bunlara değer veriyor, 
bunları restore ettiriyor, muhafaza ediyor, fa
kat cami dernekleri bu eski eserlerden mâbet-

| lero musallat oluyor. Camiyi onaracağız, kendi 
paramızla yapacağız diyorlar. Vakıflar Genel 
Müdürlüğü para veremiyor her zaman bun
ları onaracağız diye camilere, bu güzel eser
lere musallat oluyorlar ve bu camiler güzel
liklerini tezyinatını kaybediyor. Caminin bir 
tarafından: arıza olmuş, hemen dernek kuruyor
lar, biz bu camii tamir ettireceğiz diyorlar. 
Elimizi vurmuşken şu camii bir de boyayalım 
diyorlar. Bakıyorsunuz camiin, eski eserden 
olan caminin tamamı eski eser değildir de, 
onun bir taşı, bir yazısı eskieserdir, değerli
dir. Camiin o eserlerini boyayıp bırakıyorlar. 
Bunun misalini gördüm benim memleketim
de. Bir cami, yabancıların çok gelip gittiği 
bir cami, Keban'da Fransızların, italyanların 
gelip ziyaret ettiği, gördüğü bir cami var, 
bir yeşil boya çektiler bu tezyinatın üzerine, 
kapattılar, kaldırdılar. Şimdi gelen yabancı
lar bu tezyinatın tahribedildiğini gördüğü za
man biz utanıyoruz. Vakıflar Genel Müdür
lüğünden eski eser listesine dâhil olan - Dâhil 
midir? Ben dahil olduğunu biliyorum - bu 
cami ve böyle bu camilerin, bası derneklerin 
musallat olarak, bilir bilmez, anlar anlamaz 
tamir edeceğiz, onaracağız diyerek tezyinatını 
tâhribetmelerine müsaade etmemeleri lâzım-
gelir. Eski eserleri saymışlardır, tesbit etmiş-

| lerdir, ama ben zannetmiyorum ki, bütün cami
lerin, bütün mabetlerin içindeki tezyinatın eski 
eser olup, olmadığını tesbit etmiş olsunlar. Bir 
daha elden geçirmek suretiyle bunların tahri-

j bedilip edilmediklerini tesbit etmeli, bilhassa 
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bu gibi eserleri derneklerin eline bırakmamalı. 
Muhterem arkadaşlarım, yeni camilerin ya

pılması için Vakıflar Genel Müdürlüğü büt
çesine para konmaktadır. Şimdi üç katlı bir 
bina yapmak için belediyeden ruhsat alırız, ama 
cami yapmak için bu dernekler kendilikle
rinden birtakım projeleri, gecekondu proje
leri gibi oradan buradan, alıp, getiriyorlar. 
Gelecek nesillere kalacak olan bu mabetler 
golişi güzel yapılmaktadır. Bir şehiri güzelleş
tiren, şehirdeki güzel binalardır. Gelecek ne
sillere kalacak asırlarca yıkılmıyacak, ebedi
yete kalacak bu binalar üzerinde Devletin, 
Vakıflar Genel Müdürlüğünün hiçbir eylemini 
hiçbir müdahalesini görmüyorum. Devlet para 
veriyor - ben derneklerin parayı suiistimal 
ettiğini, parayı şuraya buraya sarfettiklerini 
söylemek istemiyorum, bu yanlış anlaşılma
sın - derneklerin bediî, estetik, yakışır, ebedi
yete kalacak, yurdumuzu güzelleştirecek 
eserler yapması lâzımgelirken, gelişi güzel am
bar şeklinde binalar yaptıklarını görüyoruz. 
Vakıflar Genel Müdürlüğünün teşkilâtı var, 
mühendisleri var, elemanları var. Para yar
dımı yaparken projeyi ben vereceğim aksi tak
dirde para vermem demesi lâzımgelir. Şimdi ge
lişi güzel projeler, yakışıksız kubbeler bu mem
lekette mabetlerin güzelliklerini ortadan kal
dırıyor. Selçukiler bu memlekette o günün im
kânsızlıkları kargısında çok güzel eserler yap
mışlar, tarihî eserler yapmışlar. Sinanlar yap
mışlar... E,., çimento çıkmış, medeniyet ilerle
miş bugün yapılan eSerler, ebediyete kalacak 
eserler, yurdumuzu süslüyeeek bu eserler, 
gelişi güzel, (biçimsiz, ambar şeklinde - tekrar 
ediyorum - binalar halinde yapılıyor. E... 
mabet yalnız ibadet ihtiyacına cevap veren bir 
yer değildir. Aynı zamanda dediğim gibi bir 
estetik eser, mimari değeri haiz olan bir eser 
olması lâzımgelir. Sayın Bakanın, Sayın Ge
nel Müdürlüğün bu iş üzerine eğilmesi, gelişi 
güzel yapılmamaları ve yurdumuzu süsleyecek 
olan bu eserlerin daha güzel yapılmaları üzerin
de bir araştırma, bir gayret, bir çalışma sarf 
etmesi lâzımgeldiğine inanıyorum. Bu çalış
maları yaparlarsa kendilerine müteşekkir kalı
rım. Saygılar sunarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Dikeçligii. 
HÜSNÜ DÎKEÇLİGİL (Kayseri) — Vakıf

lar Genel Müdürlüğünün çalışması, arkadaş

larımızın ifade ettiği gibi memnuniyet verici
dir. Bu çalışmalarından dolayı Umum Müdür 
başta olmak üzere, erkânına ve Vekil arka
daşıma teşekkür ederim. Daha geçen gazete
lerde okuduk, bir Alman arkeologu Niğde'ye 
gitmiş, Niğde'de Sungurbey üamiini tetkik 
etmiş. Sungurbey Camimin kapısına baktığı 
vakit bu kapıya, bu işlemeye paha biçilmez, 
demiş, yani fiyat koyamamış. Paha biçilmez 
diyor ve orada bir resmi var. Demek ki bi
zim ecdadımız bize öyle eserler bırakmış ki, 
buna paha biçilmiyor. Bir kapışma paha biçil
miyor. Biz, tarihî eserlerin onarımı için sene
de 20 milyon lira, 18 milyon lira bir para bıra
kıyoruz. Faha biçilmiyecek kadar kıymetli eser
lerimiz elden çıktığı takdirde bizim bunu yeri
ne koymamıza hiç imkân yok. O halde bu eser
lerin süratle restore edilmesi, bakılması zaruri
dir, şarttır. însan Türk vakfını tetkik ettiği 
zaman, Türk eserlerine baktığı vakit cidden 
bu milletin çocuğu olmakla, Türk olmakla, 
Müslüman olmakla iftihar ediyor. Bugünkü 
zenginlerimiz Türk vakfını iyi tetkik etmeli 
ve tetkik ettikten sonra, geçmiş devirlerdeki 
ecdadımıza lâyık zenginler olmaya gayret et
melidir. Haddizatında o eski zenginlerimiz, 
fevkalâde vakıflar kurdukları için, kazançları
nı -sefahatte, şurada burada harcamadıkları için 
ve dolayısiyle hayırlı müesseseler kurdukları 
için daha çok olsun demişler, mallarına servet
lerine göz diktirmemişlerdir. Ama bugün 
Türk Milletinin bu ruhu kaybolduğu için, her 
zengin kendi şahsi menfaatini düşünüp para
sını rastgele yerlere sarf ettiği için, vakıflar ve 
güzel imaretler kurmadığı için, elbette serveti
ne düşmanlar olabiliyor ve servetine göz dik
tiriyor. Dul bir kadın vakıflardan bir kuyu 
açtırmıştır. O tarlasını, o kuyunun bakımına, 
gelen geçen insanların su içmesine vakfetmiştir. 
Müsteşrikler geliyor dolaşıyor Türkiye'de. Di
yorlar ki Türkiye'de dilenci yoktur. Dilencisi 
olmıyan memleket diyorlar. Araştırıyorsunuz, 
»sebebine bakıyorsunuz; ecdadımız öyle vakfi
yeler kurmuş ki, düşkünlere bakmak için or
tada kimse kalmamış. Buna mümasil evlene-
miyecek genç kızların evlenebilmeleri için vak
fiyeler kurmuş. Kimsesiz olup da Rahmeti 
Rahmana kavuştuğu zaman onların da cenaze
sinin defnedilmesi ve mezarlarının yapılması 
için vakfiyeler kurmuştur. Onu da bıraka-
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lım, bakılmıyacıak hayvanlara, sokakta kal
mış hayvanlara vakfiyeler kurmuştur. 

Bu kadar gani gönüllü bir milletin nesil
leri olarak iftihar ederiz. 1912 de Kıbrıs'ta 
vakfiyenin envanteri yapılmış; ekili arazinin 
% 30 unun vakıflara aidolduğu öğrenilmiştir. 
Eğer biz Kıbrıs'ın vakıf arazisine sahip çik-
nu§ olsaydık,, haddizatında Kıbrıs çoktan bi
zim olmuştu. Ecdadımızın vakıflarına lâyıkı 
veçhile yeni sahip çıkmaya "haşlamışızdır. Bu 
suretle başladığımız andan itibaren ve ondan 
scnra meseleler gelişiyor. O vakıflara, Türk 
vakıflarına halen, bugün tam mânası ile sahip 
değiliz. O başlar bunu yapmıştır. Fatih'in ba
bası Uzunköprüyü yaptırdığı vakit bizzat ye
meğini kendi tevzi etmiştir. Buna bakmak 
için, imar etmek için vakfiye kurmuştur. Fa
tih yer yüzünde ilk defa külliyeyi kurmuş
tur. Külliyeyi kurduktan sonra kabiliyetli 
insanların okumasını temin eden bizim ecdadı
mız olmuştur ve bu Selçuklulardan başlamış, 
zamanımıza kadar gelmiştir. Gevher Nesibe 
Hatun ilk Tıbbiyeyi Kayseri'de kurmuştur. Ve 
Fatih'in yapmış olduğu Külliyesine müderris 
olmak istemiştir, bir odacık istemiştir. O za
manın ilmiyesi kabul etmemiştir. Buraya an
cak imtihana tabi tutulanlar ve imtihanda mu
vaffak olanlar müderris olabilir denmiştir. 
Altı lisan bilen bu zat imtihana tabi olduktan 
sonra bir odacığa sahibolabilmiştir. Halbuki 
onu kuran kendisidir. Ve orada gençler, kabi
liyetli insanlar vakıfların geliratiyle okumuş
lar,, tahsillerini görmüşlerdir. Memlekete bü
yük insanlar yetişmiştir. Süheyl ünver Bey 
Kayseri'de Sipahiye Müessesesine lâyık bir tıp 
müessesesi, - Hacettepe - açmaya karar verdi
ği vakit temel atma töreninde aynen şöyle 
dedi: «İlk defa yer yüzünde kalorifer şeklinde
ki ısıyı bizim Selçuklular bulmuştur» Hakika
ten öyle her medresenin, her külliyenin yanma 
bakıyorsunuz ki bir de hamam görüyorsunuz. 
Bu hamamlar vasıtasiyle, alttan sıcak buhar
larla oranın sıcak tutulmasını temin ederler
miş. Süheyl Bey tetkikatmda bunu söyledi. 
Nitekim Fonat Camiine bakıyorsunuz, Şifahi-
ye'ye bakıyorsunuz hep yanında hamamlar var. 
Bu kadar muazzam düşünmüş bir ecdadın ço
cuklarıyız. Şimdi memnuniyetle görüyoruz ki, 
Vakıflar Genel Müdürlüğü, vakfı aslına rücu 

ettirmeye gayret ediyor ve ona doğru götürü
yor. Geçen sene okullar kursun, falan diye 
söylemiştik, üniversite kurmanın çabası içeri
sine giriyor. Bence üniversite değil, üniversi
teden daha öncesine ait okulları kurması lâzım
dır. Üniversite kurduktan sonra, sadece vakıf
ta barınma değil, bu gençlerin bizatihi çalış
ması, alın t eri ile kazanması, hattâ yaz ayların
da vakıf arazisinde iş görmesi sağlanmalı ve 
onun geliri ile beraber oraya gelirler de temin 
etmesi, yani iyi bir şekilde çalışması lâzım. 

Esas itibariyle ecdadımız böyle vakıflar ku
ruyor. Kimsesizlere bakıyor, düşkünlere ba
kıyor, yolda kalmışlara bakıyor, yolda kalmış 
hayvanlara bakıyor, kimsesiz hayvanlara bakı
yor. istanbul'a dikkat ederseniz leylekler yol
da kaldıkları vakit alırlardı bir tarafa, dola-
yısiyle ona bakarlardı. O vakitler gelirlerini 
dahi temin edebilirlerdi. Eğer Türk Milleti bu 
güzal geleneğini, bu yasasını bu töresini vakıf
ları tekâmül ettirerek geliştirmiş olsaydı Dev
letin üzerinden büyük bir yükü almış olur
du. Devletin üzerinden büyük bir yükü aldı
ğı gibi, halkı da aynı zamanda vakıf tesisleri 
kurmaya doğru götürebilirdi. Gönlümüz ister 
ki, ecdadımızda olduğu gibi, baştaki büyük
ler de örnek olmak itibariyle halkımızı vakıf 
eserler kurmaya süratle teşvik etmeli, bunları 
değerlendirmeli, değerlendirdikten sonra da 
içtimai teminatı bu şekilde tesis etmeli. 

Bu Türk halkına duyurulmalı. Benim kanaa
tim, Devlet Vekili aynı zamanda Diyanet İşleri 
Teşkilâtına da bakmalıdır. Diyanet İşleri Teşki
lâtı Türk vakfiyelerini halkın kafasına sokmalı, 
zenginlerin kafasına işlemeli ve böylece de on
ları hayır hasenata teşvik etmeli. Ölmezliğe onlar 
bu suretle kavuşmalı. Selâhattin'i Eyyubi'nin 
dediği gibi, «bunu bilmeli ki, Kahire sokakların
da yedi sekiz arşın bez dolaştırılır ancak» bunu 
İtalyan klâsikleri de yazar, doğrudur. Görüyor
sunuz ki, «şu Selâhattin'i Eyyubi'nin dünyadan 
götüreceği sekiz arşın bezdir» denmiştir. «Baş
ka bir şey değil.» «Bıraktığı eserler kalabilecek
tir, onun insani duygulan, insaniyeti kalacak
tır» denmiştir. Bugün Selâhattin'i Eyyûbi'yi bü
yük bir insan, kahraman bir insan olarak oku
yoruz. Yalnız insanlığı kalmıştır ve bıraktığı 
eserler kalabilmiştir. O halde ondan sonra da 
her zengin, her insan bu dünyadan başka bir 
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Şey götüremiyecektir, yedi sekiz arşın kefinden 
başka, ama bıraktığı eserler onu ebedî kılacak, 
yaşatacaktır. 

Bütün vakıf eserlerine bakıyoruz, onları ku
ran kimseleri bugün iyilikle, rahmetle anıyoruz. 
O halde vakfın bu güzel çalışmaları yanında 
vakfiyenamelerden parçalar, şunlar, bunlar Di
yanet îşleri vasıtasiyle halka radyo vasıtasiyle, 
filân duyurulmalı, Dolayısiyle gençler de kendi 
ecdadında nelerin olduğunu bilir idrak eder dü
şünür. Maalesef bugün mimarlarımız ve üniver
sitelerimiz Türk eserlerini iyice tetkik etmedik
leri için kopya bir mimarinin içerisine girmiştir. 
Ankara'ya bakarsanız, Ankara'da ruhumuzu ok-
şıyacak hangi eseri görebilirsiniz Çünkü kendi 
öz benliğimizden kopmuşuzdur. Diyarbakır'da 
bir Türk evine gittiğiniz, gördüğünüz takdirde 
hayran olursunuz. Yazı için, kışı için düşünül
müş, ona göre yapılmıştır. Ama bu güzel eserler 
tetkik edilmediği, Avrupa'nın kopya mimarisi 
olduğu için - kopya mimari ile - biz adetâ kendi 
kendimizden çıkmış, kopmuşuzdur. Bir Mimar 
Kemal'i rahmetle anıyoruz, Ziraat Bankası, Gazi 
Eğitim Enstitüsü ve orada durduğumuz Türk-
ocağı... Onlar bizim Türk mimarisine uygun ve 
ondan faydalanılarak kurulmuş eserlerdir. Bi
zimdir diyoruz, zira onlar bizi temsil ediyor. 
Ama öbürü, tamamen kopyadır. O halde üniver
sitelerimizde dahi vakıf eserlerinin mimari tarzı, 
üslûpları iyi etüdedilmeli, gençler bunu araştır
malı. Maalesef biz eski eserlerimizi bir Fransız 
kafasından okuyoruz. Gabriyel'den okuyoruz. 

BAŞKAN — Sayın Dikeçligil iki dakikanız 
var, konuşmanızı lütfen ona göre toparlayınız. 

HÜSNÜ DİKEÇLİGÎL (Devamla) — Bunun 
sebebi nedir? Kültür kopukluğudur. Kültür ko
pukluğunun cezasını hsp çekiyoruz, çekmeme
miz lâzımdır. Onun için, çok gün görmüş, irfan-
lı olan, bilhassa senatör arkadaşlarımızın, bizle
rin vazifesi; halk efkârı umumiyesine bunları 
aktarmaktır. Ve bunları aktardıktan sonra ço
cuklarımızın fikrini, gönlünü ecdat ile doldurup, 
Ziya Gökalp'm dediği gibi «Biz kökü mazide 
olan âtiyiz» deyip kökü mazide olan bir nesil ya
ratmak mecburiyetindeyiz, yani Türk rönesan-
smı doğurmak mecburiyetindeyiz. Dünyanın her 
tarafına bakıyoruz, ecdadımız büyük âbideler 
kurmuş. Gidin Arabistan'a şıkır, şıkır yazısı, her 
şeyi ile Türk mimarisi... Ve Kabe - i Muazzama'-

yı benim ecdadım yapmış, süslemiştir; fevkalâde 
olarak. Ama Avrupalılar Türkleri karşısında 
gördüğü için bunlara Arap mimarisi demişler
dir. Halbuki, Türk mimarisi vardır yer yüzünde. 
Bütün Avrupa ilim adamları, Türk milletinin bu 
vakıf mimarisi hakkında hakkını yemiştir. Bu 
haklan alacak bugünün gençliğidir. Ve bugü
nün gençliği bunu bilmediği takdirde elbette ki, 
yabancı ideolojilere alet olacak, onları kınamı-
yalım - bir boşluk hissedecektir. 

Bunu yine Hükümetin yaygın eğitimi halle
decektir. Gönlümüz ister ki, televizyon ele alsın 
ve bu vakfiyeleri göstersin. Onun mimari değer
lerini aşılasın. Radyolarımız bunları terennüm 
etsin. Bu suretle yeni Türkiye'nin mimarı ancak 
olabiliriz. Yoksa başkasını kopya etmekle, baş
kasının fikrine sahibolmakla, onların ideolojisini 
benimsemekle Türk milletinin mimarı olmamıza 
imkân yok. Ecdadımız kendi benliğine sahibo-
larak büyük eserler yaratmıştır. Biz de öyle ola
lım. Bize bu büyük tarihî miras bırakan büyük 
ecdadı rahmetle anarız. 

Hepinizi saygılarımla selâmlarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Kutlar. 
i. TEVFİK KUTLAR (Gaziantep) — Sa

yın Başkan, muhterem senatörler, ben çok 
kısa bir zaman için vaktinizi işgal edeceğim. 
Söz almaktan maksadım; başta Saym Bakan, 
Vakıflar Genel Müdürü ve onun yardımcıları 
olan arkadaşların son senelerde paha biçilmez 
bir çalışma içinde ecdat yadigârı eserlerin ha-
rabolmamasına çalışmaları ve hakikaten ec
dadın bu memlekete büyük bir çığrını devam 
ettirmelerindeki gayretlerine şükranlarımı arz 
etmektir. Kanunu medenide bir tesis vardır, es
ki vakıfları yürütmek gayesiyle kurulmuş
tur, fakat uzun müddet Kanunu Medeninin 
bu tesis hükmü devam etmemiştir. Memle
kette eski hayır müesseseleri inkıtaa uğra
mıştı bir zaman evvel. Son zamanlarda, şük
ranla görüyoruz ki bu tesisler yeniden can
lanmış ve büyük vakıflar kurulmaya başlan
mıştır. 

Ben kendi seçim bölgeme ait bir hususu 
burada tebarüz ettirmek istiyorum; Gazian-

i: tep büyük vakıfların bulunduğu bir yerdir. 
Vakıflar idaresi orada milyonlar kıymetinde-
ki vakıfları satmış, başka yerlerde müessese
ler kurmuş ve Gaziantep'de yalnız bir işhanı 
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yapmıştır. Son zamanda programa alman ve 
bize vadedilen husus tahakkuk ettiği tak
dirde kendilerine ayrıca şükranlarımı arz ede
ceğim. Gaziantep'de bu satılan vakıflara ve 
halen mevcut vakıfların devamına imkân 
vermek için bir yüksek tedris müessesesinin 
kurulması hususundaki çalışmaların 1970 yı
lında tahakkukunu bilhassa istirham ederim. 
Bence birtakım mühmel halde bulunan ec
dat vakıflarının da daha esaslı bir şekilde 
memleket hizmetine yararlı bir hal almasına 
gayret gösterilmesini ve bu hususta mevzu
at getirilmesini istirham eder, tekrar kendile
rine şükranlarımı arz ederken hepinizi hür
metle selâmlarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Başka söz istiyen yok. 
ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Söz iste

miştim Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Buradaki listede isminiz yok 

Sayın Ucuzal. 
ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Şimdi is

tiyorum o halde. 
BAŞKAN — Ama tefhim ettim yoktur diye 

efendim. Son sözü size vereyim öyle ise efen
dim. Söz sırası Sayın Devlet Bakanı Atabeyli
nindir. Buyurun Sayın Atabeyli. 

DEVLET BAKANI HÜSAMETTİN ATA
BEYLİ (Erzincan Milletvekili) — Sayın Baş
kan, muhterem senatörler, gerek grupları adı
na, gerekse şahısları adına Vakıflar Genel 
Müdürlüğü bütçesini tenkideden değerli üye
lerin, Vakıflar Genel Müdürlüğümüzün çalış
maları hakkında bizi teşvik eden, gerekli ve 
değerli tenkid ve temennilerine şükranlarımı 
arz ederim. 

Vakıflar idaremiz, son beş yıl içerisinde 
memleket hizmetinde büyük gayretler sarfet-
menin, kendi potansiyelini bu kalkınma ham
lelerine ve gayretlerine katmanın çabası içi
ne girmiş bulunuyor ve değerli tenkidci arka
daşlarımın da ifade ettikleri gibi, harekete ge
tirmiş bulunduğu bu potansiyelini başarı ile 
yürütmektedir. 

Değerli senatörler, 1968 yılı bütçesi mü
zakere edilirken Vakıf Patrimuanımn gerçek 
değerinin henüz bir envantere bağlanarak bi
linmediğini ifade etmiş ve istanbul için 1,5 se
ne, Anadolu için de bir sene içerisinde bu en
vanter çalışmalarının tamamlanması zarure-
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tine işaret ederek bu gayretin içerisinde bu
lunduğumuzu ifade etmiş idim. Filhakika, Va
kıflar Genel Müdürlüğünün çok dağınık bulu
nan bu patrimuanmı büyük ve rantabl eser
ler halinde temsil etmek zarureti karşısında, 
bu patrimuanımn gerçek miktarının ve değeri
nin bilinmesinde zaruret vardır. Bu çalışma
larımız ikmal edilmiştir. Bu envanter tamam
lanmıştır, tamamlanan kısmı ile Anadolunun de
ğerlendirilmesi de yapılmıştır, istanbul değer
lendirmesinin sonuçlarını da çok kısa bir za
manda alacağımızı ümidediyoruz. 

Mevcut kayıtlara göre 19 997 parça gayri-
rimenkulümüz mevcut iken yapmış bulunduğu
muz envanter çalışmaları sonunda (ki, bu 66 
vilâyette ve 559 ilçede yapılmıştır. Bu envan
ter müfettişlerimizin nezaretinde Tapu Ka-
dostro Genel Müdürlümüzün yardımı temin 
edilmek suretiyle dikkatlice yapılmıştır.) 36 840 
parça gayrimenkul tesbit edilmiştir. Bundan 
evvel bir milyar civarında tahmin edilen kıymeti 
de Anadolu için, iki milyar olarak tesbit edil
miştir. İstanbul soîincunu henüz kesin olarak 
almadığımız cihetle arz edemiyorum, bunun 
kıymetinin de bir milyarın üzerine çıkacağı tah
mili edilmektedir. 

İktisadi kıymetini kaybetmiş elan ve bir 
kısmı sosyal maksatlar için artık işgal edenlerine 
devirde zaruret bulunan gayrimenkullerin, bu 
devir işlemlerinin yapılması, bundan elde edile
cek gelirlerin zaten kanunu mahsus gereğince 
yine mümkün mertebe aynı gayeye sarf edilmek 
üzere yeni yatırımlara, vakıflara yeni gelir kay
nakları temin edecek yatırımlara tevcih edilme
sindeki zaruret ve fayda izahtan varestedir. 
Vakıflar Genel Müdürlüğümüz, vakfın hayri ve 
£o~yal hizmetleriyle, vakfın ekonomik hizmetle
rini ayrı ayrı yönlerden, ama ayni ağırlıkta yü
rütmenin gayreti içindedir. Vakıflar idaremiz, 
evvelâ ecdadımızdan bize intikal etmiş bulunan 
ve miktarı yurdumuzun bütün sathına dağılmış 
olarak 3 500 ü bulan eski eserlerimizi, tarihten 
gelen harabiyetten kurtarmak, onları bizden 
sonraki nesillere intikal edecek şekilde muha
faza etmenin gayreti ve şuuru içersindedir. An
cak takdir buyurulur ki yüzlerce sene, bilhassa 
imparatorluğun inhitat devirlerinde tamamen 
bakımsızlığa terk edilmiş olan bu eserlerin, bir 
anda ve kısa bir zamanda yeniden ihya edilrne-
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leri imkânı mevcut değildir. Biz evvelâ artık 
tutulamıyacak derecede pek harabiyete mâruz 
kalan, haramiyette duçar olan eserlerden başla
mak suretiyle bu restorasyon, bu ihya faaliyet
lerine devam ediyoruz. Meseleyi sadece bir para 
meselesi olarak mütalâa etmemek lâzımdır. Bu 
bir ihtisas meselesidir. Sadece Vakıflar Genel 
Müdürlüğüne ait kadroların ihtisası meselesi de 
değildir. Bunları verecek mütaahhitlerimizin 
de, eski eseri ihya edecek bir formasyonda ol
malında zaruret vardır. Şunu ifade etmek isti
yorum ki; Plânımızın öngördüğü eski eserlere 
C00 milyon lira sarf edilmesi, bunun için de yıl
da 69 milyon lira tahsis edilmesi tatbik edilme
miştir, ama bugün 69 milyon tahsis edilmiş ol
sa bile sarf edecek durumda değiliz. Bundan 
önceki bütçelerle yapılmış olan 23 - 25 milyon 
lira arasında ki tahsisatın, 1970 yılı bütçesinde 
kısılmış olması, haklı olarak sayın senatörlerin, 
rayın sözcülerin tenkidlerini. mrcibolmııştur. 
Şüphesiz bu tenkid haklıdır. Buna itirazımız 
yoktur. Ancak 1970 jnlı hemen bütün bütçeleri 
de birtakım kısıntılar getirmiş bulunduğu cihetle 
bunun bu yıla mahsus, geçici ve ilerdeki yıllarda 
konulacak daha büyük meblâğlar ile telâfi edi
lebilecek, 7 milyon lira civarında bir eksilme ola
rak kabul edilmesini istirham ediyoruz. 

Vakıflarımızın â,bide ve eski eserler onarımı 
üzerindeki çalışmaları, bu konuda ihtisası mü
sellem. bulunan, çalışması müsellem, bulunan ve 
hepsi hakikaten memleketimizin yetiştirdiği de
ğerli ilim adamlarından ibaret bulunan, Yüksek 
Anıtlar Kurulu tarafından da takdirle ve teş
vikle karşılanmaktadır. Bu kurulun kararlarına 
idaremiz itina ile, titizlikle riayet ediyor ve esa
sen bu zaruridir de, İhtisaslarına hürmet etti
ğimiz değerli ilim erbabının da, bize bu resto
rasyon çalışmaları sırasından büyük yardımları, 
büyük hizmetleri dokunduğunu huzurunuzda 
memnuniyetle ifade etmek isterim. 

Eski eserlerimizi bir taraftan restora eder
ken, diğer taraftan da bu eserlerin fonksiyone 
edilmesi lüzumu bulunanlarını fonksiyone edi
yoruz. Eski eseri yapıp da, yine bakımsızlığa 
terk etmek onun harabiyetini daha kısa bir za
manda hazırlamak sonucunu veriyor. Bu iti
barla bu eserlerin kullanılabileceklerinin kulla
nılmasının imkânların] arıyoruz. Ezcümle ker-
vansa raylarımızı turistik sahalarda kullanılmak 

üzere fonksiyone ediyoruz. Bununla hem döviz 
temin ediyoruz, hem de bu eserlerin muhafaza
sını teinin ediyoruz. Onardığımız medreselerin 
mühim bir kısmını yurtlara tahsis etmek sure
tiyle değerlendiriyoruz, imaretlerimizi keza yi
ne imaret olarak kullanmak suretiyle değerlen
diriyoruz. 

Vakfın ekonomik cephesi; vakfın gelişme
siyle yalandan alâkalıdır. Gelirleri ne kadar 
artarsa o nisbette ekonomik yatırımlara da yö
nelmek imkânını bulacaktır. Bu bir taraftan, 
ekonomik yatırımlar bir taraftan vakfın gelir-
lerini artıracak, diğer taraftan bir yatırım ola 
rak ayrı bir değer taşıyacaktır. O vakfı dağı
nıklıktan kurtarmak suretiyle arz ettiğim gibi 
yurdumuzun her köşesinde büyük eserler halin
de temsil etmek ve esasen milletimiz de mevcut 
bulunan vakıf şuurunu bu yolla teşvik etmek 
imkânını ayrıca da bulmuş oluyoruz. 

Vakıflar İdaremizin gelirleri, Kira Kanunu
nun Anayasa Mahkemesince iptalinden önce 
gayet kısırdı. Bunun 2 ve 3 ncü maddelerinin 
iptali sonucunda, kiralarımız yeniden incelen
miş, yeniden yapılmıştır. Evvelce tahmin edi
yorum 11 milyon lira civarında bulunan kira 
gelirlerimiz, bugün 35 milyonun üzerine çıkmış 
durumdadır. Bütün kiraya verilen gayrimen-
kullerimizin yeniden fiyat teshilleri yapılmak 
suretiyle vakıf hukukunun zarara uğramaması 
temin edilmiştir. 

İşletme karakteri arz etmiyen ve bu suretle 
de iktisadi olmıyan zeytinlikler, fındıklıklar iş
gal eden kişilere, rayiç bedel üzerinden taksitle 
satılmak suretiyle, bir taraftan onların toprak 
sahibi kılınması, diğer taraftan da Vakfa bu 
halleriyle bir gelir temin etmiyen bu zeytinlik
lerin elden çıkarılması 1967 - 1968 yıllarından 
beri devam etmektedir. Aydın bölgesinde zey
tinlikler, Giresun belgesinde birtakım dağınık 
fındıklıklar bu suretle tasfiye edilmiştir. Zey
tinlik işletmelerimiz, gerek yağ istihsali, gerek 
zeytin istihsali yönünden, son bir iki yılda bü
yük hamleler kaydetmiş ve emsallerine naza
ran yüksek bir verime kavuşmuştur, istihsal et
miş bulunduğumuz zeytin yağının, doğrudan 
doğruya halka intikal etmesini teminen de bü
yük şehirlerimizde, istanbul ve Ankara'da satış 
mağazası açmış bulunuyoruz. Fiyat istikrarına 
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bu yolla müessir olduğumuza kaaniiz ve sıhhatli 
gıda verdiğimize de kaaniiz. 

İstanbul Taşdelen Memba Suyu da bir, iki 
ay içinde İstanbul'un hattâ Türkiye'nin hizme
tine girecektir. En modern tesislerle cihazlan-
dırılması ikmal edilmek üzeredir. 

Vakıf Kurumuna ait bulunan Taksim Ote
li - ki Türkiye'nin en büyük oteli olarak son 
hesaplarımıza göre 165 - 170 milyon liraya çı-
kaoak olan bu otel de plânın ve programın ge
reğince ikmal edilecektir. O tempoda ve o sü
ratte yürümektedir. 

Sayın sözcülerin de ifade ettiği gibi istan
bul'da Amcazade Medresesinin onarımını mü-
taakıp inşaat ve sanat eserleri müzesi haline 
getirilmesi, teberrukat eşyası için çalışmaların 
devam ettiği, âbide ve eski eserlerimizi tanıt
mak, hususiyetlerini belirtmek maksadiyle ya
pılmış olan onarım ve restorasyon çalışmaları
nın halkımıza intikalini sağlayıcı yönde gale
riler, sergiler açmak suretiyle bu hizmetin ge
liştirildiği bir gerçektir. 

Sayın konuşmacılar, bizleri teşvik eden ten-
kid ve temennileri içerisinde, bizi uyarıcı ten-
kid ve temennileri içerisinde cevaplandırılması 
lâzımeglen bâzı önemli konulara da temas etmiş 
bulunuyorlar. 

Sayın Ağanoğlu teknik kadroların yetersiz
liğinden bahsetmiştir. Doğrudur. Çünkü, bizim 
teknik eleman istihdamında, mevcut Teşkilât 
Kanunumuz muvacehesinde birtakım sıkıntıla
rımız vardır. Bu sıkıntıları gidermek maksa
diyle Teşkilât Kanunumuzda yapmış olduğumuz 
değişiklik, 1969 yılında Millet Meclisi gündemi
ne alınmış, komisyonda görüşülmesi tamamlan
mış ve fakat Genel Kurulda görüşülmesi tamam
lanmadığı cihetle kadük olmuştur, bu teklifi 
yeniliyeceğiz. 

ödeneklerimizin kifayetsiz bulunduğundan 
bahsettiler. Bu husustaki görüşlerimizi arz et
tik. Eski eserlerin restorasyonu konusundaki 
kifayetsizlik sadece bu seneye mahsus olsa ge
rektir. Önümüzdeki yıllarda yine eski seviyesi
ne veya onun da üzerine çıkılmak suretiyle bu 
faaliyetlere devam edeceğiz. 

Bir de bizzat Vakıfların öz kaynaklarından 
karşılanması lâzımgelen eksiklik vardır. Esa
sında bu eksiklik Vakıf öz kaynaklarında para 
bulunmaması noktasından değildir. Bu konso-

I lide bütçenin makro dengesi nazarı itibara alı
narak düşünülmüştür. Bu tahsisatlarımız yet-

I rnediği takdirde belki kısa bir zamanda, yıl içe
risinde huzurunuza ek ödenek kanunlariyle ge
leceğiz. Bunun malî külfeti de zaten idaremize 
mevdudur. Maliye yönünden bir sıkıntı mevcut 

I değildir. 

Eski eserlerin şahıslara intikal edişi, maale
sef Vakıflarda icareteyn müesesesinin doğuşuy-

I la başlamıştır. Eski eserlerin şahıslara intikal 
I edişinde Cumhuriyet Hükümetlerinin bir veba-
I li yoktur. Elimizde bulunan mevzuat, istimlâk 
I etmeden önce bu eserlerin tamir ve restorasyo-
I nu Vakıflar idaresinin göstereceği esaslar daire-
I sinde yapmayı ve iki yıl müddet vermek sure-
I tiyle de bunları ikmal etmeyi bu eserlerin sa-
I hiplerine tahmil etmiştir. Yalnız istimlâk me-
I selesi bir büyük malî külfet meselesidir. Bizim 
I de hakikaten istimlâkini düşündüğümüz bir kı-
I sim eserler var. Henüz bunlara yanaşacak du-
I rumda değiliz. Zaman içerisinde inşallah bunu 
I da gerçekleştirmek imkânını buluruz. HaMka-
I ten Süleymaniye Hamamı dolayısiyle Sayın 
I Âğanoğlu.'nun ıstırabına bendeniz de katıhyo-
I rum. Daha bunun yanında nice güzel eserleri-
I miz, hattâ eserlerimizin içerisinde bâzı dükkân-
I 1ar ve saireler, yani parça parça da satılmak su-
I retiyle şahısların eline geçmiştir. Bunların ta-
I mirlerinde, idarelerinde biz de sıkıntılar çeki-
I yoruz. 
I Türbeler bilindiği gibi Millî Eğitim Bakan-
I lığına zamanında devrolv.nmııştur. Türbeler 
I bizde değildir. Yalnız türbelerin bu bakımsız 
I halini gecen yıl biz de müşahede ettik ve bu 
I türbelerin devrini Millî Eğitim Bakanlığından 
I istedik. Millî Eğitim Bakanhğiyle bizim ara-
I mızda türbelerin devri konusunda prensip anlaş-
I masına varılmıştır, inşallah bu sene içerisi-
I sinde hangi türbelerin - çünkü onlar bunların 
I bir kısmını muhafaza etmek istiyorlar, çok cüzi 
I bir kısmını - devredileceği hususunda bir anlaş-
I maya vardığımız takdirde, bu türbelere de cid-
I diyetle eğileceğiz. 

I Mezarlıklar hakkında izhar edilen filere biz 
I de iştirak ediyoruz. Onun için arkadaşlarım he-
I men bir çalışma yapacaklardır. Bütçemiz, Büt-
I çe Plân Komisyonunda yapılmış olan son ilâve 
I ile 60 milyon değil, 70 milyona, geçen seneki 
I miktara hemen hemen çıkmış durumdadır. 
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Vakıflar Bankası son yıllarda yeterli şekil
de gelişme yolundadır, bizini kanaatimize göre. 
Bu noktada Sayın Ağanoğlu'nım fikirleriyle tara 
iştirak halinde olamıyorum. Şu itibarla ki, 1985 
yılmda 51 olan şube adedi, 19S9 yılında 136 ya 
ve 1904 yılmda 303 milyon lira olan mevduat 
hacmi, 1969 yılında 903 milyon liraya yüksel
miş bulunmaktadır. 

Bankada iddia edilen kredi yolsuzlukları 
Banka camiası içerisinde, Banka idarecileri içe
risinde, ve sairede mevcut değildir. Böyle bir 
yolsuzluk yoktur. Memur kredisi talebinde bu
lunan, isminden bahse lüzum görmediğim bir 
müessesemizin mensuplarının, bu kredilerini alış 
sırasında işlenmiş olan ve bizim dışımızda bir 
yalsuzluk vardır, ihmalleri ve sairesi görülen
ler hakkında kanuni işlem yapılmış ve yapıl
maktadır. Takibata, duyulduğu andan itibaren 
geçilmiştir. 4 milyon lira civarında tahmin edi
yoruz bunu, kesin rakam henüz meydanda de
ğildir. Bu Bankanın genel patrimuanı içerisin
de bir yekûn tutmamakla beraber, bunu sadece 
Bankanın prestiji yönünden ifade ediyorum, 
yoksa bir kuruş dahi değerli bir-paradır, iş sav
cılıktadır, tahkik edilmektedir. Bir taraftan da 
bu takip muameleleri yürümektedir. Ne miktar* 
kısmının tahsil edileceğini de kısa zamanda tah
min ediyorum ki, bir sonuca bağlıyacağız. Bu 
Bankamızın prestiji üzerinde bir menfi etki ya
pacak ölçüde bulunmamak lâzmıgelir. 

Güven Partisi Sayın Svscüsü arkadaşım 
Teşkilât Kanunundaki değişme zaruretinden 
bahsettiler ki, doğrudur. B'.z Vakıflar Teşkilât 
Kanununun yeniden hazırlrmması fikrine katıl
mıyoruz. Bu fikir daha cvvrdce münakaşa edil
miş, Meclislerimizin bugünkü mahmul hali böy
le bir teşkilât kanununun kolay kolay geçeceği 
intibaını bize vermediği cihetle, Teşkilât Kanu
numuzda bizim çalışmalarımızı kısıtlıyan nokta
ları rötuş etmek, bir İnsim geçici ek maddeler 
getirmek yoluna gittik ve bu suretle Teşkilât 
Kanununu bu günün ihtiyaçlarına uyduracak 
değişiklikleri yapmış bulunuyoruz. Arz ettiğim 
gibi geçen yıl kalak olmuştur, yeniden Meclis
lere takdim, edeceğim. 

ilk defa, yüksek seviyede bir vakıf okulu
nun kurulması tarafımızdan ele alınmıştır. Me
selenin uzamış olması tabiî bunun bizim ihtisa
sımız dâhilinde bulunmıyan bir bölüm olmasm-
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clandır. Orta - Doğu Teknik Üniversitesi ve İs
tanbul Teknik Üniversitesinden bu hususta ra
por istedik. Bilhassa İstanbul Teknik üniver
sitesi bu raporunu bize göndermekte gecikmiş
tir. Onu yeni aldık. Orta - Doğu Teknik üni
versitesi daha iyi, üzerinde çalışılmış bir rapor 
göndermiştir. Biz bu rapor üzerinde hazırlık ça
lışmalarımıza başlamış bulunuyoruz. Yalnız he
men arz etmeye mecburum ki, böyle bir okulun 
açılabilmesi bizim Teşkilât Kanununda yapaca
ğımız değişiklikle sıkı sıkıya alâkalıdır. Bu de
ğişikliği yapamadığımız takdirde bu okulu aç
mak imkânına da kavuşanlayız. Bu itibarla bu 
değişikliğin yapılma zaruretini de bu suretle 
bir kere daha belirtmiş oluyoruz. 

Vakıf Gureba Hastanemiz hakikaten sayın 
konuşmacı arkadaşımın da ifade ettiği gibi Tür
kiye'de hemen hemen bedava hasta muayene 
eden tek müessese halindedir. Biz bunu daha 
genişletecek ve geliştirecek bir tesisi, 1969 yı
lında temeli atılacak şekilde veya ihaleye çıka
rılacak şekilde plânlamış iken tesisin İ968 yı
lında temelini atmış bulunuyoruz, inşaat, pro
gramına uygun şekilde ilerlemektedir. 

Vakıf Dergisini yılda iki defa değil, bir de
fa çıkarabileceğiz, Günkü Vakıflar Dergisindeki 
yazılar, gayet itinalı tetkiklere tabi tutulması 
ve üzerinde çalışılması lâzımgelen, ilmî mahi
yetteki yazılardır. Bu itibarla senede iki kere 
çıkarabilecek imkâna sahip değiliz, sırf bu yön
den. 

Mülhak vakıf hayrat hademelerine vakfiye 
şartlarına göre ödeme yapılmaktadır. Bu du
rumu bir kere inoeliyeceğiz. Mülhak vakıflar 
zaman içerisinde mazbut vakıf haline inkılâbet-
tiklerinden ve mazbut vakıf haline inkılâbeden 
bu hademei hayratın da bütçeleri Vakıflar ida
resinden çıkarak Diyanet işleri Başkanlığı büt
çesine dâhil olmakta ve oradan ödenmektedir. 
Mazbut vakfa geçen mülhak vakıflarda muvaze
ne bu suretle temin edilmektedir. Ama bâzı 
ahvalde de mülhak vakıfta daha fazla 800 lira, 
1 000 lira gibi ücret alanlar da vardır, az olsa 
dahi. 

Sayın Haezrelağh bir kısım derneklerin eski 
eserlere musallat olmasından yakındılar. Biz de 
çok şikâyetçiyiz. Bu tesbit doğrudur. Biz eûû 
eserlere musallat olan bu tip dernekleri takibe-
diyoruz. Savcılığa veriyoruz. Bir kısım dernek-
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ler de yar ki, eski eserleri restore etmek, imar 
etmek, ihya etmek gayesiyle İmrulınuşlardır. 
Bunlar faydalı derneklerdir. Bunlar Vakıflar 
Genel Müdürlüğümüz telmisyenlerinin, teknik 
yardımlarını almak, malî yardımlarını da ken
dileri yapmak suretiyle bu eski eserlerin tamir 
ve restorasyonuna yardım ediyorlar. Çok şaya
nı şükran bir husustur ki, son yıllarda Türki
ye'de eski eser şuuru hakikaten uyanmıştır. Bu
nu Genel Müdürlüğe yapılan bu tarz müracaat
ların genişliğinden tesbit etmek ve anlamak 
mümkündür. Artık köylerden dahi, «Bi
zim köyümüzdeki eski eseri tamir ediniz.» 
diye müracaatlar gelmeye başlamıştır ve bu 
yönden İdaremiz büyük bir tazyik altındadır. 
Bu tazyik memnuniyet verici bir tazyiktir. 

Türkiye'deki eski eserlerin tamamını yeniden 
tesbit edip, resimleriyle, plânlariyle bir eser 
hazırlıyoruz. Bunun neşrine başlıyacağız. 

Camiler için Vakıflar Genel Müdürlüğümüz
de projeler mevcuttur. Bu yıl yeniden müsabaka 
ile proje tesbit edeceğiz. Bunlar, hem mimari 
değeri olan, hem de dernekler vasıtasiyle yapıl
ma imkânı bulunacak ölçüde fazla israfa mey
dan vermiyen proje tipleri olacaktır. Bunları 
derneklere bedava vermek suretiyle, şikâyet olu
nan hangar gibi cami yapılıyor, vesaireden ka
çınmak imkânını bulacağız. 

Yeni vakıf kurma temayülünü teşvik etmek, 
desteklemek için 900 sayılı Kanun bildiğiniz 
gibi çıkmış bulunmaktadır. Bunun tatbikatına 
aidolan tüzük, Genel Müdürlüğümüz tarafın
dan hazırlanmış, halen Danıştayda inceleme 
safhasındadır. Yakında çıkacağını ümidediyo-
ru3. 

Vakfiyelerin halkımıza tanıtılması için bül
ten çıkarıyoruz, Çıkaracağımız bültende 1.2 bü
yük vakfiyeyi neşredeceğiz. Bunların sergilen
mesi sonucu televizyonlarımızda da gösterilmesi 
imkân dâhiline girmiştir. Bu neşriyat yapılmış
tır. 

Sayın Kutlar, Gaziantep'te bir yüksek okul 
kurulması konusunda bendenizden taahhüt is
tediler. Biz bunu etüd ediyoruz, kendileri de 
bunu gayet iyi bilirler. Hakikaten kuracağı
mız okulu biz daha ziyade Ankara'nın dışında, 
Anadolu'da kurmak istiyoruz ve Gaziantep bun
lar içerisinde en tercihe şayan yerlerden birisi
dir. Henüz kesin karar verilmiş olmamakla be

raber sonucunda tahmin ediyorum ki, bu nokta
ya gelme imkânı olacaktır. 

Sayın senatörler, vaktinizi daha fazla alma
dan Vakıflar Genel Müdürlüğümüzün çalışma
ları, faaliyetleri üzerinde ienıalen arzı malûmat 
etmiş bulunuyorum. Değerli tenkiellerinisi yeni 
çalışmalarımızda değerlendireceğimizi ifade ede
rek, Yüce Senatoya saygılarımı arz ediyorum. 
(Alkışlar) 

EKREM ÖZDEN (İstanbul) 
çaktım Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Sayın Bakan bir dakii-
dim. Buyurunuz Sayın Özden. 

Sual sora-

EKREM ÖZDEN (İstanbul) — Vakıflar Ge
nel Müdürlüğünün icraatından doğrusu son za
manlardaki faaliyetlerinden memnun olduğu
muzu itiraf etmek isterim, Yalnız her sene büt
çe müzakeresinde arzı kelâm ettiğim bir mesele
yi arz edeceğimden dolayı özür dilerim. Bu da 
Sultanahmet Camii avlusudur. Türkiye'ye ge
len her yabancı turist, hatta Anadolu'nun muhte
lif yerlerinden İstanbul'a gelenler bu mabedi dai
ma ziyaret ederler, huşu içinde görüp giderler. 
İçeri girildiği zaman hiç de iyi bir manzara yok
tur. Çok kötü durumdadır. Suyu dahi mevcut 
değildir. Vakfiyeyi tanzim için valiye müracaat 
edilmiş, istenmiş; Vakıflar Genel Müdürlüğüne 
müracaat edilmiş istenmiş.va'detmkler, hâlâ 
bu vaitler yerine gelmemiştir, Bu İstanbul me
selesi değil bir Türkiye meselesidir. Böyle bir 
Camie ne yapılacaktı? ne yapılmıştır? Bunu ri
ca edeceğim lütfen. Bu hususta fikirleri nedir? 
Yakın bir zamanda bunun iyi bir şekilde onarıl
masını görebilecek miyiz?. 

BAŞKAN — Sayın Bakan lütfen sorulan sua
li cevaplandırın" z. 

DEVLET BAKANI HÜSAMETTİN ATA
BEYLİ (Devamla) — If endim Sultanahmet 
Gamiinin iç ve dışının tanzimi konusunda biz bâ
zı çalışmalar yaptık. Bilhassa Sultaalımet Ca
mimin dışı, yani arasta denilen kısım ürerinde 
arastayı eski şekline ifrağ etmek suretiyle ih
ya mı edelim, yoksa mevcut şekli ile dondura
lım mı? Dedik. Çünkü restorasyon bugün artık 
değişik anlayış noktalarına gelmiştir. Bir 
kısmı restorasyon yeniden yapmak değil 
mevcudu muhafazadır, olduğu şeklinde don
durmaktadır diyor. Bir kısmı yok diyor, 
eski haline getirebilirsiniz diyor. Bu nokta bi-
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zim halledebileceğimiz bir konu değildir. Bu iti
barla Sultanahmet dışı meselesi, tanzim mesele
sidir, o da bizim çalışmalarımız arasında var idi. 
Fakat bu nokta kesin bir karara bağlanmadı. Sul-
tanahmed'in iç avlusunun tanzimi meselesi de 
bir proje meselesi oldu ve bu Anıtlar Kurulun
dan bugüne kadar benim bildiğim - bizim üze
rinde durmuş olmamışa rağmen - henüz çıkmadı. 
Biz meselâ Selimiye'nin içerisini de tanzim ede
lim dedik, Anıtlar Kurulu yine bize el sürdür
medi. «Hayır, bu hali ile muhafaza edeceksiniz. 
Tarihî hüviyeti budur, tarihî şahsiyeti budur,» 
dedi. Sultanahmet içinde hattâ tuvaletlerinin 
inşası için yeraltına inelim dedik. Onun için de 
teşebbüslerimiz oldu. Henüz Kurul kesin bir ka
rar vererek bize tutacağımız yolu göstermedi. 
Bu itibarla Kurul biraz ağır çalışan ilmî bir 
kuruldur. Oradaki sayın üyelerin herbirisinin 
üniversitelerde görevleri vardır. Bu yıl bu işin 
üzerinde gene duracağız. İşaret buyuruian nok
ta hakikaten çok yerindedir. Bize de çok rahat
sızlık veren bir konudur. Üstelik bize büyük bir 
malî külfet yükliyecek bir mesele değildir. Bun
dan kaçınmamıza imkân yoktur. Bunu his canı 
gönülden arzu ediyoruz. Sadece şu arz ettiğim ve 
bizim elimizde olnuyan çalışmaların yavaşlıbğı 
yüsünden bu konu tekrar huzurunuza bir kere 
daha soru şeklinde de olsa getirilmiş oluyor. 
Bundan ben de müteessirim inşallah 1971 yı
lında bu soruyu Sayın Ösden bize sormazlar, 
biz de bunu inta^ etmiş oluruz. Halisane temen
nim budur, Teşekkür ederin. 

BAŞKAN — Son söz Saym Ucuzal'm buyu
run Sayın Ucuza!. 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) Sayın Başkan, 
değerli arkadaşlarım, usun bir müzakere sonun
da Vakıflar Genel Müdürlüğünün 1970 malî yı
lı Bütçesi üzerinde gerek grupları adına, gerek
se şahısları adına değerli arkadaşlarım durdu
lar ve bu Genel Müdürlüğün çalışmalarını fev
kalâde verimli bularak dile getirdiler. Aynı za
manda bu Genel Müdürlüğün büyük bir serma
ye ile iştirak ettiği Vakıflar Bankasının da hiz
metleri dile getirilmiş oldu. Sayın Bakanın ko
nuşmasından sonra ben. daha fazla zamanınızı 
almamak için gerek Vakıflar Genel Müdürlüğü, 
gerekse Vakıflar Bankası Genel Müdürlüğünün 
başta Genel Müdürleri olmak üzere teşkilâtta
ki, ecdat yadigâri bu eserlere bir hizmet, bir 

memuriyet değil, bir gönül dolusu aşkla kendile
rini veren zevatın hepsine huzurunuzda teşek
kür ederim, hürmetler ederim. (Alkışlar.) 

BAŞKAN — 1970 yılı Vakıflar Genel Mü
dürlüğü Bütçesi üzerindeki görüşmeler sona 
ermiştir. Maddelere geçilmesini oylarınıza arz 
ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Vakıflar Genel Müdürlüğü 1970 yılı Bütçe 
Kanunu 

Madde 1. — Vakıflar Genel Müdürlüğünün 
cari harcamaları için (A/l) işaretli cetvelde gös
terildiği üzere 32 000 000 lira, yatırım harca-
amları için (A/2) işaretli cetvelde gösterildiği 
üzere 24 655 000 lira, sermaye teşkili ve trans
fer harcamaları için de (A/3) işaretli cetvelde 
gösterildiği üzere 13 923 855 lira ki, toplam 
olarak 70 578 855 lira ödenek verilmiştir. 

BAŞKAN — Cetvelleri okutuyorum : 
(Â/l) Cari harcamalar 

Bölüm Lira 

12.000 Personel giderleri 16 584 662 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

13.000 Yönetim giderleri 1 003 735 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

11.000 Hizmet giderleri 11 579 602 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

15.000 Kurum giderleri 1 632 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

16.000 Çeşitli giderler 1 200 001 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

(A/2) Yarıtım harcamaları 

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

22.000 Yapı, tesis ve büyük onarım 
giderleri 24 155 000 

BAŞKAN — Bir önerge var, okutuyorum. 

Sayın Başkanlığa 
Vakıflar Genel Müdürlüğü 1970 yılı Bütçe 

kanunu tasarısına bağlı (A/2) işaretli «Yatı
rım harcamaları» cetvelinde : 
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A) 22.621. (Âbideler ile 7044 sayılı Kanun
la devralınan ve Kudretsiz mülhak vakıflara 
ait akidevî eski eserler onarımı maddesine konu
lan 11 480 000 lira ödenekten halen ödenmek
te olan 1 500 000 lira yıllık işçi ücretinin ten-
zilen yeniden açılacak olan 22.625 nci (işçi 
ücretleri) maddesine, 

B) Keza 22.721 nci (Yapı, bina ve hayrat 
onarımı giderleri maddesine konulan 7 900 000 
lira ödenekten de 1 650 000 lira tenzil edilerek 
yeniden açılacak olan 22.725 nci (işçi ücret
leri) maddesine, konulmasını arz ve teklif ede
rim. 

Eskişehir 
Ömer Ucuzal 

BAŞKAN — Şimdi sayın üyeler, 22.000 nci 
bölümün umumi yekûnu olan 24 155 000 li
raya tesiri yoktur bu önergenin. Yalnız bölüm
de 22.621 nci maddeden ki - bu maddenin tah
sisatı 11 480 000 liradır - bundan 1 500 000 
lira düşülerek yeniden açılacak 22 625 nci mad-
cl.oyo, yani işçi ücretleri maddesine bu düşülen 
miktarın ilâvesi ile, gene aynı bölüm içerisinde 
22 721 sayılı maddede gösterilen 7 900 000 li
radan 1 650 000 liranın düşülerek, yeni açıla
cak 22 725 nci maddeye isçi ücretlerine akta
rılması hususu takrirle, istenilmektedir. Komis
yon iştirak ediyor mu efendim? 

KARMA BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKAN 
VEKİLİ İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — 
Ediyoruz efendim. 

BAŞKAN — Hükümet?... İştirak ediyor. 
Takriri oylarınıza arz ediyorum. Kabul eden

ler... Etnıiyenler... Kabul edilmiştir. Bu kabul 
edilen şekli ile bölüm 22.000 i oylarınıza arz edi
yorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiş: ir. 

Bölüm. Lira 

23.000 Makina, teçhizat ve taşıt alım
ları ve onarımları 350 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

(A/3) Sermaye teşkili ve transfer harcamaları 
23.000 Kamulaştırma ve satmalma-

lar 1 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler.,. 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Bölüm Lira 

34.000 Mali transferler 256 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler,.. Kabul edilmiştir. 

35.000 Sosyal transferler 12 572 855 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

36.000 Borç ödemeleri 95 000 

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

Birinci maddeyi tekrar okutuyorum. 
(Birinci madde tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Birinci maddeyi okunan (A/l), 

(A/2), (A/3) sayılı cetvelleriyle birlikte oyla
rınıza arz ediyorum: Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

KARMA BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKAN-
VEKİLi İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — 
Değişiklikleri ile beraber. 

BAŞKAN — Evet değişiklikleri ile bera
ber. 

Madde 2. — Vakıflar Genel Müdürlüğünün 
gelirleri bağlı (B) işaretli cetvelde gösterildiği 
üzere 70 578 855 lira olarak tahmin edilmiş
tir. 

BAŞKAN — (B) işaretli cetveli okutuyo
rum. 

B — CETVELİ 
Bölüm. Lira 

62.000 Vakıf malları gelirleri 41 670 000 
| BAŞKAN — Kabul edenler... 
j Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

72.000 özel gelirler 28 908 855 
I BAŞKAN — Kabul edenler... 

Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

BAŞKAN — 2 nci maddeyi okunan (B) cet
veli ile birlikte oylarınıza arz ediyorum. Ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 3. — Vakıflar Genel Müdürlüğünce 
1970 bütçe yılında elde edilecek gelir çeşitlerin, 
den her birinin dayandığı hükümler, bağlı (C) 
işaretli cetvelde gösterilmiştir. Bu cetvelde ya
zılı gelirin tarh ve tahsiline 1970 bütçe yılında 

I da devam olunur. 
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BAŞKAN — Maddeyi işaretli cetveliyle bir
likte oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

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

3656 sayılı Kanunun 9 ncu maddesi gereğin
ce geçici mahiyetteki hizmetler için Bakanlar 
Kurulu kararı ile kadro alınabilecek tertipler, 
bağlı (E) işaretli cetvelde gösterilmiştir. Bu kad
rolar, ertesi yıl Bütçe kanunu tasarısı ile Tür
kiye Büyük Millet Meclisine sunulur. Bunların 
eldeki kadrolara ek olmaması şarttır. 

BAŞKAN — Maddeyi (D) ve (E) işaretli 
cetvelleriyle birlikte oylarınıza arz ediyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 5. — Vakıflar Genel Müdürlüğünün 
kuruluşu hakkındaki 27 . 6 . 1956 tarihli ve 
6760 sayılı Kanunla eklerine bağlı cetvelde ya
zılı kadrolardan bağlı, (L) işaretli cetvelde gös
terilenler 1970 yılında kullanılamaz. 

BAJŞKAN — Maddeyi (L) işaretli cetveliy
le birlikte oylarınıza arz ediyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 6. — (Geçen yıllar borçları) madde
lerindeki ödeneğin yetmemesi halinde : 

a) 1989 yılı bütçesindeki tertibinde karşılı
ğı bulunan borçlar, ilgili oldukları hizmet tertip
lerinden bu maddelere, 

b) 1928 - 1968 bütçe yıllarına aidolup da 
Mühasebei Umumiye Kanununun 93 ncü madde
sine göre zamanaşımına uğramamış ve karşılık
ları yılları bütçelerinde bulunan borçlar, 1970 
yılı Bütçelinin ilgili hizmet tertipleri veya (Ay
lık ve ücretler kesimleri hariç), (A/l), (A/2) 
ve (A/3) cetvellerine dâhil ödeneklerden (Geçen 
yıllar borçları) maddelerine, 

Maliye Bakanlığınca aktarılacak ödenekten 
ödenir. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Madde 7. — Bütçe Kanununa bağlı, (A/2) 
işaretli cetvelm (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. — Vakıflar Genel Müdürlüğü ku
ruluşundaki veznedar ve veznedar yardımcıları 
ile fiilen bu görevlerden birini yapan memur
lara ve kıymet muhafızlarına Genel Müdürlük
çe aylık tutan üzerinden 30 . 1 . 1964 gün ve 
395 sayılı Kanunda yazılı nisbetler dairesinde 
hesaplanmak suretiyle kasa tazminatı 1970 malî 
yılında, ödenir. 

6780 sayılı Kanunun 10 ncu maddesi hükmü 
1970 malî yılında uygulanmaz. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Madde 9. — (B) işaretli cetvelin 72.100 ncü 
madde dışındaki diğer tertiplerde yıl içinde hu
sule gelecek gelir fazlalarını lüzumunda (A/l) 
işaretli cetvelin 14.121, 14.520, 14.562 nci mad
delerine ödenek kaydetmeye Maliye Bakanı yet
kilidir. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum: Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Madde 10. — Gider bölümlerinden yapılacak 
harcamalara ait formül, bağlı (R) işaretli cet

velde gösterilmiştir. 
BAŞKAN — Maddeyi (R) işaretli cetveliyle 

birlikte oylarınıza arz ediyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 11. — 1970 bütçe yılı içinde kapatıl
mak üzere Başbakanlığın onayı ile (500 000) 
liraya kadar kusa süreli avans almaya ve hesap
lar açtırmaya Genel Müdürlük salahiyetlidir. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

MADDE 12. — Bu kanun 1 Mart 1970 tari
hinde yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Madde 13. — Bu kanunu Başbakan ve Mali
ye Bakanı yürütür. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Tasarının tümünü oylarınıza arz ediyorum. 
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Kabul edenler... Etrniyenler... Kabul edilmiştir. 
Tasarı açık oya sunulacaktır. 

Vakıflar Genel Müdürlüğü 1970 yılı Bütçe 
tasarısı hayırlı olsun efendim. 

2. — BAŞKANLIK DİVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI 

1. — Kahire'de toplanacak Parlâmento üye
leri Milletlerarası Konferansa Türkiye Büyük 
Millet Meclisinden katılacak üyelerin seçimi için 
takibolunacak usul hakkındaki Müşterek Başkan
lık Divanı kararı 

BAŞKAN — Daha evvel kabul edilmiş olan 
bir önerge gereğince gönderilmiş olan bir Baş
kanlık Divanı tezkeresi var okutuyorum. 

Genel Kurula 
2 - 5 Şubat 1970 tarihleri arasında Kahire'-

de toplanacak Parlâmento üyeleri milletlerarası 
konferansına katılmak üzere gruplarınca seçilen 
üyelerin listesi aşağıya çıkarılmıştır. 

Yüksek bilgilerinize arz ederim. 
İbrahim Şevki Atasagun 

Cumhuriyet Senatosu Başkanı 
Maihmut Vural (A. P. Ankara Senatörü) 
Tekin Arıburun (A. P. istanbul Senatörü) 
ibrahim Ethem Karakapıcı (Güven Partisi 

Urf a Senatörü) 
BAŞKAN — Yüksek Heyetin bilgilerine su

nulur. Yasama Meclisleri Dış Münasebetlerinin 
Düzenlenmesi hakkındaki Kanun gereğince Yük

sek Heyetin bilgilerine sunulmuş olan bu sayın 
üyeler, seçilmiş sayılırlar, arz olunur. 

EKREM ÖZDEN (istanbul) — Saym Baş
kan oylamıyacak mısınız? 

BAŞKAN — Hayır, bu okuduğum kanun ge
reğince Yüksek Heyetin bilgisine sunulunca 
grupların bildirdikleri adaylar seçilmiş sayılı
yorlar efendim. 

Şimdi, Kahire'ye gidecek olan heyette grup
ların gösterdikleri adaylar dışından, grupu ol-
mıyanlar arasından, noksan kalan bir üye hak
kında Başkanlık sunuşu var, okutuyorum. 

Genel Kurula 
2 - 5 Şubat 1970 tarihleri arasında Kahire'-

de toplanacak parlâmento üyeleri milletlerarası 
konferansına bğımsız üyelere ayrılan kontenjan
dan seçilmek üzere Kırşehir üyesi Sayın Halil 
Özmen, ilişik önerge ile adaylığını koymuştur. 

Genel Kurulun yüksek bilgilerine arz olu
nur. 

İbrahim Şevki Atasagun 
Cumhuriyet Senatosu Başkanı 

BAŞKAN — Bilgilerinize arz olunur. 

3. _ GÖRÜŞÜLSE İŞLER (Devam) 

1. — 1970 yüı Bütçe kanunu tasarısı ve Kat 
ma Bütçe Komisyonu raporu (Millet Meclis 
1/3; Cumhuriyet Senatosu 1/1051) (S. Sayısı 
1288) 

F. — MİLLİ 
BÜTÇESİ : 

SAVFNMA BAKANLIĞI 

BAŞKAN — Şimdi Millî Savunma Bakanlığı 
1970 yılı bütçesinin müzakeresine geçiyoruz : 

Grupları adına ve şahısları adına söz alan 
ss.ym üyelerin isimlerini sıra ile okuyorum. 
C.H.P. Grupu adına Saym Saffet Ural, Güven 
Partisi Grupu adına Sayın Sami Turan, Millî 
Birlik Grupu adma Saym Kadri Kaplan, Â.P. 
Grupu adına Sayın Akif Tekin. 

Şahısları adma söz almış olan sayın üyeleri ] bu olduğunu söylediler. Tabiî sırayı Başkan 
sıra ile okuyorum : Sayın Hamdi Özer, Sayın kaydetmediği için, sayın kâtip üyeler kaydettiği 
Tekin Arıburun, Saym Necip Mirkelâmoğlu, | için bana verilen, esas olduğu bildirilen cetveli 
Saym Salim Hazerdağlı, Saym Mehmet Hazer, j okumak sorundayım. Buna göre de zatıalinisin 

Sayın Kemal Turgut, Saym Lütfi Bilgen, Sayın 
Kâzım Karaağaçlıcğlu, Sayın Kâmil Karaveli-
oğlu, Saym Ahmet Yıldız, Saym Hüseyin At
maca. 

KİMİL KARAVELİOĞLU (Tabiî Üye) — 
Sayın Başkan söz istediğim zaman görevli olan 
kâtip söz sırama kaydedildiğimi ve 7 nci sırada 
olduğumu ifade etmişlerdir. 

BAŞKAN — Müsaade buyurun arz edeyim: 
Şimdi efendim benim önümde bir cetvel var. Bu 
cetvele ben zatıâlinizi kaydettim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 
7, 8 ncisiniz bu cetvelde. Yalnız esas olan cetveli 
sayın kâtip üye arkadaşım verdiler. Bu cetvelde 
de okuduğum sıra gibidir. Esas olan cetvelin 
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sırası 8 nci. E, burada da zaten 8 nci. Her iki 
cetvelde de 8 nci. 

KÂMİL KÂRAVELİOĞLU (Tabiî Üye) — 
7 nci olduğum ifade edildi. 

BAŞKAN — Kim ifade etti efendim. 
KÂMİL KÂRÂVELİOĞLU (Tabiî Üye) — 

Sa3n.11 Sami Turan ifade etti. 
SAMİ TURAN (Kayseri) — Belki ben yan

lış saydam, gözle takibetmiştim. 
BAŞKAN — Şimdi usul hakkında Sayın 

Karaöz, neyin usulü efendim? 
İL YAS KARAÖZ (Muğla) — Dün saat 16.50 

de Sayın Enver Işıklar, 16.55 te Sayın Kemal 
Turgut yası ile Millî Savunma Bakanlığı Bütçesi 
üzerinde görüşmek istedikleri halele Bivan Kâ
tibi arkadaşlarımız dikte etmemişlerdir. Bunun 
tavzihi hususunda... 

BAŞKAN — Sayın Kemal Turgut'un sırası 
beşinci, ama öbür arkadaş, Sayın Işıkların ismi 
buraya geçmemiş efendim. Kime kaydettirdiler? 

İLYAS KARAÖZ (Muğla) — Vazifeli Divan 
Kâtibi arkadaşımıza resmen yazı ile müracaat 
edilmiştir. 

BAŞKAN — Vazifeli Divan Kâtibi arkadaş, 
yani dünkü vazifeli. 

İLYAS KARAÖZ (Muğla) — Evet, 
BAŞKAN — Sis misiniz? 
ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Evet, Kâtip 

benim, ama hatırlamıyorum. 

-BAŞKAN — Sayın Ucuzal kendilerinin ol
duğunu beyan ettiler, hatırlıyamadıklarını, sa
dece Kemal Turgut arkadaşımızı kaydettiklerini 
beyan ettiler. 

İLYAS KARAÖZ (Muğla) — Sayın Başkan 
•bu kabîı müracaatlar zatıâlinizin solunda otu
ran kâtip arkadaşımıza verilmektedir. 

BAŞKAN — Ama bir gün evvelden başlıyor 
efendim. 

İLYAS KAEAöZ (Muğla) — Dün Başkan-
vekilliği vazifesini gören Sayın Sırrı Atalay'm 
solunda oturan arkadaşımız Sayın Ünlü idi. 

BAŞKAN _ Sayın Ucuzal benim, diyor efen
dim. 

İLYAS KARAÖZ (Muğla) — O saatte Âdil 
Ünlü Bey oturuyordu. 

BAŞKAN — Sayın Işıklar'ı da 9 ncu sıraya 
kaydedeceğiz. 

Millî Savunma Bakanlığı bütçesinin müza
keresine başlıyoruz. Söz sırası C.H.P. Grupu 

adına Sayın Saffet Ural'ındır. Buyurun Sayın 
Ural. 

C. H. P. GRUPU ADINA SAFFET URAL 
(Bursa) — Sayın Başkan, Cumhuriyet Senato
sunun sayın üyeleri, 

Cumhuriyet Halk Partisi Cumhuriyet Sena
tosu Grupu adına sizleri, Sayın Bakanı, Bakan
lığın ve Kahraman Silâhlı Kuvvetlerimizin seç
kin ve değerli temsilcilerini saygiyle selâmlarım. 

1970 malî yılı, Millî Savunma Bakanlığı 
Bütçesi üzerinde grupumun görüş, tenkid ve 
temennilerini arz edeceğimi iki yıl önce de 
grupum adına Millî Savunma Bakanlığı Bütçesi 
üzerinde yüksek huzurlarınızı işgal etmiştim. O 
zaman da konuşmama başlar iken rica ve istir
ham ettiğim gibi, şimdi de konuşmamı dinler 
ve değerlendirirken, Türk Ulusunun varlık ve 
bekasından. Türk Vatanının bölünmez bütün
lüğünden, büyük milletimizin hükümranlığından 
ve yüce menfaatlerinden yâni, hepimiz için 
muazzez ve mukaddes elan mefhumlardan baş
ka kaygular ve düşünceler aramamanızı ve ko
nuşmamı bu temel ilkelerin ışığı altında mü-ı 
talâa etmenizi tekrar ve bilhassa rica ederim. 

Bütçenin görüşlümesi için tahsis edilmiş bu
lunan zamanın tahdidedilmiş olması karşısında 
sadece önemli gördüğümüz noktalar ve konular 
üzerindeki görüşlerimizi ve temennilerimizi 
arza gayret edeceğim. 

İç Hizmet Kanunu Türk Silâhlı Kuvvetle
rine Türk yurdunu ve Türkiye Cumhuriyetini 
korumak ve kollamak görevini vermiştir. Bunurj 
dışında Silâhlı Kuvvetlerimize yüklenmiş olan 
vecibelerin yerine getirilmesinin, asli, gö
revin ihmaline cevaz veren, veya asli göre
vin üstünde önemli olan işler olarak düşünül* 
mesi mümkün değildir. Asli görevin ifasında 
en önde gelen faktörler ise millî bağımsızlığın, 
millî hükümranlığın ve toprak bütünlüğünün 
içe ve dışa karşı korunması ve kullanmasıdır. 
Aslında bu bütün Anayasal kurumların ve he
pimizin görevidir. Ancak Silâhlı Kuvvetlerimiz 
bu koruma ve kollama görevinin en müessir 
vasıtasıdır. Anayasamızın ikinci maddesine göre, 
Türkiye Cumhuriyeti, insan haklarına ve baş
langıçta belirtilen temel ilkelere dayanan, mil̂  
îî, demokratik, lâik ve sosyal bir hukuk devleti
dir.» Korunacak Cumhuriyetimizin bu vasıfları
nı da gözden ve hatıradan çıkarmamak lâzım-
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dır. Şimdi ise Türkiye'de millî bağımsızlık; millî 
hükümranlık ve lâiklik mefhumlarının anlaşılış 
ve tatbikatında iktidar ile muhalefet partileri 
arasında, iktidar ile Atatürkçü Türk gençliği 
arasında ciddî bir uyuşmazlık vardır. 

MUSTAFA TIĞLI (Sakarya) — Ne müna
sebet, teessüf olunur. 

O. H. P. GRUPU ADINA SAFFET URAL 
(Devamla) — Hangi, tutum ve davranış bu 
saydığımız; mefhumların maşerî viodanmdaki ta
riflerine uygundur veya aykırıdır. Hangi tu
tum ve davranış bu mefhumları zedeler veya 
üzerlerine gölge düşürür? Bu konudaki tefsiri 
kim yapacaktır? Karan kim verecektir. 

Yurdumuzda huzur ve sükûnu tesis ve mu
hafaza için her halükârda, ve her zaman geçerli 
bir tarif üzerinde birleşmek zorundayız. İkti
dar bu tarifi ve tefsiri yapmaktaki yetkinin 
münhasıran kendisine aidolduğu kanısı içinde bu
lunmaktadır. Uyuşmazlık devam ettiğine göre 
iktidarın bu kanısının pratikte bir değeri yok-
tu_'. Siyasal bir hüviyet taşıyan iktidarların bı?s 
mefhumların anlaşılış ve icrasında bazan maşerî 
vicdana ters düştükleri ve icranın teşriî orgam 
baskı altına alarak, onu kavramların anlaşılış 
ve icrasında yanlışlara ve çelişkilere düşürdü
ğünün örnekleri yakın tarihimizde görülmüştür. 
Bize göre 27 Mayıs Devriminin gerçek ııe-
nedi budur. Bu sebeple Anayasamızın, Sayın 
Başbakanın ve iktidarın gördükleri veya zan
nettikleri veya kamu oyunun ika aya çalıştık
ları gibi Parlâmentonun üstünlüğüne değil, ba
riz bir kuvvetler ayırımına ve bu kuvvetler 
arasında denge sağlıyacak kurumlara yer veril
miştir. Bu kurumlardan herbiri tıpkı teşriî 
organ gibi, tıpkı icra organı gibi ve tıpkı yargı 
organı gibi Anayasamızın içinde yerleri ve gö
revleri olan organlardır. Bütün bunları kendi 
İç Hizmet Kanunu ile Türk yurdunu ve Türk 
Cumhuriyetini korumak ve kollamakla görev
lendirilen Türk Silâhlı Kuvvetlerinin de Ana
yasa içinde yeri, görevi ve sorumluluğu bulu
nan bir Anayasal kurum olduğunu belirtmek ve 
bahsi geçen millî bağımsızlık, millî hükümran
lık mefhumlarının anlaşılış ve icrasında maşeri 
vicdandaki tarife uygun bir tatbikatın yeral-
masında sorumlu bulunduklarını hatırlatmak 
için arz etmiş bulunuyorum. Kavram uyuşmaz
lığını mutlaka ortadan kaldırmalıyız. Ancak 
kavram uyuşmazlığının ortadan kaldırılması ve 

bütün Anayasal organ ve kurumların bir ahenk 
içinde işlemesi iledir ki, millî hâkimiyet tecelli 
eder, ve millî bağımsızlık korunur ve muhafaza 
edilebilir. 

Millî bağımsızlığın ve millî hükümranlığın 
korunma ve kollanmasında milletin kendi si
lâhlı kuvvetlerine dayanması esastır. Ancak 
bu, zamanımızın Dünya şartları içinde her za
man mümkün olmıyabilir. Bu yüzden milletler 
aralarında menfaat birliğine dayanan ittifaklar 
kurulur. Hedef millî bağımsızlığın, millî hüküm
ranlığın ve toprak bütünlüğünün korunması ve 
muhafazasıdır. Ancak, milletçe katıldığımız bir 
ittifakın, millî bağımsızlığımızı, millî hüküm
ranlığımızı ve toprak bütünlüğümüzü belirli 
düşmanlara ve belirli tehlikelere karşı korun
masının hedefinin, bu değerleri ittifak uğruna 
harcamamız ve kuvvetli müttefikimizin uydulu
ğuna düşmemiz sonucunu doğurmasına meydan 
vermemeğe de çok dikkat etmemiz lâzımdır. 

Türkiye, hepimizin bildiği ve son günlerde 
meclislerde ikili anlaşmalarla ilgili olarak ya
pılan görüşmelerde Sayın Dışişleri Bakanımız 
tarafından açıklanan şartlar ve sebepler altın
da 1952 yılında, NATO kısa ismiyle çağrılan 
Kuzey Atlantik İttifakına girmiştir. Bir savun
ma ittifakı olarak kurulmuş olan NATO'nun 
bugüne kadar millî bağımsızlığımızın ve toprak 
bütünlüğümüzün ittifak dışından gelebilecek 
saldırılara ve tehlikelere karşı korunmasında 
faydalı olduğu bir gerçektir. Ancak bir teca
vüz vâki olduğu takdirde NATO'nun işleyip 
işlemiyeceği, şimdi tereddütle karşılanan bir 
sualdir. 1964 Kıbrıs buhranı sırasında, Ameri
ka Cumhurbaşkanı Johnson'un Türkiye Başba
kanı İnönü'ye gönderdiği mektubun, Türkiye'
nin bir tecavüze uğradığından NATO'nun işle
yip işlemiyeceği konusunda tereddütler uyan
dırdığı hatırlardadır. 

(«Cumhurbaşkanı değil, Başbakan» sesleri.) 

C. H. P. GRUPU ADINA SAFFET ÜRAL 
(Devamla) — Başbakan dedim, Cumhurbaşkanı 
demedim. 

BAŞKAN — Bir dakika Sayın Ural. Muh
terem arkadaşlarım, burada konuşan her hati
bin hoşunuza gitmiyen sözleri olabilir, ama 
unutmamalıdır ki, her sayın üye hoşuna gitmiyen 
sözlere cevap vermek hakkına haiz değildir. Bu 
itibarla hatip konuşurken söz atılmaması huşu-
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suna dikkat buyurulmasını hassaten istirham 
ederim. Buyurunuz Sayın Ural. 

C. H. P. GRUPU ADINA SAFFET URAL 
(Devamla) — NATO'nun bir tecavüz vukuun
da işleyip işlemiyeceği hakkındaki tereddüt ve 
.şüphe hâlâ da giderilmiş değildir. Buna rağmen 
ittifak dışı bir tecavüze uğramamıza değin 
NATO'nun faydalı olacağım kabul etmekteyiz. 
Uygulanacak NATO Stratejisinin değiştirilmesi, 
topyekûn nükleer karşı taarruz yerme, esnek 
mukabele stratejisinin kabulü bu tereddütleri 
daha da artırmış bulunmaktadır. Uygulanacak 
KATO Stratejisinde Türkiye'nin T. B. M. M. 
karar vermeden bir savaşa sürüklenmesini önli-
yecek müeyyideler bulunması ve NATO Andlaş-
rasma ek Kuvvetler Statüsü anlaşmasındaki 
millî bağımsızlığımızı ve millî hükümranlığı
mızı zedeleyici ve gölgeleyici bâzı hükümlerin 
tadili şartiyle NATO'da kalmayı faydalı gördü
ğümüzü müteaddit kereler açıklamış bulunuyo
ruz. önerdiğimiz tadillerin gerçekleştirilmesi 
yolunda Hükümetin hiçhir ciddî harekette bu
lunmayışını üzüntü ile karşılıyoruz. 

NATO ile ilgili olarak Türkiye ile A. B. D. 
vı NATO ile ilgili olmıyarak Türkiye ile A.B.D. 
arasında yapılan ikili anlaşmaların derlenmesi 
ve müşterek prensipler tesbitiyle bunların bir 
temeıl ikili anlaşmada birleştirilmesi yolunda 
Hükümetin üç yıla yakın bir zamandan beri 
gösterdiği faaliyeti ilgi ile izledik. Bu anlaşma
lardan çoğu basında halka açıklanmıştır. Millî 
bağımsızlığımızı ve millî hükümranlığımızı açık
ça sedeliyen ve gölgeliyen şartları taşıdıkları in
kârı gayrimümkün bir gerçektir. Bu gerçek göz 
öiiümde iken Hükümetin hazırlanacak temel an
laşmayı T. B. M. M. nin tetkik ve tasvibinden 
va'dini olumlu karşıladık ve lüzumlu gördük 
ümitlendik. Ancak Dışişleri Bakanlığının 3 Tem
muz 1989 tarihli basın tebliğini görünce Hükü
metin ıtemel anlaşmayı bile T.B.M.M. nin tet
kik ve tasvibinden geçirmeye niyetli olmadığını 
anlayınca hayrette kaldık. Üzüntü ve endişe ile 
'belirtmek isteriz ki ikili anlaşmaların T.B.M.M. 
nin tasvibinden ve tetkikinden geçirilmemesin-
deki ısrar, sonu gelmiyen münakaşalara yol 
açacaktır. Bizatihi temel anlaşmanın prensipleri 
içinde millî bağımsızlık ve millî hükümranlık 
mefhumları ile bağdaştınlamayacak olanları 
•vardır. Daha birkaç aylık Libya ihtilâl Hükü

meti Wheelus üssünü bir ayda ve NATO'nun 
Kurucu üyelerinden Fransa, Fransa'daki Ame
rikan üslerinin tümünü bir sene içinde tahliye 
ettirmişken, Türkiye'nin ikili anlaşmalardan 
•doğan bir ihtilâfı çözüme bağlamak kin 4,5 yıl 
beklemeyi kabul etmesini ve bir taahhüde bağ
lamasını millî bağımsızlık ve millî hâkimiyet 
mefhumları ile bağdaştırmaya imkân yoktur. 
Hangi Anayasa maddesinin gerisine sığınırsa 
sığınsın iktidarın üzerinde bu kadar şüphe ve 
münakaşa çıkmış olan ikili anlaşmaları T.B.M.M. 
nin tetkik ve tasvibinden geçirmemekteki İsra
rını tasvip ve kabul etmiyoruz. Biz Sayın Dışiş
leri Bakanımızı bu kürsüden Türkiye'nin hukuk 
ve menfaatlerini savunan ve muhalefetin bu ko
nudaki şüphe ve endişelerini izale edici bir tu
tum ve eda içinde görmek isterdik. Ancak tees
sürle ifade edelim ki, kendilerini, batıya savu
nan, gerçekleri gizliyen ve ikili anlaşmalardan 
haksız çıkar sağlıyan Devletin haklılığına ina
nan bir tutum ve eda içinde gördük. Zayıf olan 
dâvalarını savunurken sayısız demagoji örnek
leri verdiler. «Devletin devamlılığı vardır deni-
l."r. Peki Hükümetlerin içe karşı devamlılığı var
dır da dışa karşı devamlılığı yok mudur?» der
ken nasıl bir teslimiyet duygusu ve tutkusu 
içinde bulunduklarını teessürle seyrettik. Ka
pitülasyonları savunan bir Osmanlı Veziri de 
areak böyle bir havada olurdu demekten ken
dimizi alamıyoruz. Biz C. H. P. olarak böyle 
T-:r duyguyu ve böyle bir tutkuyu kabul etmi
yoruz, reddediyoruz. 

SABAHATTİN ORHOH (Giresun) — O za
man reddetseydin ya. 

C. H. P. GRUPU ADINA SAFFET UEAL 
(Devamla) — Sözlerimin burasında biraz önce 
bahsettiğim kavram uyuşmazlığına tekrar işa
ret etmek istiyorum. Kavramların maşerî vic
dandaki tarifeleri üzerinde birleşmemiz şarttır. 
Biz ikili anlaşmaların T. B. M. Meclisinin tet
kik ve tasvibinden geçirilmesi halinde bahis 
konusu kavram uyuşmazlıklarının ve bu sebep-
la mevcut ve doğabilecek ihtilâfların önlenebi
leceği kanısı ile Hükümeti bir defa daha uya
rıyor ve ona sorumluluğunu bir defa daha 
hatırlatıyoruz,. 

«iktidarımız süresince hiçbir ikili anlaşma 
yapılmamıştır» beyanını bir mazeret olarak ile
ri sürme alışkanlığında olan iktidarın., bundan 
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böyle bu gibi sudan mazeretler ileri sürmesine 
de artık imkân yoktur. Bu anlaşmalardan doğa
bilecek ve halen mevcudolan bütün mazaratın 
sorumluluğu Hükümete aittir ve aidolacaktır. 

BAŞKAN — Sayın Ural bir dakika efendim. 
Bu ikili anlaşmalardan kasdmız, Askerî Kolay
lıklar Anlaşmaları değil mi efendim. 

C. H. P^ GRUPU ADINA SAFFET URAL 
(Devamla) — Evet efendim. 

BAŞKAN — Umumi değil tabiî. 
C. H. P. GEUPU ADINA SAFFET URAL 

(Devamla) — Millî savunma ile ilgilidir. Bir
lik ve beka ile ilgilidir. Hepsinden muradedi-
yorum. 

BAŞKAN — Bunu tasrih ediniz. 
C. H. P. GRUPU ADINA SAFFET URAL 

(Devamla) — Tasrih ediyorum Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Buyurunuz. 
C. H. P. GRUPU ADINA SAFFET URAL 

(Devamla) — Hükümetin ikili anlaşmalarla il
gili olarak Meclislerin «Gizli» bir toplantı yap
masını istemesinin gerisinde, sadece bu konu
daki tartışmaları önleme maksadını taşıdığı ar
tık ayan beyan olmuştur. Hem açık rejimden, 
demokrasiden bahsedeceksiniz, hem de millî 
hâkimiyetten dem vuracaksınız, sonra da ger
çekleri hem milletten ve hem de onun hüküm
ranlığının temsilcisi olan Meclislerden saklıya-
caksınız. Bu tutumla ne kimseyi inandırabilir
siniz ve ne de bu konudaki tartışmaları önliye-
bilirsiniz. Türkiye'deki bütün toplumsal olayla
rın, bütün öğrenci hareketlerinin, bütün öğret
men boykotlarının ve hattâ genç ordu mensup
larının bildiri yayınlamalarının gerisinde millî 
bağımsızlık, millî hâkimiyet ve benzeri kavram
lar üzerindeki uyuşmazlığın yattığını bilmek 
lâzımdır. Bize göre iki Mecliste de çoğunluğa 
sahip bir iktidar olarak ikili anlaşmaları T. B. 
M. Meclisinin tetkik ve tasvibinden geçirmekte 
bir güçlüğünüz yoktur. Böyle yaptığınız tak
dirde, eğer ikili anlaşmaların millî bağımsız
lığımıza ve millî hükümranlığımıza halci getir
mediklerine cidden inanıyorsanız ne kaybeder
siniz? Siz ikili anlaşmaları Meclislerin tetkik 
ve tasvibine sunmamakta ısrar ettiğiniz sürece. 
memleketimizde anti - Amerika gösteriler ve 
hakkınızda çeşitli ihanet ithamları devam ede
cektir. Anamuhalefet partisi olarak bu konu
daki kararınızı bir defa gözden geçirmeye siz
leri davet etmekte millî yarar görüyoruz. 

j Yıllardan beri yaptığımız bütçe tenkidlerin-
de, Millî Savunma Bakanlığı ve Genelkurmay 
Başkanlığı teşkilât kanunlarının çıkarılmayışı-
nı yermekteyiz, iki yıl önce de bizzat bendeniz, 
Hükümetin bu konudaki ihmalini dile getirmiş 
ve «Sayın Topaloğiu'nun bu Hükümette bulun
duğu sürece bu kanun tasarılarının Meclislere 
sevk edilrniyeceğini ve sevk edilseler bile ikti
dar tarafından çıkarılmayacaklarım» ileri sür
müştüm. Bahis konusu kanunlar hâlâ çıkarıl
mamış bulunmaktadırlar. Bunların son günler
de Meclise sevk edildiğini öğrendik? Bunu bir 
falihayır telâkki edij/oruz. Buna rağmen benim 
iki yıl önceki iddiam el'an geçerlidir. Unut-

I mamak lâzımdır ki bu kanunların öncelikle çı
karılması Anayasamızın bir emridir ve bu da 
Hükümete düşen bir vazifedir. 

Sayın arkadaşlarım, şimdi de özlük hakla
rı ile ilkili kanun ihtiyaçları üzerinde durmak 
ve tavsiyelerimizi, temennilerimizi arz etmiye 
sıra geldi. 

926 sayılı Askerî Personel Kanunu, Cumhu
riyet Senatosunda görüşülürken birçok eksik
liklerin tesbit edildiği, ancak tasarının birçok 
konularda çözüm yolları getirdiği için acele ola
rak çıkarılmasının çoğunlukça uygun görüldü
ğü, tesbit edilen eksiklik ve aksaklıkların gide
rilmesi için Hükümetin yeni tasarılar getirme
sinin temenni edildiği ve nihayet Hükümetin 
de bu konuda vaitlerde bulunduğu hatırlarda
dır. Nitekim, zaman zaman aksaklıkları gider
mek ve hizmeti daha iyi yürütmek için kanun 
tasarıları getirilmekte ve Meclisler üyeleri ta
rafından kanun teklifleri yapılmaktadır. Biz 
Hükümeti kendi lüzum ve ihtiyaç gördüğü ta
sarılardan başka, aşağıdaki konularda çözüm 
getirici tasarılar getirmeye ve Meclislere veril
miş bulunan kanun tekliflerinin kanunlaşması
nı desteklemeye davet ediyoruz: 

Astsubay okullarında değişik eğitim sü
relerinin uygulanması sonucu olarak astsubay 
okullarına aynı tarihte girmiş ve öğrenime be
raberce başlamış olan astsubaylar arasında rüt
be, kıdem ve emekliliğe esas hizmet süresi iti
bariyle farklar vardır. Daha teknik ve daha 
uzun süreli eğitime tabi tutulmuş olanlar mağ
dur durumda bulunmaktadırlar. 

Sanat enstitülerini bitirirdikten sonra tek-
1 nisyen assubay olarak hizmete alınanlarla, aynı 
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tahsili askerî okullarda yapanlar arasında da 
haksız olarak meydana gelmiş rütbe; kıdem ve 
emekliliğe esas hizmet süreleri farkları var
dır. 

Hayatlarını her gün risk ederek hizmet gö
ren uçucu ve denizaltıcı personelin uçuş ve da
lış tazminatları hüküm sürmekte olan pahalılık 
muvacehesinde önemsiz bir duruma gelmiş bu
lunmaktadır. Hükümet bu konuda âcil ve cid
dî tedbirler almalıdır. Uçuş hizmetlerini destek-
îiyen teknik yer personelinin, çok haklı tazmi
nat istekleri vardır. Alınacak tedbirlerin mües-
siriyeti ölçüsünde Silâhlı Kuvvetlerimizin tek
nik sınıflarından sivil, hayata doğru halen mev-
cudolan akış durdurulabilecektir. 

Silâhlı Kuvvetler sağlık tesislerinde ve sağ
lık hizmetlerinde fedakârlıkla çalışan persone
lin Fail - Time uygulaması nedeniyle, sivil sek
tör paralelin maddi olanaklarla teçhizi için va
kit kaybedilmemelidir. 

iki yıldan beri astsubay okullarına hse me
zunları alınmaktadır. İlkokul mezunu olan bir
çok Devlet memurları baremin en yüksek dere
celerinde maaş alabilme olanaklarına sahip 
iken, astsubaylarımızın aslî maaşlarının 80 li
rada dondurulmuş, daha doğrusu sınırlandırıl
mış olması adaletsiz bir keyfiyettir. 18 - 19 ya
şında astsubay olan bir genç normal terfi süre
lerini bitirdikten sonra,, son maaş kademesine 
kısa sayılacak bir sürede ulaşmakta, ama son 
kademede 15 - 18 yıl hiçbir terfi görmeden çalış
mak, veya kendisinden daha uzun süre çok fay
dalı hizmet sağlanabilecek bir zamanda teşvik-
sizlik nedeni ile emekliye ayrılmaktadır. Bu 
ise aynı zamanda Devlet hizmetinde bir israfa 
yol açmaktadır. Astsubay maaş tavanının hiç 
değilse 100 lira asli maaşa çıkarılması gerek
mektedir. 

0¥K bir sosyal sigorta müessesesidir. Ancak 
bir sigortanın emekliye ayrılan üyelerini bir 
leylek yavrusunu yuvadan atar gibi bünyesin
den atması garip karşılanmaktadır. OYK isti-
yen üyelerini emeklilikten sonra da bünyesin
de muhafaza edecek mevzuata kavuşturulmalı
dır. Kurum, üyelerine T. 0. Emekli Sandığı gi
bi emekli maaşı vermelidir. Kurumun iştiraki 
olan işletmelerde daha çalışabilir, genç yaşta or
dudan emekli olan üyelerine öncelikle iş temi
ni arzulamaktadır. Kurum denetim ve yöneti-

1 minde büyük bir nisbet teşkil eden astsubayla
ra da yer verilmesi istenmektedir. 

On binlerce gazimiz İstiklal Madalyası bera
tı ve şeref aylığı almak üzere müracaat etmiş 
bulunmaktadırlar. Bu müracaatlarla ilgili iş
lemlerin daha süratli olarak netieelendirilmesi 
için tedbirler alınmasını ve hak sahibi gazileri
mizin ileri yaşlarında uzun süre beklemelerin 
verdiği üzüntü ve sıkıntılardan kurtarılmasını 
rica ve temenni etmekteyiz. 

Değerli arkadaşlarım, Yüksek Askerî Şûra 
görüşmeleri ile ilgili olarak basında, askerlik 
süresinin indirileceği konusunda haberler yayın
lanmıştır. 1111 sayılı Askerlik Mükellefiyeti Ka
nununa göre 20 yaşını ikmâl eden her Türk 
genci askerlik hizmeti ile mükellef bulunmakta
dır. Nüfusumuz her yıl artmakta ve mükelle
fiyet altına giren genç sayısı da yükselmekte
dir. Silâhlı Kuvvetlerimizi belirli bir rakam 
içinde tutmak zarureti de ortadadır. Basında 
yer aldığı gibi askerlik süresinin 18 aya indiril
mesi belirli bir kadro muhafazası için çıkar 
bir yol olabilir. İktidarlara politik avantajlar 
da sağlıyabilir. Ancak askerlik hizmetine alın
dıklarında okuyup yazmakta ve kendi anadil
leri olan Türkçeyi konuşmakta, belirli bir yüz
de içinde bulunan erlerimizin, düşünülen 13 
aylık sürede modern harb tekniğine göre ne 
derecede eğitilebileceklerini ve 18 aylık süre
nin hizmetin ifasına yeterli olup olmadığım bi
limsel olarak araştırmakta fayda mülâhaza edi
yoruz. Hükümeti, bu konuda acele ve sonucu 
olumsuz olabilecek kararlardan uzak görmek 
isteriz. Tahsil derecelerine göre hizmet süresi
nin kısılması ve bedelli askerlik gibi eşitsizlik
lerden kaçınmak lâzımdır, ilk profesyonel or
duyu Türklerin kurduğunu ve modern ordu
ların profesyonelliğe doğru kaydıklarını naza
rı itibara almalıyız. 

Muhterem arkadaşlarım, bir millî ordunun 
kendi millet ve yurdunun özkaynaklarma da
yanmasının ve bir millî askerî sanayi geliştiril
mesinin lüzumuna bundan önceki bütçe görüş
melerinin her birinde değinmiştik. Bütçe ra
kamlarını tetkik ettiğimizde Hükümetin bu ko
nuda bu yıl da hiçbir ciddî tedbirle Yüce Mec
lislere gelemediğini görmenin üzüntüsünü duy
duk. Taşıma su ile değirmen dönmiyeceği mil
lî ordu olma iştiyakının kısmen buradan neşet 

[ ettiği hiçbir zaman hatırdan çıkarılmamalıdır. 
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Kendi aslî görevlerine bir aksaklık ve bir 
eksiklik vermeden, Kahraman Silâhlı Kuvvet
lerimizin toplum kalkınmasına katkıda bulunan 
ve ona omuz veren çalışmalarını takdirle ve 
tasviple karşılıyoruz. Bu arada bütün Silâhlı 
Kuvvetlerimizee yürütülmekte olan ağaçlandır
ma, okuma - yasma, sağlık, kalifiye işgücü ye
tiştirme ve döner sermaye faaliyetlerini; ha
ritacılık ve hava foto hizmetlerini övmeyi bir 
vecibe sayıyoruz. 

Değerli arkadaşlarım, 
Millî Savunma Bakanlığı 1970 yılı Bütçe 

teklifi 1989 yılı bütçe rakamlarına göre % 9 
civarında bir artışla (390 milyon Tl.) huzuru
nuzda bulunmaktadır. Bu artısın fiyat endeks-
lerindeki artışları bile karşılamayacağı ortada
dır. Geçen yıl daha bütçe yılının başında yatı
rımların % 50 ve cari harcamaların % 30 nis-
betinde tasarruf edilmesi emredilmişti. Yıl so
nunda bu tasarruf o raddeye varmıştır ki, per
sonelin özlük haklarının ödenmesi tehlikeye 
girmiş, Bakanlık Teşkilâtının ödemesi gere
ken borçlar ödenmeden ertelenmiştir. Yatırım
lar bütçenin % 2 si oranındadır. Silâhlı Kuv
vetlerimiz çok zor bir yıl geçireceklerdir. Bü
tün buraya kadar saydığım sebeplerle bu büt
çeyi olumlu saymıyoruz. 

Bütçenin Bakanlığa ve Silâhlı Kuvvetleri
mize hayırlı olmasını temenni eder Yüce Sena
toyu ve Kahraman Silâhlı Kuvvetlerimizi say
gı ve sevgi ile selâmlarım. (Alkışlar,) 

BAŞKAN — Sayın Turan, Güven Partisi 
Grupu adına. 

MUSTAFA TIĞLI (Sakarya) — Sayın Baş
kan, müsaade ederseniz, İkili Anlaşmalar ale
niyet içerisinde burada söz konusu edildi, onun 
hakkında usulü bir mütalâam olacaktır. 

BAŞKAN — Efendim, ben müdahale et
tim, askerî ikili anlaşmalardan bahsediyorlar. 

İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Sayın 
Başkan, şu noktanın tebarüz ettirilmesi gere
kir. Gizli toplantı için yapılan ön toplantıda 
sayın muhalefet de burada idi. Gizli toplantı
nın yapılmasının sebepleri izah edildiği zaman 
müspet oy kullanıldı ve hiç kimse bu gizli 
toplantıda Hükümetin bu ikili anlaşmaları açık
lamaktan çekindiğini ifade etmedi. Maalesef 
söz alan arkadaşımız burada hilafı hakikat 
bir beyanda bulunmuştur. Zabıtlara geçmesi 
lâzımdır. 

| SAFFET URAL (Bursa) — Hilafı hakikat 
konuşan odur, burada hiçbir şey açıklanma
mıştır. 

BAŞKAN — Sayın Ege istirham ediyo
rum. Şimdi... Bir dakika efendim müsaade 
buyurun, ikili anlaşmalara dair her iki Mec
liste de günlerce gizli toplantı cereyan etmiş, 
bütün gruplar görüşlerini ve buna karşılık Hü
kümet de görüşünü açıklamıştır. Bu yeniden 
tescile ihtiyaç gösteren bir husus olmadığı ci
hetle, bu noktayı meşkûk geçtim. 

MUSTAFA TIĞLI (Sakarya) — Sayın Baş
kan, izah etmek istediğim bir nokta vardır. 
Burada ikili anlaşmalardan bahsedildi. 

BAŞKAN — Kâfi efendim, bu kadar kâfi. 
I Buyurun Sayın Turan. 

MUSTAFA TIĞLI (Sakarya) — Sayın Baş
kan, burada ikili anlaşmalardan bahsedildi. 

BAŞKAN — Söz istersiniz, cevap verirsiniz 
Sayın Tığlı. 

MUSTAFA TIĞLI (Sakarya) — Usul hak
kında söz istiyorum. 

BAŞKAN — Usul hakkında olmaz, cevap 
veremezsiniz usul hakkında. 

MUSTAFA TIĞLI (Sakarya) — Zaten bu
rada aleniyet içerisinde Devletin, Ordunun 
mahremiyetini alâkadar eden bir meselede ne 
münakaşa edilebilir, ne de söz açılır. 

I SAFFET URAL (Bursa) — Kimi aldatma
ya kalkıyoruz Sayın Tığlı. Burada gizli hiçbir 
şey konuşulmadı. 

BAŞKAN — Sayın Ural istirham ederim. 
Buyurun Sayın Turan. 

GÜVEN PARTİSİ GRUPU ADINA SAMİ 
TURAN (Kayseri) — Sayın Başkan, sayın se
natörler; Güven Partisi Senato Grupu adına 
1970 malî yılı Millî Savunma Bütçesi üzerin
deki görüşlerimizle birlikte, millî güvenlik 
ve millî politikamız hakkındaki temel görüş
lerimizi arz edeceğim. 

Evvelâ şunu belirtmek isterim ki, Millî 
Savunma Bütçesinin tetkikinde bir evvelki 
yılların bütçesinin anahatları ile hemen he
men aynı olduğu görülür. Memleketimizde her 
ileri ve yapıcı hamlede Türk Silâhlı Kuvvetle
rimizin büyük tesisleri olmuştur. Tarihimiz 
bunların misalleri ile doludur. Türk Silâhlı 
Kuvvetlerimizin millî güvenlik ve millî savun-

I ma gücünün asil ve temel kaynağı Türk Milleti 
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olduğu gibi Türk milletinin güvenlik ve millî 
savunma gücü de şerefli Türk Ordusudur. 

Türk Silâhlı Kuvvetleri aziz milletimizin 
güven ve gurur kaynağıdır. Millet ve ülkü bü
tünlüğümüzün, Türkiye Cumhuriyetinin mil
letlerarası haklarının en büyük teminatının 
Türk Silâhlı Kuvvetleri olduğu inancını bir da
ha teyidetmek isteriz. 

Sayın senatörler, uzun rakamlarla sizleri 
yormamak için kısa olarak Millî Savunma 
Bütçesinden bâzı rakamlar vereceğim. 1970 
Bütçesinde, 1969 yılma nazaran yüzde 8,9 bir 
artış olmasına rağmen yatırımlara ve bilhassa 
harb sanayiine ayrılan miktarda, geçen seneye 
nazaran bir azalma vardır. 1969 yılında yatı
rımlara ayrılan miktr % 2,13 iken 1970 yılın
da bu miktar yüzde 1,63 e düşmüştür. Yatırım
ların yıllar itibariyle nisbetleri : 

1965 de % 9,6 
1966 da % 10,6 
1967 de % 11,2 
1968 de % 2,06 
1969 da % 2,13 
1970 de % 1,63 
Rakamlar tetkik edildiğinde 1967 yılından 

itibaren yatırımlarda büyük bir düşüş oldu
ğu görülür. 1970 yılında bu miktar % 1,63 dür. 
Bu durum sanki Millî Savunma yatırımları 
bitmiş, harb sanayii kurulmuş, ufak tefek ya
tırımlar için, cüz'i bir miktar ayrılmış hissini 
vermektedir. 1970 yılı Savunma Bütçesi, bir 
idame bütçesi karakterinde olup, bir geliştir
me hüviyetini taşımaktadır. 

Sayın senatörler, Millî Savunma masrafla
rı konusunda, üzerinde durulması gerekli bir 
husus; Türk ekonomisinin ve jeopolitiğinin 
sınırlarını aşan, bugünkü asker alma mev
zuatının icabı olarak, fazla sayıda erin silâh 
altında bulundurulmasıdır. Bu konuyu ge
çen sene de ele almış ve 1111 sayılı Kanunda 
değişiklik yapılmasının düşünülüp düşünülme
diğini Sayın Bakana sormuştuk. Hatırımda 
kaldığına göre Sayın Bakan, 1969 yılı Şubat 
ayında, Askerî Şûranın toplanacağını ve bu 
mevzu üzerinde çalışılacağını söylemişlerdi. 
Askerliğin 1,5 yıla indirilmesi hususunda, Gü
ven Partisine mensup milletvekili arkadaşla
rımız bir kanun teklifini Millet Meclisine ver
miş bulunuyorlar. Yedek subaylar için de ge

çen 1969 Bütçesinde bâzı mütalâalarımız olmuş
tur. Burada tekrar etmiyeceğim. Bir seneden 
beri çalışmalar nereye kadar varmıştır? Sayın 
Bakan bizlere malûmat verirlerse müteşekkir 
kalırız. 

Millî güvenlik politikamızın tesbiti için 
her şeyden evvel millî güvenlik politikamıza, 
ait bir millî hedefin belli olması lâzımdır. 

Bir milletin millî güvenlik ve savunma po
litikaları temelinde, o milletin sosyal, ekono
mik ve jeopolitik imkânlariyle, o milletin ve 
onun silâhlı kuvvetlerinin maddi ve mânevi 
güçleri yatar. 

Millî hudutlarımız içinde askerî, iktisadi,, 
sınai ve personeli sosyal imkânlariyle insan. 
gücümüzü, Devletin bekasını, egemenliğini ve 
güvenliğini sağlıyacak tarzda değerlendirmek 
ve millî birlik ve bütünlüğümüzü muhafaza 
ederek, savaş gücü yüksek bir silâhlı kuvvete 
sahibolmak ve milletin kalkınmasına yardım 
etmektir. 

Muhterem senatörler, erat celpleri ve şevk
lerinin çok muntazam bir şekilde yapıldığını 
ve kıtalarına gönderilen erlere çok yakın ve 
sıcak ilgi gösterildiğini memnuniyetle belirt
mek isterim. 

Sağlık hizmetlerinden ve askerî hekimlik
ten kısaca bahsetmek isterim. Sağlık hizmet
lerinden kısmen mahrum olan memleketimiz
de, askerlik çağma gelen gençlerimizin, sağ
lık kontrolundan geçirilerek sakatlar ve müz
min hastalıklar tesbit edilerek tedavileri yap
tırılmaktadır. 

Grülhane Tıp Akademisi verimli çalışmala-
riyle Orduya ve memleketimize birçok kıy
metli mütehassıs ve öğretim üyesi hazırlamak
tadır. Grülhane Tıp Akademisi kapılarını sivil 
hastalara açık tutmakta ve ücretsiz olarak bin
lerce hasta muayene ve tedavi edilmektedir. 
şunu da ilâve edelim ki, hastalar diğer has
tanelere nazaran daha iyi muamele görmekte 
ve daha şefkatli bakılmaktadır, özet olarak 
askerî hekimliğin memleket sağlığına büyük 
hizmetleri olmaktadır. 

Senelerden beri inşaatı bir türlü bitme
miş olan Etlik'teki Grülhane Tıp Akademisi bi
nasının biran evvel ikmal etirilip, bu müesse
senin modern bir duruma getirilmesini temenni 
etmekteyiz, 
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Sayın senatörler, dünyada belli başlı as
kerî güçleri jeostrateji bakımından durumla
rına kısaca temas etmek isteriz. 

Bugün hür Batı ve sosyalist Doğu diye 
adlandırılan blokların liderliğini yapan Bir
leşik Amerika ile Sovyet Rusya sahiboldukla-
rı teknolojik, ekonomik, ideolojik ve nükleer 
güçleriyle bir hâkimiyet stratejisinin icabı ola
rak, 

a) Karşı blokları parçalamaya, 
b) Kendi bloklarını genişletmeye, 
c) Teknolojik, ekonomik ve askerî üs

tünlüklerini devam ettirmeye çalışmaktadır
lar. 

Kuvvetli olanların hâkimiyet kurmaya ça
lışmaları tabiîdir. Böyle bir hâkimiyet altına 
girmemek için, ekonomik, teknolojik ve askerî 
alanlardaki mesafeyi kapatmaya çalışmak ve 
millî menfaatleri her şeyin üstünde tutan bir 
politika takibetmek lâzımdır. Türkiye'miz için
de bu böyledir. 

Kanaatimizce Türkiye'nin millî güvenlik 
stratejisi unsurlarım özetlemek şöyle müm
kün olur : Türk jeopolitiğinin verdiği imkân
ları bulmak ve onları millî hedefler için en 
iyi şekilde kullanmak ilk hedefimiz olmalıdır. 
Türkiye'miz, Sovyet Rusya ve peykleriyle 
ikibin kilometreyi aşan bir hududa sahiptir, 
ölçüsüz bir genişleme sevdasında olan Yuna
nistan da hesaba katılırsa, meselenin önemi ve 
ciddiyeti kendiliğinden meydana çıkar. Sov
yet Rusya blokunun dünya hâkimiyeti için 
bir geçim yeri saydığı, Batı blokunun da güç
lü müttefiki Türk Milletinin, millî güvenliği 
ve savunma politikası temel unsurların başın
da gelenidir. 

Ekonomik gücün yetersizliği, askerî gücü 
de za'fa uğratır. Ekonomik darlıklar hem 
millî savunma politikamızın başarısını aksa
tır, hem de vatanı müdafaa edecek Türk de
likanlılarını daha büyük fedakârlıklara mec
bur eder. Her devirde silâhlı kuvvetlerimizin 
kahramanlıkları başvurulan sigorta olarak 
kalmıştır. Bu sebeple millî güvenlik politikamı
zı tesbit ederken ekonomik unsuru kenara it
mek mümkün olamaz. 

Millî savunma hizmetlerinin, Türk ekono
misiyle karşılıklı ve yakın irtibatı vardır. 

Millî savunma hizmetlerinin, Türk ekonomi
sinin gelişmesine ve hiç olmazsa duraklaması
na sebebolduğu kanaatini taşıyanlar vardır. 
Ancak unutulmamalıdır ki, Silâhlı Kuvvetlerin 
sosyal, kültürel ve diğer bir kısım hizmetle
riyle, vatandaşın eğitimine yardımı, memleke
tin kalkınmasında küçümsenmiyecek bir un
sur olmuştur. Ordular güçlerini millî sanayi
den aldığı oranda harb sanayiinde milletin 
kalkınmasına yardım eder. Yeterli bir harb sa
nayiini kurmada geç kalmamız millî savun
ma gücümüzün bir ölçüde dış yardıma bağlı 
kalması, elbette doğru değildir. Geçen sene de 
belirttiğimiz gibi iktidarın bu konudaki gayret
lerini yetersiz bulmaktayız. 

Harb için sanayi 4 yıldan beri tahsis edilen 
500 milyon civarındaki ödenekler tamir ve ida
me işlerine sarf edilmekte ve esas, istenilen he
deflere ulaşmaya kâfi gelmemektedir. Rapor
da da esaslı ve yürek serinletecek bir harb 
sanayimden bahsedilmemiştir. 

Muhterem senatörler, harb sanayiimizin 
hedefi; Türk'ün savaş gücünü en üstün sevi
yeye çıkaracak, hareket ve ateş imkânlarını 
en iyi şekilde geliştirecek ve muhtemel bir sa
vaşın millî kaynaklarımızla idamesine imkân 
verecek şartlara sahibolmalıdır. Artık uça
ğını, topunu ve atomunu kendisi yapamıyan 
milletler, insan gücü ve cesareti ne olursa ol
sun güçlü olamaz ve yeterli sayılamazlar. Mo
dern harbler insan kabiliyeti yanında, modenr 
malzemeyi de katî ihtiyaç haline getirmiştir. 

Harb sanayiini bir anda kurmak elbette 
ki mümkün değildir. Ancak ciddî çalışmalarda 
bu millî hedefe ulaşmayı hızlandırmaya mec
buruz. Tamir ve idame gayretlerinin yanında, 
muhtemel bir savaşın istihlâkine mecbur oldu
ğu harb silâhı ve vasıtalarının Türkiye'de sü
ratle yapılmasına imkân hazırlamalıyız. Millî 
kaynaklarımızın, millî harb sanayiimizin ih
tiyaçlarına cevap verecek istikamette gelişti
rilmesi için, millî imkânlarımızla, NATO im
kânlarını birlikte kullanmaya mecburuz. 

Bugün duya güvenliğini ve dünya barışının 
mihverini kıtalararası nükleer silâhlar denge
si teşkil etmekle beraber, barışın korunmasın
da konvansiyonel harb gücünün artırılması ve 
devletlerin jeopolitiğin ehliyetli bir şekilde 
jeostratejik hedefler için kullanılması yolun-
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da gösterilen gayretler de etkili bir rol oy- I 
namaktadır. Bu bakımdan Türkiye güvenliği
nin; Batı'nın, Orta Doğu'nun, hattâ Doğu'nun 
güvenliği demek olduğuna şüphe yoktur. 

Dünya barışının temel unsuru olarak nük
leer silâhların her gün artan gücü ile, mevzi 
harblerin de önleneceği kanaatine itibar et
miyoruz. Bilâkis nükleer silâhların artan tah
rip gücü karşısında, hâkimiyet stratejisine 
sahip devletlerin, hedeflerine başka yollardan 
ulaşmaya çalıştıklarını ve stratejinin başka 
istikametlere yönelmekte olduğuna inanıyo
ruz. 

Sayın senatörler, Sovyet Rusya'nın değiş
meyen ve son Çek olayları ile bir kere daha su 
yüzüne çıkmış olan emperyalizmine karşı, Türk 
milletinin asıl teminatı kendi gücüdür. NATO, 
bizim için ancak munzam bir teminat teşkil 
eder. Bugün bloklararası nükleer devrin sağ
ladığı, savaşı önleme imkânları karşısında, 
Sovyet Rusya, hâkimiyet hedeflerine ulaşmak 
için başka stratejik hedeflere yönelmiş görün
mektedir. 

Kanaatimizce bunlar; 
1. iç savaşların, 
2. ideolojik savaşların, 
3. Ve lokal savaşların tahriki olarak özet

lemek mümkündür. 

Bugün Türkiye'nin millî güvenliği, Sovyet 
Rusya'nın nükleer tehdidi, daha fazla bu üç 
stratejik hedefle alâkalıdır. Buna göre Tür
kiye'nin millî güvenlik ve savunması; birinci 
derecede bir nükleer taarruza karşı olmaktan 
ziyade, bir ideolojik savaşın, bir iç savaşın 
ve nihayet bir lokal harbin tehdidine karşı alı
nacak tedbirlere bağîıdır. 

Muhterem arkadaşlar, Sovyet Rusya'nın 
Türk milletini ideolojik yollarla istilâ etme 
çabalarını basite almak mümkün değildir. Bu
gün Brejnef doktrini adı ile anılan ve Sovyet 
Rusya'nın bütün sosyalist devletlerin hamisi 
olduğu ve onlara müdahaleyi haklı bulduğu 
tarzında söylenen iddiaları dikkate alınırsa, 
«sosyalist Türkiye» yaygaralarının gerçek an
lamı meydana çıkar. 

Türkiye NATO'ya kendi güvenliği için gir
miştir. Hiçbir devlete taarnızî emeller beslediği 
içîn girmemiştir. Türkiye'nin komşularından hiç 
fbirine karşı düşmamlığı söz konusu olamaz. | 
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Güven Partisi olarak, bugün ittifaka dâhil 

ojmakta millet, menfaati bulunduğuna inandığı
mız için, NATO "ya dâhil olmakta davam etme
liyiz diyoruz, ikili anlaşmalardan gizli celsede 
bahsedilmiş olduğu için vs Güven Partisi gizli 
celsede görüşlerini arz ettiğinden, bu mevzuu 
burada konuşmıyaoağız. 

Türkiye'yi kendi emniyet bölgesi içinde sa
yan ve Dünya hâkimiyeti fikrinden vaz geçnıi-
yen Sosyalist Emperyalizm karşısında, durdu
rucu bir giiea sahibolan, hür batı ittifakında bu
lunmayı millî güvenliğimizin icabı olarak görü
yoruz. Ancak, tatMkaüta menfaatlerimize ay
kırılığı bsliren hususların behemehal düzeltil
mesini de istiyoruz. 

Amerika Birleşik Devletlerinin Türkiye'ye 
karşı tutumunda ciddî hatalar olmuştur ve bu 
Türkiye'de Amerikaya kar§ı girHıen propagan
daları geniş ölçüde beslemiştir. Kıbrıs işinde 
hatalı bir tutum taTribetmişiir. Bidayette Kıb
rıs politikasının tesbi'binde Türkiye'de sorumlu
lar Amerikaya lüzumundan fazla bel bağlamış
lardır. 

Amerika, ikili anlaşmalar konuşanda da ya-
iîri kadar çabuk davranmamış, ikili anlaşma
larda millî haysiyet ve milî menfaatlerle hağ-
oaşmıyan hükümlerin biran evvel değişmesi için. 
sarfedilen gayretlerin çabuk sonuçlanmasını. 
önliyen gecikmeler olmuştur. Türkiye'de sefir 
tây'liîljicbn, sefirin davranış]arına kadar kaba 
hatalar olmuş ve bütün bunların tepkileri gö-
îüiinüş ve büjiün bunlar bir ideolojinin mak
satlı tahrikleri için istismar edilmiştir. 

Sözlerime son verirken bir noktaya temas 
etmek isterini; 

Çok isabetli bir kanunla İstiklâl Madalya
sına hak kazananlara verilecek olan vesikaları
mı tanzimindeki gecikmelerden çok şikâyet ol
maktadır. Herhalde Sayın Bakan da, bizler gibi 
bu mevzuda birçok şikâyet mektupları almış
tır. Bu masada çalışanları takviye ederek, biran. 
evvel bunların neticelenmesine hız verilmesini 
ve şikâyetlerin durdurulmasını temenni ediyo
ruz. 

Bu arada birkaç sorumuz olacaktır : 
1. Madalyaya hak kazanan istiklâl Gazile

rinin adedi ne kadardır? Ye halen sırada bekli-
yenlerin sayısı kaçtır ve günde kaç gazinin ev
rakı ikmal edilmektedir? 
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2. Beyanname dağıtan 69 deniz subayının 
'durumları nedir? Bunlardan kaşı ordudan çıka-
ıılmıştır? Yine yüz kus Lir subayın gazetede çı
kan beyanatlarının aslı nedir? 

3. Askerlik süresinin bir buçuk yıla indiril
mesi için Güven Partisi milletvekilleri tarafın
dan yapılan kanun teklifini Hükümet olumlu 
karşılamış mıdır? 

Millî Savunma Bütçesi için hazırüanan rapor
daki temennilere katılıyoruz. Millî Savunma 
Bakanlığı Bütçesinin milletimize, Ordumuza ha
yırlı ve uğurlu olmasını temenni eder, şahsım ve 
grupum adına Yüce Senatoyu ve değerli Ordu 
mensuplarını saygılarımla selâmlarım. (Alkış
lar). 

BAŞKAM — Sayın Kaplan Millî Birlik 
Grupu adına... 

MİLLÎ BİRLİK GRUPU ADINA KADKİ 
KAPLAN (Tabiî Üye) — Sayın Başkan, de
ğerli arkadaşlarım, Sayın Bakan, Silâhlı Kuv
vetlerin değerli mensupları, konuşmamı 4 bö
lüm üzerinde toplıyacağım. Bir tanesi; Silâhlı 
Kuvvetlerin durumunu genel yargılarla, tesbit. 
İkincisi; millî savunma politikası hakkında 
bir araştırma ve teklif. Bir de; bugünkü or
tamda Silâhlı Kuvvetlerle de ilgili bulduğu
muz bir konunun açıklanması. 

Değerli arkadaşlarım, geçen 20 yıllık bir 
dönemde 1950 ile 1970 arasında Silâhlı Kuv
vetler bütçeleri millî gelire yakından aĵ ak 
uydurup, on kat bir artış göstermiştir. Bu 
cari fiyatlarla, sabit fiyatlarla, üç kat bir ar
tış gözüküyor. Yalnız 1950 de genel bütçe 
içindeki % 30 oran, şimdi % 16,5 a düşmüş. 
Bir yarı yarıya düşüş var. Millî ihtiyaçtan 
doğan bir düşüş olduğunu kabul etmek lâ
zım. Mutlak rakamda yükseklik var. Yalnız, 
gelişen bütçelerin cari harcamaları çok yük
sek olarak tesbit edildiği için ve devamlı söy
lendiği için Millî Savunmadan azalacak pa
raların bu yollarla sarfını uygun bulmuyo
ruz. ileride daha güçlü bir ordu beslemek ve 
vücuda getirmek bakımından mecburen yap
tığımız 'bu tasarrufları daha ayarlı bir şekilde 
kullanmak bir zarurettir. 

Değerli arkadaşlarını, bugünkü gücü belir
ten bir kriter var elimizde : 9281 liralık kişi 
başına bir rakam düşüyor. Ordumuzda. Yu
nanistan'da bu iki misli kadar, Bulgaristan'

da 1,5 misli kadar, iran'da ve Suriye'de 2,5 
misli kadar, italya'da 5 misli kadar. Daha ile
riye gittikçe rakamlar büyüyor, almıyalım on
ları. Şimdi bunu yükseltebilmek meselesi var. 
Yükseltiriz belki.. Yalnız, yetişmek imkânı 
güç gözüküyor. Meselâ aynı süre içinde biz 
7 806 ten 9 281 liraya çıkarırken bu miktarı 
bilfarz Yunanistan 11 192 liradan, 19 202 e 
çıkarmış. Mamafih bu yabancı bir şey değil. 
Ekonomik göstergelere baktığımız vakit do 
ayni şeyi gösteriyor. Demek mantıki bir so
nuç çıkıyor bundan. Ata'nm dediği gibi : 
«Kılıçla kazanılan, sapanla pekleştirilmediği 
takdirde.» Yine o Büyük önderin ifade ettiği 
gibi; «iktisat Devleti kurulamadığı takdirde 
hiçbir alanda güçlü olamayız.» Bu bir gerçek
tir, veya zahirî olarak yaratılacak bâzı güç
lükler suni olmaya mahkûmdur, burada ka
lır. 

Meseleye bir de, sefer stokları açısın
dan, - tabiî kürsünün ancak gerektirdiği mik
tarda arz etmek istijforum - baktığımız saman; 
NATO askerî standartlarına erişmek için bir
çok milyarların gerektirdiğim görürüz, bun
ları siz de biliyorsunuz. Bu açıdan da ba
kınca bir çıkmaz içinde olduğumuzu kabul et
mek lâzım. Nüfus hızla artıyor, asker alma 
problemleri doğuyor ve sıkıştırıyor devamlı 
bizi. 

Değerli arkadaşlarım, teknoloji hızla geli
şiyor, araç, gereç ve donatım yıldan yıla hızla 
demode oluyor. Bu ise bizim idame faktörü 
gücümüzü devamlı geriletiyor. 

Alışılmış bulunan düşüncelerden ve alış
kanlıklarından ötürü başka türlüsüne cesaret 
edilemiyen uygulamalardan sıyrılarak, sert, fa
kat kurtarıcı bir viraj almanın zamanı gel
miştir, düşüşncesindeyiz. 

Silâhlı Kuvvetlerimizin durumu hakkında 
böylece, pek genel fakat geçerli yargılara var
dıktan sonra, bu durumun düzeltilmesi için bu
lunacak çareleri araştırmak istiyoruz. 

Değerli arkadaşlarım, Silâhlı Kuvvetleri; 
dış politikanın esas belirleyici faktörü olarak 
düşünmek ve buradan millî politikaya ve bu
nun hedeflerine ulaşmak şeklinde düzenlene
cek olan bir mantık dizisi ve düşünce zinciri 
doğru olmaz. Sıcak savaşın zorunlu olduğu 
çağlarla beraber bu pek geride kalmıştır. Hele 
çağımızın koşullarına ayak uyduraınıyan top-
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lumlar için söz konusu bile olamaz. Sayın Millî 
Savunma Bakanı, «Milletlerin Silâhlı Kuvvet
leri, hükümetlerin takibedecekleri siyasetin 
'başlıca dayanağıdır.» demektedir. Gerçeğin bu 
mantık dizisinin tersine de olması lâzım. Ni
tekim yine bunu söylüyoruz. Hepimiz söylü
yoruz, ama bir dış görünüştür gerçeği yan
sıtmam. Nitekim Sayın Bakan, «Büyük Ata
türk'ün» - Yurtta sulh, cihanda sulh - sözünde 
ifadesini bulan Türkiye'nin iç ve dış siyaseti 
Türk Silâhlı Kuvvetlerinin bu görevi yapa
bilecek bir kuvvet seviyesinde bulundurulma-
siyle mümkündür» diyerek, Silâhlı Kuvvetlerin 
millî politikaya bağlı değişikliğini benimsemiş 
oluyor, ama hemen eklemeliyim ki, Ata'nın 
bu veciz sözü Silâhlı Kuvvetlerle gerçekleş-
tirilemiyeeek bir durum değildir. Mesele bura
dan başlar. 

Uluslararası ilişkileri alabildiğine değişti
ren koşullar, ulusal politika faktörlerini de 
çok etkilemiş ve millî savunma politikasını ke
sin bir şekilde ulusal politikaya bağlı kıl
mıştır. Bu açıklama ile, millî savunma meşa
lelerimizi incelemek için, millî politikayı ha
reket noktası olarak seçmenin gerekliliğini 
belirtmiş bulunuyorum, iş buraya varınca 
millî politikayla birlikte, millî stratejiye de 
dikkatlerinizi çekmek isterim. Stratejinin po
litikanın davranışlarını temsil ettiğini elbette 
takdir etmektesiniz ve yine takdir etmekte
siniz ki, strateji politikanın gerçekleştirme 
aracı olacaktır. Ancak bunlar arasında tek 
yönlü kesin bir mekanik bağlantı yoktur. 
Toplum kurallarına 'bağlı olarak düşünüldü
ğü seviyede kapsam ve şekil değiştirebilirler. 
örneğin; NATO stratejisini, NATO ülkeleri
nin, hattâ açıkçası büyük devletlerin çıkar
ları belirlerken, millî politikamızın NATO stra
tejisinin bir değişkeni olduğunu hatırlatmak is
terim. Bağımsız bir politika izlemesinin gerek
liliği buradan doğmaktadır. 

Soyut kavramlara bir uygulama niteliği ka
zandırmak için, müşahhas örneklere ve hedef
lere başvurmanın zorunluluğu açıktır. Bun
dan ötürüdür ki, millî politika kavramını da 
bir anafikre - konsepte - ve bâzı somut hedef
lere dayatarak açıklamak istiyorum. 

Nedir millî politikamızın konsepti ve somut 
hedefleri 

Zannederim ki büyük önderimizin «Yurtta 
barış, Dünyada barış» sözü temel hareket nok
tamız olacaktır. Ama nasıl ve ne yolla? Çözül-
ııesi gereken nokta burasıdır. Sadece barış is
lediğimizi ilân ederek, etliye - sütlüye karış
madan, pasif bir barış politikasını mı izliyece-
ğiz; yoksa gereğinde barışa zorlama politikası
nı mı?.. 

İş buraya dayanınca imkânlar ve güç konu
lar karşımıza çıkmakta ve ister istemez jeopoli
tik, teknoloji, ekonomi, kültür, nüfus, moral 
gibi, doğal olarak mevcudolan veya tarafımız
dan yaratılabilen unsurlarla, bunların belirle
diği silâhlı güç aklımıza gelmektedir, özellikle 
jeopolitik gereklerin diğer bütün unsurlara 
yön verecek bir nitelikte olduğu ve hepsini be
lirlediği unutulmamalıdır, israil'i bir örnek 
olarak verebilirim. Bu ülkenin, jeopolitik du
rumu, diğer bütün unsurları şiddetle harekete 
geçirmektedir. Çok sözü edilmiş olmakla bera
ber, jeopolitiğimizıin, ulusal politikamızın baş-
bca etken olduğunu tekrarlamak isterim. 

Değerli arkadaşlarım, Ata'nm «Bitaraf olan-
laı bertaraf olur» sözü boşuna söylenmemiştir. 
Kabuğumuza çekilerek, kapımızın çalınmasını 
önlemek imkânını vermiyen bir coğrafya üze
rindeyiz. Bu coğrafyaya bağlı olarak yüz yılla
rın geliştirdiği politikanın hâkim çizgisi, hare
ket ve basirettir. Bu coğrafya güçsüzlük hızla 
mahkûmiyete ve güçlülük ise, hızla hâkimiyete 
dönüşür. Kaplumbağa adımiyle zaman içinde 
güçlenme gibi bir umursamazlık tutumu, bu 
coğrafyanın mayasiyle bağdaşamaz. Bu coğraf
yada bağımsız yaşıyabilmenin, hele dediğini 
yaptırabilmenin tek şartı güçlülüktür. Bu coğ
rafya, tek başına, ya da çeşitli ittifaklarla güç
lü hale gelmiyenleri asla affetmez. O halde, 
«Yurtta ve Dünya/da barış» sözünün uygulan-
niasmın tek ve temel şartı, (güç) olarak mey
dana çıkmaktadır. Esas konu, bu gücün unsur
ları arasında bir ilişki kurabilmek ve doğru 
bir öncelik tâyin edebilmektir. Silâhlı Kuvvet
lerin, vazgeçilemezlik durumuna rağmen, gücü 
fağlıyan unsurların başında bulunmadıklarını 
a ıklamak isterim. Elbetteki teknoloji, ekonomi, 
kültür, nüfus, moral gibi unsurlar önde bulu
nacak v̂e sağlam bir silâhlı gücün temellerini 
kuracaklardır. Böylece millî politikamızın so
mut hedefleri kendiliğinden meydana çıkmakta
dır. 
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Yurtta ve Dünyada barış anafikrine dayalı 
olan millî politikamızın somut hedeflerini; 
teknolojik, ekonomik, kültürel ve moral kal
kınma olarak belirleyip, dengeli bir şekilde nü
fus artımını da buna ekliysbiliriz. Bütün bun
lar için zaman ve imkân kazandıracak olan gü
venlik tedbirlerimi arayıp bulmak da millî po
litikamızın temel unsurlarından birisi olacaktır. 
Sayılan bu somut hedeflerin tahlili ve bunlara 
ulaşılması çareleri konumuzun dışında bulundu
ğundan, biz millî politikamızın konu ile ilgili 
unsurunu, yani kalkınma için zaman ve imkân 
yaratacak güvenlik tedbirleri konusunu ele ala
lım. Ve bu tedbirlerin aynı zamanda, kalkınma
yı doğrudan doğruya dsstekliyebilme olanak 
ve koşullarını da araştıralım. Millî politikanın 
a nailleri ve somut hedefleri böylece tesbit edi-
Lii.ce; Şimdi millî strateji alanına girmiş bulu
nuyoruz. Bunun, askerî talimnamelere de geç
iriş olan, «Ulusal hedeflerin elde edilmesi için 
barışta ve seferde askerî kuvvetlerle beraber, 
ulusun politik, ekonomik ve psikolojik gücü
nün geliştirilmesi ve kullanılmasıdır» seklindeki 
tanımı, oldukça açıklayıcı gözükmektedir. Bu
na göre, bütün politik, ekonomik ve psikolojik 
kuvvetlerimizin teknoloji ekonomi, kültür ve 
moral alanlarında kullanılması gerekiyor. Si
lahlı Kuvvetler için, ise hem bu. alanları destek
leme hem de bu alanların gelişmesi için gerekli 
oian barış zamanını ve imkânını kaşanacak şe
kilde örgütlenme gibi, çift başlı önemli görev
le.: beliriyor. 

Değerli arkadaşlarım, Silâhlı Kuvvetler 
bunu nasıl yapar? işte bu soru ile millî savun
ma politikası ve Silâhlı Kuvvetler stratejisini 
araştırma konusuna girmiş bulunuyoruz. Millî 
pc litikanın ve stratejinin istekleri ve imkânları 
millî savunma politikasının dokusunu teşkil ede
cektir. Nedir bu istekler ve imkânlar? 

Millî politikamız içte ve dışta barışı gerçek
leştirmek için kalkınmaya yöneldiğine ve diğer 
taraftan bu kalkınma için gerekli olan barış 
zamanını kazanmak istediğine göre hiç şüphe
siz ki, Silâhlı Kuvvetler için sınırlı imkânlar 
tahsis edebilmekte ve imkânsızlıkları ittifaklar
la tamamlamaya çalışmaktadır. Tahsis edebil
diği imkânların sınırlılık ölçüsü bütün çaba
lara rağmen ordumuzun bugünkü sıkıntılı 
durumu ile belli olduğuna göre, bunları gide

recek olan ittifakların da neler sağlıyabildiğini 
dikkatle gözden geçirmek gerekir. 

Değerli arkadaşlarım; 

Uzun uzun tartışması yapılan NATO ittifakı
nın kurulmasındaki koşullar değişmiş ve ittifa
kın gücü ve imkânları tartışılır hale gelmiştir. 
Esnek mukabele stratejisi, herkesin kendi ba
şının çaresine kendisinin bakması gerekliliğini 
oldukça meydana çıkarmıştır. Bu durum elbet
te ki teknolojinin askerî stratejiye yaptığı et
kilerden doğmaktadır. Amerika'nın gücüne da
yanan derhal ve kesin mukabele ve kütle tahrip 
stratejisi, hiç şüphesiz ki NATO ülkelerine 
bir süre için tam güvenlik sağladı. Bu süre
den gerektiği ölçüde yararlanmış olmamız bi
zim için büyük bir kayıptır. Vatanımızın her 
karış toprağını kendi vatanı gibi savunamıyor 
diye, koilektif savunma örsrütünün strateüsi-
ni tek suçlu olarak ilân edemeyiz. Vatan de-

I nen toprakların savunması önce o vatanın sa-
j hiplerine düşer. Askerliğin gereklerini görme-

nıezlikten gelemeyiz. Kaybedilecek toprakların 
bizim için (Vatan) olan adının, NATO kolek
tif savunması için (Arazi) olarak tanındığına 
şaşmamalıyız. Bu durum gerçeğin kendisidir. 
iyice biliyoruz ki, sadece bir hattın elde bulun
durulmasına dayatılmış bir savunma düşünüle
mez. Konvansiyonel silâhlarla yürütülecek 
klâsik savaş doktrini elbette kendi kurallarına 
dayatılacak ve elbette ki bunda arazi kaybı 

I konusu da olacaktır. Gerçek bu yönde olunca, 
i NATO'nun kanattaki ülkeleri, sırasında feda 
I edebileceğine ne çok şaşmalı, ne de hiç feda 

eimiyeceğine inanmalıyız. Açıkça, iş başa düş
mekte ve fedakârlıkların mütekabiliyet ve eşit-

j lik esasına dayanması kaçınılmaz olmaktadır. 
Bu durumda, güçlerimiz arasında kesin bir 
ölçüsüzlük bulunabilecek hasımlarla, eşit ku
rallar içerisinde karşılaşmanın bize bir kazanç 
getirmiyeceğini söylemek, her halde doğruyu 
belirtmek olacaktır. NATO'nun hasmı saldırı
dan vazgeçirme gücünü henüz yitirmemiş ol
makla beraber, kesin bir vazgeçirme gücüne sa-
hibolduğu da söylenemez. Bu gerçek karşı
sında, hasmı harekete geçirmekten sakınmak 
bize düşer. Bu demektir ki, ülkemizi NATO'
nun muhtemel hasımlarını tehdideder bir ta
vırda bulundurmamak gerekir, özellikle boy 
ölçüş emiyeceğimiz nitelikte olan nükleer saldı-
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rıları davet edecek tedbirsizliklerden şiddetle 
sakınmalıyız. Bunun içindir ki, bölgemizi nük
leer silâhlar ile, bunlara ilişkin diğer özel ted
birlerden arındırmak düşüncesi ciddiyetle ince
lenmesi gereken bir konudur. 

Akla NATO'dan çıkmanın bir tedbir olup 
olmıyacağı geliyor. Bu görüş, sadece ideolojik 
düşüncelerden doğuyorsa, buna hayır diyoruz. 
Yanlış anlaşılmaması için hemen ekliyelim ki, 
ideolojik düşüncelerden ötürü NATO'da kalma 
görüşünü de benimsemiyoruz. Bu tip tartışma
lar, doğru unsurların üzerine oturtulmalı ve 
jeo - politik gerekler ile bilinen birçok gerçek
ler gözden geçirilmelidir. Ne NATO'ya körü 
körüne bağlılık ve ne de muhtemel hasımlara 
karşı körü körüne düşmanlık bağımsız ve basi
retli bir politikanın ilkeleriyle bağdaşamaz. 
Bugünün gerekleri ve gerçekleri karşısında 
hasmane bloklaşmaların çözülmesi ve barışın 
yerleşmesi için çaba harcıyacak cesur ve ileri 
görüşlü öncüler içerisinde olmamızın gerekli
liğini önemle belirtmek isterim. NATO'dan 
çıkışın meydana getireceği yeni durumlarla (be
raber Orta - Doğu mücadelesinin sonuçları, 
Kıbrıs ve benzeri problemler, millî politika
mızı meydana çıkaracak olan durum muhake
mesinde önemle rol oynıyacak unsurlardır. 

Şimdilik Amerika'nın kontrol ve desteğinde 
olan NATO'nun, sadece bugünkü askerî yönü 
ve durumu değil, yarın Avrupa çapında iktisa
di ve siyasi bir bütünlüğe dönüşebilecek olan 
önemli durumu da ciddiyetle gözden geçirilme
lidir. Ayrıca düşünmeliyiz ki, Atlantik ötesi, 
Avrupa birliği, Rusya ve Çin zirvelerine dayalı 
dünya politik dengesi yalan gelecekte ağırlı
ğını daha çok gösterecek ve ülkemizin bu denge 
karşısındaki durumu daha belirgin hale gelecek
tir. 

Değerli arkadaşlarım, 

NATO'dan yararlandığımız kadar, NATO'
nun da Türkiye jeopolitiğine ve bu toprak
lar üzerinde yaşıyan ulusumuza muhtaç olduğu 
düşünülürse, söylendiği ve umut edildiği kadar 
yararlı olmıyan hattâ bâzı konulardaki etkileri 
tartışmalı bulunan askerî usul ve yardımları dik
katle gözden geçirerek, bunların para ve malze
meye ilişkin olanlarını, ekonomimizi temelin
den güçlendirecek şekilde endüstri malzemesi 
yardımlarına çevirtmek, bunca denemeler so

nucu Ordumuz geleneklerine ve ulusal yapımıza 
ters düşen kısımlarını da düzeltmek için biran 
bile gecikilmemelidir. 

Değerli arkadaşlarım, 
Millî politikanın ortaya koyduğu istekleri 

ve imkânları gözden geçirmiş bulunuyoruz. Bu 
açıklamalar göstermektedir ki, millî savunmaya 
ancak sınırlı imkânlar aynlabildiği gibi, ittifak
lardan sağlanabilecek imkânlar da muhtemel 
hasımların üstün gücünü sınırlarımızdan itibaren 
kesin bir şekilde karşılıyacak garantide ve du
rumda değildir. 

Artık Millî Savunma politikası ve Silâhlı 
Kuvvetler stratejisini tâyin için yeter ölçüde var
sayımlara kavuşmuş bulunuyoruz. Araştırma
lardan vardığımız sonuca göre, bu politikanın 
temeli, yani anaîikri; imkân ölçüsünde kendi 
varlığımızla yurdun savunulması olacaktır. Bu
nun anlamı, başarılı olarak uyguhyabiieceğimiz 
bir savaş doktirinini seçmek demektir. 

Değerli arkadaşlarım, 

Her savaş doktirini, belirli bir şekilde ve ken
disine özgü ilke, kural ve yöntemlere dayanır. 
Bunların belirleyici faktörü kullanılan silâhlar
dır. Üstün silâhlar bulunup kullanılamadığı 
takdirde etkin stratejik ve taktik manevralardan 
başka başvurulacak bir yol yoktur. Silâh ve 
malzeme yetersizliği, hiç şüphesiz ki idame im
kânları dâhil, kabul edilebilecek ölçüyü kaybe
dince bu manevraları kullanmak da bir çare 
olamıyacağından, aynı savaş doktirinini kul
lanan taraflardan silâh ve malzemece kesin üs
tünlüğe sahibolam, başarıyı elde eder. Bu kai
dedir istisnaları olabilir. Bu gerçekler karşısın
da yapılacak iş, yeni bir savaş doktirini bulup 
uygulamaktır. Napolyon karşısında Rusya'nın 
uyguladığı, çekilme ve kış ile iktifak doktirini, 
büyük önderimizin Kurtuluş Savaşında uygula
dığı, «Hattı müdafaa yoktur, sathı müdafaa 
vardır.» doktirini; halen Vietnam'ın başarı ile 
uyguladığı gerilla harbi doktirini, belirgin bi
rer örnektirler. 

Değerli arkadaşlarım, 

Birkaç istisnai durum hariç üstün teknikli 
konvansiyonel silâhlara dayalı klâsik harb dok
tirinini uygulayabilmek imkânlarımız oldukça sı
nırlı gözükmektedir. Maddi imkânsızlıklar, mo
ral ve diğer yeteneklerimiz gibi lehimize sayıla
bilecek unsurları da aştığı hallerde mutlaka da-
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ha gerçekçi başka bir yol izlenmelidir. Şimdiki 
millî politikamızda, sınır dışı harekâtı gerekti
recek haller belki pek az olduğundan, savunma
ya uygun yeni bir savaş doktirinini seçmek 
serbestliğine de sahibiz. Bunun için millî sa
vunma politikamızı, büyük önderin, adı ile söy
lemek gerekirse Mustafa Kemal Savunma dok-
tirini ile, gayri nizami harb doktirinini birleşti
ren özel bir savunma anlayışına dayatabiliriz. 
Bunun açık ifadesi, yurdumuzu, gerilla savası 
gibi gayri nizami harb usulleri ile bütün derin
likte savunmak ve hasmı yıldırmaktır. 

Değerli arkadaşlarım, millî savunma politi
kasının bu gereklerinden ötürü; Silâhlı Kuvvet
ler stratejisinin, açıklanan yurt içi savunma 
doktirinini uygulamak, sınırlı taarruzi hareket
leri başarmak ve bunlarla birlikte ulusal kal
kınma hedeflerini desteklemek amacına dayalı 
bir davranış bütünlüğünü ifade etmesi gere
kir. 

Onun için de şu tedbirlerin alınması zorun
ludur. 

Tabiî bunlar tartışılır, çok incelenir. 
1. Âz masrafla kurulup idâme ettirilebile

cek ve gayrinizami savaş usullerini uyguîıya-
cak olan bölgesel savunma kuvvetlerini teşkil 
etmek ve aynı zamanda bu kuvvetlere ordunun 
hizmet işleri ile beraber ulusça kalkınma sa
vaşlarında görev verme. 

2. Sahillerimizi koruma amacına göre ör
gütlenmiş ve anayapısı denizaltı., avcı ve hü-
eümpotlardan, mayın v.s gibi küçük tekneler
den ve gorek'i diğer yardımcı teknelerden ku
rulu. gücıü silâhlarla donatılmış bir sahil koru
ma deniz kuvveti bulundurmak. Çok denizci in
sanlarımız var, hasret çekmiştir, denize, denize 
çıkabilirler. 

3. Yurt içi hava savunmasına göre örgüt
lenmiş hava kuvveti ile uçaksavar birlikleri bu
lundurmak. 

4. Klâsik harb doktrinine göre gerek ana
vatan derinliğini savunacak, gerekse belirli 
taarruzi görevleri başaracak nitelikte küçük, 
fakat modern savaş gücüne gerçekten temsil 
eden çevik birlikler meydana getirmek kara, 
hava, deniz. NATO'ya tahsis edilip, NATO 
standartlarına yükseltilecek olanlar bu kuvvet
ler içerisinde bulunabilir. 

5. önerilen bu millî strateji konseptini 
ve savaş doktirinini, genç kuşaklar içerisinde 
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yayacak ve onları bu göreve hazırlıyacak şe
kilde millî eğitim programlarımızda gerekli de
ğişiklikler yapmak. 

Değerli arkadaşlarım, şimdi bunlar üzerinde 
kısa bir açıklama yapmak istiyorum, çok kı
sa. 

Bölgesel savunma kuvvetleri, Kara Kuvvet
lerinin büyük kısmını temsil ederek nüfus ar
tımından dolayı asker almada karşılaşılan ve 
gittikçe artacak olan büyük sıkıntılara çare 
bulacaktır. Bu kuvvetlerin donatımı, ulusal gü
cümüzle sağlanacağından, bu tür sanayiimiz 
ve bunun teknolojisi gelişecek ve millî ekonomi
ye de hizmet edecektir, özellikle gemi inşa sa
nayiimizin büyük bir hızla gelişeceği söylene
bilir. Bunlar kısa zamanda değerli ihraç mal
ları haline gelecektir. Bölgesel savunma kuv
vetlerinin idâme masrafları da azdır. Şimdiki 
er başına düşen masrafın daha azı ile idame 
mümkündür. Artan para çevik kuvvetlerden 
kurulu seyyar ordunun kişi başına düşen payı
nı artıracak başta arz ettim bu böylelikle hiç 
değilse civar komşularımıza eşit bâzı nedenler
le de üstün, modern bir savaş gücünü ayakta 
tutmak mümkün olacaktır. 

Yurt içi bölgesel savunma kuvvetleri, sey
yar ordunun bâzı, hizmet ihtiyaçlarını da üze
rine alacağından o çevik kuvvetlerin eğitim 
öğrenim ve savaş gücü; çok istirap çekilmekte
dir arkadaşlarım tam ayakta tutulacaktır. Tam 
dumanı üzerinde tutulacaktır. 

Millî politikamızın temeli barış içinde bir an 
önce ulusça topyekûn kalkınma olduğuna göre 
bunun başka şekli yok. Hiçbir başka şekli yok, 
hepimiz de kabul ediyoruz. Askerlik yükümlü
lüğü ile kalkınma savasına katılma konusu da 
ülkemiz ve toplumumuz için ciddiyetle ele alın
ması gereken bir konudur. Buna inanıyoruz. 
Yurt içi bölgesel savunma kuvvetinin bu görev 
için uygun düşeceği kanaatini arz etmek istiyo
rum. 

BAŞKAN — Sayın Kaplan üç dakikanız 
kaldı ona göre ayarlayın lütfen. 

MİLLÎ BİRLİK GRUPU ADINA KADRİ 
KAPLAN (Devamla) — Değerli Başkan, ikin
ci konuşmadan zannederim 4 dakika alabilirim, 
bitiririm. Bugün için 300 000 civarında ola
cak olan bu bölgesel savunma kuvvetinin fire
lerini düşerseniz karargâh hizmetleri, v. s. 
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240 000 civarına iner. Münavebeli kullanmak j 
suretiyle eğitimde, kalkınma savaşında kalkın
mamız bizim için en büyük bir savaştır. Bunu 
yapmaya başarmaya mecburuz, bu 120 000 ldşi, 
200 günlük ortalama iş gününde 20 000 G00 iş-
günlük bir potansiyel gücü meydana getirir. Bu
nunla yaptığım hesaplara göre, 134 milyon bil
farz ağaç dikilebilir, 20 000 Km. basit yol gü
zergâhı yapılabilir, 14 000 Em. taş duvar örü-
lebilir. 

Muhterem arkadaşlarım, ulusal yükümlülük 
olarak yaparsak maliyet düşük olur. Beş yıl 
buna devam etseydik, dikkatlerinize arz ede
yim, 870 milyon fidan dikilmiş, 100 000 Km. 
basit yol güzergâhı açılmış, 70 000 Km. taş du
var örülmüş olabilirdi. Bunları ağaçlandırma, 
köy yolları inşaası, teraslandırma, drenaj, ka
nal açma gibi hizmetler için düşünün... Sadece 
ağacı değerlendireyim; firesi çıktıktan sonra 
500 milyon ağaç, millî gelire 10 yıl sonra 50 mil
yar katkı demektir. Bu demektir ki, yılda beş 
milyar iç ve dış para olarak Devlet Maliyesine 
akacaktır. 

Değerli arkadaşlarım. Böyle bir çalışma an
garya mıdır? Elbette aklımıza şimdi bu sual ge
liyor. Anga,rya değil diyoruz ve Anayasanın 42 
nci maddesini okuyorum: «Memleket ihtiyaçla
rının zorunlu kıldığı alanlarda vatandaşlık 
ödevi niteliği alan ve beden ve fikir çalışmaları
nın şekil ve şartları demokratik esaslara uygun 
olarak kanunla düzenlenir.» irademize bağlı. 

Biz geri kalmışlıktan kurtulmak için çırpı
nan ve Anayasamızın bu çok anlamlı hükmünü 
mutlaka işletmek zorunluluğunda bulunan bir 
ulusuz. Anayasamız insan haklarının temeline 
dayandığına göre gelin bir de o açıdan bakalım 
arkadaşlarım, insan hakları sözleşmesinin 4 ncü 
maddesi, «Topluluğun hayat ve refahını teh-
dideden buhran ve âfet hallerinde talebolunan 
her hizmeti mecburi çalışmadan saymamakta
dır. 

Değerli arkadaşlarım, her yıl Kıbrıs kadar 
bir toprağımızın denizlere aktığını üşüntü ile 
ortaya koyarken, bilinen nedenlerle yurdumuz 
çoraklaşır ve zengin topraklarımız moloz yığın-
lariyle dolarken bütün bu olayları Türk toplu
munun hayat ve refahını tehdideden âfetler ola
rak saymıyacak mıyız? (Bravo sesleri) | 
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Beğerli arkadaşlarım. 
Şimdiye kadar söylediğim ve zamanlını

zın imkânları ölçüsünde bir tez olarak ortaya 
koymaya çalıştığım düşünceler, bizlerde yıllar
dan beri gelişen bir şekilde ileri sürülen düşün
ce ve tekliflerin bir bütünüdür. Şimdi yapılan 
iş, daha öncekileri belli bir metot ile ve belir
gin bir şekilde ortaya koymaktır. "Elbetteki, 
en yeni bilgilerle donatılmış olan değerli Ordu 
mensupları ileri sürülen görüşleri gerektiği öl
çüde değerlendirecekler ve Silâhlı Kuvvetlerin 
bünyesi konusunda zorunlu gördükleri değişik
lik tsklifleriini, millî politikayı tesbit ve millî 
savunma politikasını tâyinle görevli yerlere 
ulaştıracaklardır. 

Değerli arkadaşlarım. 
Konuşmamı bitirmeden önce içinde yaşadı

ğımız koşullarla çok ilgili olan önemli bir 
noktaya da değinmek istiyorum. 

Cumhuriyet devrimlerinin eğitim ve öğ
renimini ve bunların yaratıcısı büyük Önder'in 
düşüncelerini sarsılmaz bir şekilde genç kuşak
lara sindirmenin gerekliliğine inanıyoruz. Cum
huriyet Ordusu bütün unsurlariyle devamlı ola
rak bu eğitim içerisinde bulunmalı ve Cumhu
riyet devrimlerinin ruh ve anlamları herkesin 
vicdanına sindirilip bilincine yerleştirilmelidir. 
Bu eğitimi sistematik bir şekilde ve doğru yö
nü ile verilemediği takdirde, birçok fikir karı
şıklıkları olacak ve ters tutumların arkası 
almamıyacaktır. Özellikle askerî okullarda 
Kemalist devrimciliğin., büyük kurtuluş müca
delemizin, Atatürk'çülük fikir ve ülküsünün 
çeşitli sosyal ve siyasal devrimlerle karşılaştırıl
malı bir şekilde açıklanması ve Kemalist ruhun 
inançlı ve bilinçli olarak dim dik 'ayakta tutul
ması zorunludur. Aksi halde arayan genç ve 
heyecanlı dimağlar birçok yollara başvuracak, 
aradıklarını bulma çabasını harcayacak ve bul
duğunu kabul ettiği birisine yapışıp kalacaktır. 
(Bravo sesleri) Bu durumda suçlu her halde 
o genç değildir. Sosyal olaylar karşısında bi
limin gerekleri dışında, bilinçsiz bir şekilde ted
bir alma düşünceleri ve davranışları, gıeri te
pen silâh gibi daha kötü sonuçları hazırlarlar. 
Harb Okulları ve askerî liseler programları bu 
konularda sağlam esaslara dayatılmalldır. Ta
rihi boyunca ileri görüşlülük ile mayalanmış 
olan, yakından tanıdığımız ordumuz, bugünkü 
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ruh ve yapısına da uygun düşecek şekilde ve 
toplumumuzun bugün içinde bulunduğu koşul
ların da bir gereği olarak, Atatürk'çülük ülkü
sünün bilinçli, imanlı ve inançlı evlâtlarını 
yetiştiren bir devrim okulu olma niteliğine da
ha da hız vermelidir. 

Bu bütçenin millî varlığımızın sarsılmaz te
meli olan Silâhlı Kuvvetlerimiz için başarılı bir 
uygulama getirmesini diler, grupumuz adma 
saygılarımızı sunarız. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Tekin A. P. Grupu 
adına. 

A. P. GRUPU ADINA AKİF TEKİN (An
talya) — Sayın Başkan, sayın senatörler, 
C. H. P. Sözcüsünün konuşmasına evvelâ kısa
ca temas ettikten sonra, esas konuşmama geç
mek istiyorum. 

Sayın senatörler, bütün NATO devletlerinde 
müzakeresi gizli yapılan ikili anlaşmalar Hü
kümetin teklifi ve C. H. P. nin de tam oy ver
mesi ile Senatomuzda gizli yapılmış bulun
maktadır. Her anlaşma birer birer okunarak 
izah edilmiş, menfaatlerimizle bağdaşmıyan hu
suslar çıkartılmış bulunmaktadır. Yapılan tar
tışmalar sonunda tasviple karşılanan bu anlaş
maları anlamak istemiyenler elbette buluna
cak ve bunu böyle bir fırsatta milletten sak
lanmış, gizli işler yapılmış gibi göstermeye ça
lışacaklardır. İşte C, H. P. Sözcüsünün yap
tığı da bundan başka bir şey değildir. 0. H. P. 
Sözcüsü İç Hizmet Kanunu maddesini hatırla
tarak Anayasa gayeleri ve esaslarının Adalet 
Partisi İktidarı tarafından kaale alınmadığın
dan bahisle, şanlı Ordunun idare tutumunu, 
Anayasa ve iktidar olarak karşı karşıya getir
mek istiyen olumsuz ve yakışıksız bir yola git
mekten kendini alamamıştır. Devletin Anaya
sası. yine yasa müesseseleri halinde, koruyucu 
büyük yan müesseselerini, kontrol ve emanete 
terk ve havale etmiştir. Savunma Bakanlığı 
Bütçesi müzakeresini basamak yaparak iktidarı 
yasa çiğniyen bir iktidar halinde göstermeye 
çalışan mütalâaları isabetsiz, indî ve kat'î bir 
izah tarzını hedef yapma gayretlerini tek ke
lime ile yakıştıramadık. Bugünkü Türkiye'de 
yasalarla, iktidar - muhalefet, yüksek dereceli 
mahkemeler ve tüm olarak işleyiş düzenine, 
kontrol esasına dayalı emniyetli bir sistem hâ
kimdir. Günlük politik hissiyata, büyük ve 

tahrikçi yönlere tevcih gayreti ise artık eski
miş bir siyaset taktiğidir. Sayın C. H. P. Söz
cüsünün yüksek sesle kıraat ettiği ilk fikirle
rini Adalet Partisi Grupu olarak ve bir asker 
sıfatiyle yadırgadım, redde mahkûm nitelikte 
gördüm. 

Sayın Başkan, sayın senatörler, Muhterem 
Millî Savunma Bakanlığı erkânı; huzurlarınıza 
Adalet Partisi Grupu adına Millî Savunma Ba
kanlığı 1970 malî yılı Bütçe tasarısı hakkında 
görüş ve temennilerimizi arz etmek üzere çık
mış bulunuyoruz. Sayın senatörler, stratejik 
ve jeopolitik durumumuz, her an için müdaha
leye hazır bir ordu bulundurmayı âmir bulun
maktadır. 

Bunun için, millî savunma politikasını, te
mellerini ve hedeflerini tesbit ederek, Silâhlı 
Kuvvetlerimizin teşkilini ve hazırlanmasını yap
mak icabetmektedir. 

Türkiye'nin millî savunma politikasını tes
bit ederken, bu politikanın temellerinin içe 
dönük bir politik görüş ve düşünce sistemine 
dayatılmaması görüşü, hâkim olmalıdır. 

Türkiye'nin stratejik ve jeo - politik duru
mu muvacehesinde Avrupa güvenliği ve sulhu, 
Orta - Doğu'dald daima gelinen askerî ve siyasi 
durum, Akdeniz'deki kuvvet yarışmasını hesaba 
katarak, millî savunma politikasını tesbit etmek 
lüzumu açıkça gözükmektedir. Bu politika, hali
hazırda Millî Güvenlik Kurulunda tesbit edilen 
esasların Bakanlar Kurulunda karara bağlan
ması suretiyle tâyin edilmektedir. Türkiye'nin 
stratejik mevkii Orta - Doğu'yu, dolayısiyle 
Hint Denizini, Akdenizi ve Afrika'yı Rusya'ya 
karşı örtmektedir. Bir kara devleti olan ve bu 
durumdan kurtularak deniz devleti olmak, 
yani sıcak denizlere çıkmak istiyen Sovyetlerin, 
Anadolu'dan geçmesi lâzımgelmektedir. Buna 
göre Türkiye, «Denizlere hâkim olan dünyaya 
hâkim olur» düşüncesinde olan Rusya'nın stra
tejik bir hedefi halindedir. Türkiye bâzılarının 
dediği gibi, ne NATO'mın muharebe ileri kara
koludur ve bunun için hedeftir, ve ne de.strate
jik silâh ve üsler bulunduğu bahanesinden do
layı Rusya'nın hedefi olmaktadır. Türkiye stra
tejik durumu ile NATO ve Varşova blokların
dan hangi tarafa geçerse o bloka üstünlük ka
zandırmaktadır. Onun için ele geçirilmesi iste
nilen bir hedeftir. Mesele kurt ile kuzunun su 
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bulandırması meselesidir, Sovyetlerin, NATO 
nezdinde birkaç defa konferans teklif etmeleri
ne rağmen, Çekoslovakya'yı işgal etmesi, Brej-
nev doktrini ile sosyalist hükümetlere direkt 
müdahalede bulunmaları prensibi, yakardaki 
görüşlerimizi teyideder mahiyettedir. 

Bu yanaşma manevraları, siyasi oyalamalarla 
zaman kazanarak, nükleer silâh ve klâsik silâh
lar bakımından kuvvet dengesini lehlerine çevir
me gayreti için maksatlı olarak yapılmaktadır. 
1971 senesinde Varşova Paktı devletlerinin, 
konferans teklif etmelerinin Ortak Pazar geliş
melerini önlemek için olduğu kanaati umumi
leşmiş bulunmaktadır. Bugün Rusya'nın nükleer 
silâhlarda denge sağladığını, klâsik silâhlarda, 
- uçak ve tank hariç - üstün duruma geçmiş ol
duğu bilinen bir hakikattir. 

Sayın senatörler, 
Türkiye bir Avrupa devletidir. Avrupa'da 

güvenlik sağlanması Türkiye'nin de güvenliğini 
temin etmiş olur. Halihazırda Avrupa'da sulh 
yapılamamıştır. Askerî denge NATO ile sağlan
mış bulunmaktadır. 

Amerika ile Rusya arasında nükleer denge 
hâsıl olmuştur. Bu denge stratejik nükleer har
bi önlemiş bulunmaktadır. Bu durum karşısın
da NATO'da elâstiki strateji, esnek mukabele 
stratejisi öngörülmüş bulunmaktadır. Sayın se
natörler, esnek strateji hakkında Sayın Millî 
Birlik Grupu Sözcüsünün fikirlerinde olmadığı
mızı belirtmek isterim. Esnek strateji demek; 
harb yapılacak silâhların, stratejik nükleer si
lâh, taktik nükleer silâh, klâsik silâh ve siyasi 
konularda birbirlerini esnek olarak kullanma
larıdır. NATO milletlerinin kendi haline bırakı
lıp yalnız yardım yapılarak muharebe yapmaları 
şekli değildir. Onu tavzihan arz ederim. 

Bu durum karşısında NATO'da elâstiki stra
tejik (Esnek mukabele stratejisi) öngörülmüş 
bulunmaktadır. 

Bu stratejiye göre harbin evvelâ siyasi ça
lışmalarla önlenmesine çalışılacak, mümkün ol
madığı takdirde klâsik silâhlarla muharebeler 
yapılacak bu kuvvetler kâfi gelmediği takdirde 
evvelâ taktik nükleer silâhlarla müdahale edile
cek bu da yetersiz kalırsa stratejik nükleer si
lâhlarla katî netice alınacaktır. Esnek mukabele 
stratejisini harbte tatbik edebilmek için NATO 
devletleri klâsik silâhlarını çoğaltmaya çalış

makta, daima Sovyetlerden üstün durumda bu
lunarak savaşı çıkmadan önliyecek kudrete sa-
hibolmak ve devam ettirmek gayreti içinde bu
lunmaktadırlar. 

Bu suretle NATO kendini dünyadaki geliş
melere uydurarak (Kirpi) savunma sistemini 
geliştirmektedir. 

Sayın senatörler, 
Şurasını tamamen belirtmek isteriz ki, sulh 

istiyor ve sulh içinde yaşamak istiyorsak, Sov
yetlerin değişmdyen stratejik hedefleri karşir 
sında NATO'nun ve onun üyesi bulunan Türki-
yenin üstün silâhlarla mücehhez ordu bulundur
ması ve devam ettirmesi lüzumu ile karşı karşıya 
bulunmaktayız. Orta-Doğu'nun askerî bakımdan 
durumu daima değişiklik göstermektedir. Sov
yetlerin bu bölgedeki milletlere çok miktarda 
askerî malzeme ve silâh yardımı yapması ve sos
yalist hükümetler kurdurması ve netice olarak 
Brejnev doktrini prensibinden hareket • ederek 
bu hükümetlerle direkt temas sağlamak istemesi 
ihtimalleri Türkiye'yi savunma tedbirleri alması 
bakımından yakından etkilemektedir. Çünkü 
Orta - Doğu'ya yollar Türkiye üzerinden geç
mektedir. 

İsrail dört yönden Arap milletleri ile çevrili 
olarak zayıflık tevlide den stratejik iç hat ma
nevra sahası içinde bulunmaktadır. Bu zafiyeti 
ortadan kaldırmak için hasımlarının harekete 
geçmeden, hazırlık durumunda iken yerlerinde 
imha etmek taktiğini kullanmak suretiyle Arap 
milletlerinin stratejik durum ve kuvvet üstün
lüklerini bertaraf ederek yurdunu savunuyor 
vs kanaatimizce bu şekilde savunmaya da de
vam edecektir. Vukubulacak bir harekâtta müt
tefiklerimizden göreceğimiz her türlü lojistik 
yardımlar; Akdeniz yolu ile, kıyılarımıza çıkar
ma suretiyle yapılacaktır. Bu yolun daima 
açık ve emniyette olması lâzmıgelmektedir. Ak-
clenize Rusya devamlı deniz kuvvetleri gönder
mekte ve kuvvet toplamaktadır. 

Stratejik mânada Akdeniz dar bir manevra 
sahasıdır ve Boğazlar Sovyetlerin elinde olma
dığı için direkt temas sağlıyarak takviye etmek 
imkânlarından mahrum kalacağı için stratejik 
bir harekât yapamıyacaktır. Ancak taktik alan
da Orta - Doğu'daki Arap milletlerinin ve Ku
zey Afrika ülkelerinin münferiden yapacakları 
harekâtları deatekliyebileceği, onların kuvvet 
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dayanağı olabileceği ve siyasi durumlarını kuv-
vetlendirebileceği mütalâası yerindedir. Şurası
nı da ehemmiyetle belirtmek isteriz ki, Akdeniz 
kıyılarımızı Anadolu'nun içine bağlıyacak mü-
taaddit yolların ve ha,va meydanlarının yapıla
rak, yapılacak yardımın süratle ulaştırılması sa
vunmamız için hayati önem taşımaktadır. Yuna
nistan'ın Kıbrıs tutumunu siyasi alanda hallet
mek için Türkiye'nin her an kuvvetleriyle mü
dahaleye hazır bir durumda bulunması ve kuv
vet desteğinin tesiri altında siyasi alanda mese
lenin istenilen şekilde halledilmesini uygun mü
talâa etmekteyiz. 

Bizce Kıbrıs'a müdahalenin, NATO veya 
Amerika'nın «Verdiğim silâhları ancak NATO 
savunmasında kullanabilirsin» düşüncesi ile 
mâni olmaya çalışacağını kabule imkân yoktur. 
Bu düşünce, Kıbrıs harekâtını yapmak istiyen 
siyasi bir görüşün Türk efkârına karşı dış bir 
sebep aramasından doğmuş bulunmaktadır. 

Adalet Partisi Hükümetinin Kıbrıs' a Karsı 
yaptığı ciddî askerî tehdidinde kimse mâni ol
maya çıkmamış ve çıkamamıştır. Yukarıda kısa
ca özetlediğimiz durumlar karşısında yurt sa
vunmamızın ne dereceye kadar ehemmiyet ka
zanacağını anlamış bulunmaktayız. 

Devletimizin bekâsını, egemenliğini ve gü
venliğini tehditlerden korumak millî hedefimiz
dir. Bu hedefe ulaşmak harb gücümüzün yeterli 
olmasiyle mümkündür. Kendi imkânlarımızın 
halihazırda yetersiz ve noksan olduğu bir haki
kattir. İşte bu noksanlığımızı gidermek ve güç
lenmek için NATO Kolektif Savunma Teşkilâtı
na girmiş bulunuyoruz ve buna muhtacız. 

Kendi imkânlarımız bakımından da malî 
potansiyelimiz, Plânlamanın öngördüğü iktisadi 
kalkınmaya ayrılan miktarından arta kalan kıs
mı içinde, en yüksek seviyenin yurt savunma
sına harcanmasının prensibolarak kabul edil
mesi mütalâasındayız. 

Ekonomik ve sanayi gücümüzün gelişerek 
harb sanayiimizin kurulması ve kendi harb silâh 
ve araçlarımızı dış devletlere muhtacolmadan 
yapabilmemiz hedefimiz olmalıdır. Türk Milleti 
İstiklâl Harbinde dıştan temin ettiği silâhlarla 
kurduğu Millî Ordusu ile vatanını ve istiklâli
ni kurtarmıştır. 

Millî Ordu oluşu silâhların menşeine göre de
ğil, millî hedeflerin elde edilmesi için kullanıl-

masmdadır. Halihazırda İsrail'in durumu da 
aynıdır. Dıştan temin ettiği silâh gücü ile millî 
varlığını teminat altına almaktadır. Kumandan 
ve personeli millî, plânları millî, kullanma 
maksatları ve hedefleri millî olan Ordumuzun 
bir kısım silâhlarının hariçten, müttefiklerinden 
tedarik edilmesi millî oluşuna asla gölge dü
şüremez. 

NATO, Silâhlı Kuvvetlerimizin harekâtını, 
genel destek ve direkt destek usulleri ile destek-
liyerek, takviye ederek, emrine kuvvet vererek 
başarıya ulaşmasına yardım edecektir. 

Silâhlı Kuvvetlerimizin alacağı göreve stra
tejik ve jeo - politik durumumuza uygun olarak 
kara, deniz ve hava kuvvetlerine bütçeden tah
sisler yapmaya da bilhassa itina gösterilmelidir. 

Deniz Kuvvetlerimizin, Karadeniz, Ege de
nizi ve Akdeniz manevra sahalarına uygun ala
cağı vazifeleri yerine getirecek kudrete sahib-
olması lüzumludur. Deniz Kuvvetlerimize atom 
denizaitısı temin etmek samanı gelmiş bulun
maktadır. 

Hava kuvvetlerimizin, modern uçakları bün
yesinde bulundurarak, yapılacak bir harekâtta 
hava üstünlüğünü temin ve devamlı sağlıyacak, 
kara ve deniz kuvvetlerimizin harekâtını, des-
tekliyecek, düşman derinliklerine taarruz ede
cek kudrette tutulmasına itina edilmelidir, Türk 
Silâhlı Kuvvetlerinin modern ordular seviyesi
ne çıkartılması amacımız olmalıdır. Bu, ancak 
harb silâh ve vasıtalarının mükemmelliği, yeni 
eğitim usulleri ile yetiştirilmeleri ile mümkün 
olabilecektir. Dış yardımlardan aldığımız silâh
lar modern, iyi nitelikte ve kâfi miktarda ol
ması üzerinde dikkatle durulmalıdır. 

Erlerin, er eğitim merkezlerinde yetiştirile
rek kıtalara verilmesi usulünü yerinde bulmak
tayız, ancak kıtalara giden erlerin tekrar yetiş
tirilmesi durumuna düşülmiyecek derecede, bil
hassa teknik sınıflarda eğitilmiş olmaları şart
tır, kıtalar ancak muharebe eğitimi ve kıta tat
bikatları yaparak muharebeye hazır durumda 
olmalıdır. Bunun üzerinde önemle durulması 
yurdun savunulması bakımından zaruridir. Or
duların savaş yapmada maddî güçlerine görülen 
lüzum kadar moral güçlerinin de ehemmiyeti 
vardır. Sosyal şartlarının iyileştirilmesi, moral 
temini bakımından çok yerinde bir tutumdur. 

Silâhlı Kuvvetler millî hedeflerimizin tahak
kuku için kendi vazifesi ile başbaşa bırakılma-
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lıdır. iç bünyemizde politika içine sokmamaya 
dikkat etmeliyiz ve bâzı siyasilerin ve zümre
lerin kendilerinin destekçisi gibi gösterme gay
ret ve propagandalarının önlenmesini istemek 
de millî vazifelerimizden biri olmalıdır. 

69 beyannameci subay hâdisesinde ordumu
zun derhal disiplini yerine getirmesini takdir 
eder ve disiplinsiz bir ordu olmıyacağı kanaati
mizi de açıkça belirtiriz. 

Türkiye^de harb sanayiinin Millî Savunma 
Bakanlığı Bütçesi ile kurulmasının istendiğini 
sayın hatiplerin şimdiye kadarki konuşmaların
dan anlamış bulunuyoruz. Millî Savunma Büt
çesi bir savunma bütçesidir. Harb sanayii teri
miyle ancak kendi kuruluş kademeleri olan ana-
tamir, balam ve yenileme fabrikaları kurabilme 
imkânlarına sahibolduğu anlaşılmaktadır ve bu 
bütün dünya ordularında da böyledir. 

Harb sanayii ağır sanayiinin bir dalıdır. Ona 
muvazi olarak kurulur. Millî Savunma Bakan
lığı, Hükümet içinde bu konu üzerinde önemle 
durarak, alâkalı bakanlıklarla gerekli yatırım
lar yaparak bu sanayiin kurulmasını destekle
melidir. Şimdiye kadar kurduğumuz fabrikalar
da hafif silâh, cephane imali ile bakım, onarım, 
yenileme yapabilmekteyiz. 

Millî Savunma Bakanlığı 1970 malî yılı büt
çe teklifi 4 750 000 000 liradır. 1969 yılı Büt
çesine göre % 8,9 bir artış yapılmıştır. Devlet 
Bütçesinin yükselişi karşısında Millî Savunma 
Bütçesi az bir oranla artmış bulunmaktadır. Bu
günkü politik şartlar içinde jeopolitik özelliği
mizi düşünecek olursak bütçenin asgarî miktar
da tutulduğu görülmektedir. 

Amerika, Almanya ve İtalya'nın yaptığı dış 
askerî yardımlarla, NATO enfrastrüktür harca
malarının ilâvesi ile bütçenin mühim miktarda 
arttığı görülmektedir. Dış yardımlar aynı za
manda harb gücümüzü geliştirici bir faktör ol
maktadır. Harb sanayiimiz kuruluncaya akdar 
ve dış yardımların aksaması, azalması veya ta
mamen kesilmesi ihtimallerine karşı silâh, cep
hane ve ikmal maddelerinin yeteri kadar stok-
lanması dikkate alınmalıdır. Bütçenin kendi 
içinde ordunun modernleştirilmesine ve sosyal 
şartların geliştirilmesine fazla ödenek ayrılmış 
bulunmaktadır. Bu suretle Silahlı Kuvvetlerimi
zin ateş gücü, hareket kabiliyeti ve vurucu kuv
veti, personelin morali her şeyden üstün tutul
muştur. 

Savunma Bütçesi 3 anagrup halinde dağıl
mıştır, cari harcamalar, yatırım harcamaları, 
transfer harcamaları, 

Cari harcamalar; 4 591 746 000 liradır. 
Esas yurt savunmasını bu bütçe yapmaktadır. 
Buna harb gücü harcamaları denilmektedir. 
Bunun içinde personelin giyimi, kuşamı, teçhi
zatı, harb silâh ve vasıtaları, her türlü cephane 
alımları, gemi yapımı ve uçak alımları, harb sa
nayii, hava meydanları yapımı gibi unsurlar dâ
hil bulunmaktadır. Yalnız bu harcamalarda per
sonel giderlerinin büyük yekûn tuttuğu görül
mekte ve bu meselenin halledilmesi gerekmek
tedir. 

Yatırım harcamaları daha ziyade sosyal şart
ları geliştiren harcamalarıdır. (Konut yapımı, 
ordu evleri, hastane, karakol, askerlik şubesi, 
kışla inşaatı gibi yapılan tesislere harcanan 
meblâğdır.) Genelkurmay ve Millî Savunma Ba
kanlığı teşkilât kanunları ile harb okulları, 
harb akademileri kanunlarını ve Askerî perso
nel Kanununa ait kanun tasarısı ile pilotların 
tazminat kanunu tasarılarını Bakanlığın Mec
lise sevk ettiğini ve üzerinde çalışmalar yapıl
dığını öğrenmiş bulunuyoruz. 1111 sayılı Asker
lik Kanunu ile 1076 sayılı Yedek Subay Kanunu 
üzerinde çalışmasını askerlik süreleri üzerin
de çalışmaları memnunlukla karşılar ve bunla-
i3îi Yüce Meclislerden geçerek kanunlaşmasını 
temenni ederiz. 

5398 sayılı Kanunun önemli hükümlerini 
Anayasa Mahkemesi iptal etmiş olduğundan 
elimizde Genel Kurmay Başkanlığı ile Millî Sa
vunma Bakanlığı görev yetki ve sorumlulukla
rını tâyin eden bir kanun kalmamıştır. Genel 
Kurmay Teşkilât Kanunu çıkarılırken; Genel 
Kurmayın stratejik harekât, istihbarat, perso
nel, lojistik plânlamaları karargâhı olduğunu, 
stratejik ve taktik kuruluşlar yaptığını, bun
ların dışında idari işler tahmil edilerek boğul
masının önüne geçilmesi lâzımgeldiğini hatır
latmak isteriz. 

Millî Savunma Bakanlığının idari ve hizmet 
karargâhı olduğunu, bütün idari işleri ve hiz
metleri uhdesinde toplıyarak Genel Kurmayın 
harekât ve plânlamalarda serbest bırakılması 
hususuna da işaret etmek isteriz. Bunlardan 
başka, Türk Silâhlı Kuvvetleri iaşe Kanunu ve 
askeri okullar, askeri öğretmenler hakkında ka-
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nun tasarısı, Kara, Deniz ve Hava kuvvetleri
ne bağlı fabrikalarda döner sermaye tesisine 
dair 7356 sayılı Kanunun 4 ve 8 nci madde
lerinin değiştirilmesine dair kanun tasarılarının 
meclislerden geçirilmesi lüzumuna kaaniiz. 

Askerî Ceza Kanununun tüm olarak yeni
lenmesi hakkında çalışmaların bitirilerek Par
lâmentoya sunulmasını, günün şaftlarına göre 
disiplinin yerine getirilmesinin önemi bakımın
dan istemekteyiz. Millî Savunma harcamaların
da Silâhlı Kuvvetler mensuplarının her birine 
düşen para miktarının NATO ülkelerinde en az 
olan bizim savunma bütgemizdir. Bunu meyda
na getiren, hususlar, subay mahrutunun husule 
getirilememesi, bâzı rütbelerin kabarık oluşu 
ve silâh altına alman er sayısının kabarıklığı
dır. 

Askerî Personel Kanununun zikrettiğimiz 
gibi yeniden ele alınmasının ve bu arada subay 
ıi-ahrutunun düzenlenmesinin yerinde olacağını 
belirtiniz. 

Er kabarıklığının önlenmesinde, doğumların 
hepsinin celbedilmemesi neticesi eğitimsiz ka
lan kısımlariyle seferde eğitimsiz insan kay-
^ağiyle başbaşa kalma mahzuru doğmuş ola
caktır. Eğitim sistemlerinde alınacak tedbirler
le- doğum artışlariyle orantılı olarak askerlik 
.süreleri üzerinde kısaltmalar yapılması hem eği
timsiz vatandaş bırakmıyacak, tasarrufu, sağ-
lıyacak ve hem de iş sahasında kalmalarını te
min edecektir. Silahlı Kuvvetlerimizin yaptığı -
ckuma - yasma, sağlık, haritacılık, sınai hizmet
ler gibi - toplum kalkınmasını etkiliyen hizmet
leri iyi ve yerinde bulmaktayız. Ancak ağaçlan
ı r ma hizmetlerinin üzerine nazarı dikkati çek
mek istemekteyiz. Ağaçlandırma eğitim ve tat
bikat dışı yapılacak bir iştir. Kıtaların ev kat 
cetveline uyarak çalıştıklarını kabul ettiğimize 
göre bunun dışında yurt çapında nazarı dikkati 
ceibedeeek derecede ağaçlandırma yapabilecek
leri boş zamanları olduğuna inanmak zor bulun
maktadır. öyle ise yapılan iş asgari eğitimin 
ve disiplinin aleyhine olmaktadır. Bu arada bâz: 
t; rım kolları çalışmalarının, Orduda fiilî öğ
retim yapılması gayesi ile tatbik edildiğini öğ
renmiş bulunuyoruz. Eğer varsa eğitimin aley
hine olur, harb gücüne tesir eder, disiplini sar
sar. Esasen gece derslerinde, programa göre 
-bu hususlar erlere öğretilmekte olduğundan 
bunlardan kaçınılmalıdır. 

31 . 1 . 1970 0 : 2 

Millî Savunma Bakanlığı Sağlık tesislerinin 
Sağlık Bakanlığı Verem Genel Müdürlüğü ile 
işbirliği yaparak, Ordunun tüberkülozdan arın
masının sağlanmasını uygun bulmaktayız. 

Araştırma ve geliştirme faaliyetleri netice
lerinin Türk 'Silâhlı Kuvvetlerinin modern si-
lâh ve malzeme ile muharebe gücünün arttırıl
ması niteliğinde olduğunu rapordan öğrenmiş 
bulunuyoruz. Bu müspet çalışmaların imkânlar 
sağlanarak genişletilmesini ve neticelerden fay
dalanılmasını dilemekteyiz. 

Askerlik şubeleri, hudut karakolları ve loj
manların inşa faaliyetlerinin bir program da
hilinde yürütldüğünü görmekteyiz. Bu arada 
astsubay mevcudunun büyük olduğu düşünüle
rek bunlara lojmanlardan ayrılan nisbetin % 25 
den yukarı bir miktara çıkarılmasını uygun 
bulmaktayız. 

B?.ym senatörler, daimî orduyu ilk kuran 
Devlet Türkler olmuştur. Türk Ordusu tarih 
boyunca Devletine ve milletine şerefli hizmetler
de bulunmuş, Türk Devletlerinin bekâsını sağ
lamıştır. Ordumuza yapılmış ve yapılacak mas
raflar isabetli ve yerindedir. Silâhlı Kuvvetleri
mizin feragat dolu çalışmaları ile bütçenin fev
kinde hizmet yapacaklarına inanmış bulunmak
tayız. 

Sajan senatörler, sözlerime burada nihayet 
verirken 1970 malî yılı Millî Savunma Bakan
lığı Bütçesinin Türk Milletine ve kahraman Si
lahlı Kuvvetlerimize hayırlı ve başarılı olması
nı Adalet Partisi Gnıpu adına temenni eder, 
saygılarımızı sunarız. (Alkışlar). 

BAŞKAN — Millî Savunma Bakanlığı 1970 
yılı Bütçesi üzerinde gruplar görüşmüştür. 

Vakıflar Genel Müdürlüğü Bütçesi üzerinde 
açık oylarını kullanmıyan sayın üyeler varsa, 
lütfen oylarını kullansınlar efendim. 

Sayın özer, buyurun. 
HAMDİ ÖZER (Malatya) — Sayın Başkan, 

sayın senatörler, sayın Bakan, şerefli asker
ler; Millî Savunma Bakanlığının Bütçe mü
zakeresine 10 dakikalık bir zaman içinde gö
rüşlerimi arz etmek suretiyle dokunacağım. 
Ancak, burada bâzı noktaları kısadan kesece
ğim, fakat çok önemli noktalara da maalesef 
dokunamadan geçmek mecburiyetinde kalaca
ğım. 

Muhterem senatörler, Kahraman Türk Si
lâhlı Kuvvetlerinin vefakâr, fedakâr ve fera-
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gat sahibi mensuplarının hizmetlerini ve bunun 
karşılığını terazilerle tartmak suretiyle, her 
külfetin bir nimetle karşılanması prensibini 
uygulamak mümkün değildir. Çünkü onların 
hizmetlerini madde dengeliyemez. Çünkü Türk 
askerleri yurt ve istiklâl yolunda maddenin ve 
rahatın değil, haysiyetin, şerefin ve meşakka
tin tiryakileridir. Ancak bunları takdir etmek, 
bunların hizmetlerini diğer hizmetlerle kıyas
lamada vicdanın sesini duymak (Türküm) 
diyebilen her vatandaşın vatan borcudur. Kı
yaslama dedim arkadaşlar, kıyaslamada ölçü, 
kendisini onun yerine koymak ve onu yaşamak
tır. öyle kıyasçılar vardır ki; genç yaşların
daki iki yıllık askerlik hayatlarında bile asker
liğin meşakkatine dayanamıyarak, biran önce 
terhis olmak hasretiyle kıvranıp daha ilk gün
den dakikaları hesapladıklarını unuturlar. Ken
dilerine mareşallik dahi verilse tatlı ömürleri
ni bu meşakkat içinde eritmiyeceklerini, yaka 
silkerek yakındıklarını hatırlamazlar. Bu gi
biler terhis olduktan sonra konforlu koltukla
rında sıcak kahvelerini yudumlarken fırtınalar, 
tipiler arasında yurt savunması için yapılan 
eğitim tablosuna dönüp bakamazlar, hâfızala-
rındaki o günün cefasiyle bugünün sefa demi
nin bozulmasını istemezler. Bunlara göre as
kerde hürriyet yok, rahat yok, itaat var, me
şakkat var. Çünkü asker kendi kendisinin de
ğil milletindir. Arzusu ve iradesi kendisinin 
değil onundur. Şahsi hürriyetini milletin hür
riyetine bağlamış ve ona nöbetçi etmiştir. O, 
konforlu vatandaşın da kahvesini emniyet ve 
huzur içinde içmesini kendisine vazife edinmiş
tir. Buna rağmen o vatandaş, askerin aldığını 
çok ve kendisinin ondan da fazla aldığını yok 
kabul ederse yalnız kadirşinaslıktan ayrılmak
tan kalmaz aynı zamanda millî insaf duygula
rından da sıyrılmış olur. Zaman, mekân ve hat
tâ imkânla kayıtlı ve sınırlı bulunmıyan Türk 
askerlerini gören gözler ve seven gönüller ola
lım. 

Muhterem arkadaşlar, hepiniz bu kutsal 
hizmetin yüksek takdiri içindesiniz. Kahraman 
Türk Silahlı Kuvvetleri bütün cihanın takdi
rini alarak tarih boyunca vaWuşumuzun te
minatı olarak gelmiş ve ebediyete kadar varola
cağımızın teminatı olmakta da devam edecek
tir. Onu bilmek, onu sevmek hizmet kıyasla

masında ölçümüz olacaktır. Şimdi kısaca dilek 
ve temennilerimi arz edeceğim. 

Arkadaşlar, her fert ve her millet hayatta 
daima yalnız olduğunu bilmeli ve hayatiyetini 
devam ettirebilmek için ilk ve son dostun ken
di kudreti ve kendi gücü olabileceğini kabul 
ederek ihtiyatı itiyadedinmelidir. Varlığını 
Ibaşka devletlerin varlığına dayıyan milletler, 
dayanakları çekilince yıkılırlar. Bunun için 
varlığının dayanağı olarak en güvenilir gücün 
millî güc olduğunu unutmamalıdır. Millî sa
vunma politikasının amacı millî bekadır. Ta
rih boyunca ittifaklar güce güc katmak için 
yapılır, fakat amaç değişmez. 

Bu bakımdan Türk Silâhlı Kuvvetlerinin 
lojistik ikmalinden milletçe yapmaya mukte
dir olduklarımızı yapalım, yapamadıklarımızı 
müttefiklerden alalım. Şunu kabul edelim M; 
istediğimiz anda bize yâr ve medar olacak ken
di yaptıklarımızdır. Elimizi atınca onları eli
mizde bulabiliriz. Cengâver bir milletin tarihî 
ve millî sanatı olan harb sanayiine önem ve 
hız verelim. Bunu kısıtlayıcı yardımın da, ik
ramın da geçici olduğunu bilelim. Bu yoldaki 
ısrarlardan şiddetle şüphe, endişe edelim. Ta
rihin tekerrürden ibaret olduğunu unutmıya-
lım. Ondan ders alalım arkadaşlar. 

Bunu temin etmek millî bir ordunun özenti
sini çekmek değildir arkadaşlar, özenti çekmek 
yok olanı özlemektir. Millî ordumuz vardır 
ve şereflidir. Ona bühtan edilmesin, millî ordu
nun özlemini çekiyoruz denilmesin, Türk Ordu
su millîdir. Vardır. Onun şerefli mensupları 
millî olmıyan bir üniformayı sırtında taşıyamaz
lar. Bu bakımdan onun taşıdığı üniforma millî 
ordu için şereflidir ve şerefli olduğu için de mil
lîdir. Çok istirham ediyoruz; bâzı konuşmala
rımızı çok dikkatle, çok dikkatle itina ile, ne 
konuştuğumuzu bilerek yapalım ve ona p̂ öre ha
reket edelim. * 

Bir bakıyorsunuz birisi çıkıyor Türk Ordu
sunu milletten ayrı göstermeye çalışıyor. Arka
daşlar, millet ben isem ordu benim, ben ordu
yum. Bu bakımdan Türk Ordusu bölünmez bir 
bütündür. Türk Ordusu bir şahsın, bir zümre
nin, bir ferdin, bir kütlenin arkasında değildir. 
O topyekûn Türk Milletinin malıdır. Bunu mil
let böyle bilmektedir. Bunu her kes de böyle 
bilmelidir. O, milletin en ufak bir cüzünden 
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bile küskün nazar beklemez, iste o küskün na
zar bir orduyu da, bir milleti de yok eder. Bu 
bakımdan çok istirham ediyoruz; sanki arkala
rında bir destekçiymiş gibi Türk Ordusunu ken
di elinde, inhisarında ve desteğinde, çıkarı yo
lunda görmek, göstermek istiyenler sakinsin. 

Muhterem arkadaşlar, şimdi sadece vaktin 
darlığı dolayısiyle dilek ve temennilerde bulu
nacağım. 

BAŞKAN — Sayın özer, 3 dakikanız var 
ona göre toparlayın. 

HAMDİ ÖZER (Devamla) — Muhterem ar
kadaşlar, Türk Silâhlı Kuvvetlerinin bünyesin
de askerlik felsefesinde ve geleneğinde (Ordu
nun Anası) diye adlandırılan bir astsubay küt
lesi vardır. Bunlar en ağır hizmetleri yüklen
dikleri ve Türk erinin asker anası ve öğretmeni 
olduğu halde lâyık oldukları hakları teslim 
edilmemiştir. Bunların birçokları teknik ele
mandır. Ortaokul ve meslek okullarından me
zun olduktan sonra devamlı surette kurslar gör
mekte ve birçokları da yabancı dil bilmekte, li
seden ve dengi okullardan mezun bulunmakta
dırlar. Buna rağmen asli maaşları en son 80 
liraya gelip orada tıkanmaktadır. Lise ve dengi 
okullardan mezun olan bâzı meslek sahipleri 
150 lira asli maaşa kadar yükselirken, kendi 
haklarını istemeyi yüksek vatan severlik ve fe
ragat duygularına yakıstırmıyarak, vakarla su
san bir kütlenin hakkını teslim etmek, Yüce 
Parlâmentonun kadirşinaslık görevi olacaktır. 
Kendi haklarını faziasiyle aldıkları halde tat
min edilemiyen bir iştiha içinde, daha çok iste
yenlerin karşısında şerefle susanların lisanı ol
malıyız. Anayasanın 10, 12, 41, 42 ve 45 nci 
maddeleri bu konuda bize rehber olmalıdır. Bun
ların yaptıkları işe uygun ve insanlık haysiye
tine yaraşır bir seviyeye erişmeleri için yolları
nı açık tutalım, maaş ve emeklilik durumların
da ölçümüz adalet olmalıdır. 

Bunların duhul tarihi, meslek okullarına gi
riş tarihi olarak emeklilik hizmetinin başlangı
cı sayılmalıdır. Zamanla mukayyet olmıyan me
sai ve nöbet hizmetlerini göz önüne alarak kı
demli bir astsubayın aile efradının hizmetine 
medar olmak üzere maddi bir tazminat veril
melidir. Seferi teçhizat ve tabanca verilmeli
dir. 

Ordu Yardımlaşma Kurumu aidatının büyük 
kısmı astsubaylar tarafından yatırılmaktadır. 

Onun için her kuvvetten birer veya ikişer astsu
bayın temsilci olarak bu Kurumda bulundurul
ması sağlanmalıdır. Ordu Yardımlaşma Kuru
mu subay ve astsubaylara konut kredisi olarak 
15 yıl vâde ile 50 000 lira vermektedir. Bu sü
re içinde onlardan 80 000 lira tahsil etmektedir. 
50 000 liraya karşılık 30 000 lira faiz almak bu 
Kurumdan beklenen amaçla bağdaştırılamaz. 
Buna bir çözüm yolu bulunmalıdır. 

Lojman tahsisinde az maaşlılara yardım esa
sı güdülmelidir. Küçük rütbeli subay ve astsu
baylara tercih hakkı tanınması, onların üstleri
ne ve görevlerine itimat ve bağlılıklarını artırır 
ve disiplin ruhunu daha da perçinler. 

Çok önemli bir konuya daha dokunarak 
mâruzatmıa son vereceğim. Türk Silâhlı Kuv
vetlerinin bünyesinde unutulmuş bir subay küt
lesi var. Bunlar veteriner hekimlerdir. Liseden 
sonra 5 yıl fakülte öğrenimi ve 1 yıl da Askerî Ve
teriner Akademisinde staj yapmaktadırlar. Di
ğer askerî hekim, hâldm, eczacı, kimyager ve 
mühendislere meslek tazminatı verilmiş olduğu 
halde bunların unutulmasına hayret etmemek 
mümkün değildir. 

BAŞKAN — Müddetiniz bitti, Saym Özer. 

HAMDİ ÖZER (Devamla) — Bir dakikanı
zı istirham edeyim, bitiyor efendim. 

Haziran 1967 yılından beri muhtelif Devlet 
hizmetlerinde, özel idare ve belediyede çalışan 
veteriner hekimlere Devlet ayda 1 000 liraya 
kadar meslek tazminatı vermektedir. Askerî 
veteriner hekimler çeşitli bulaşıcı hastalıklarla 
mücadele ederek hayvanların ve gıda kontrolü 
ile de insanların sağlığını korumak hizmetlerini 
yapmaktadır. Gıda maddelerinin doktorluğunu 
yaparak koruyucu hekimliğe yardımcı olmakta
dırlar. Bunların emsali meslekdaşları gibi hak
lardan yararlandırılması hakkaniyet icabıdır. 

Muhterem senatörler, meslek meslektir. Ay
nı mesleğin askerî veya sivil tarafı yoktur. El
bise farkı meslek farla olamaz. Bütün Devlet 
hizmetlerindeki meslek sahipleri askerî hizmet
te çalışan emsalinden ayrı tutulmamalı. Kanun
ları yaparken bunu ele almıyan tekliflere itibar 
edilmemelidir. Bu ayırım ikilik doğurur, hu
zursuzluk unsuru olarak toplumu yaralar. Hele 
bir bütünlük senbolü olan Türk Silâhlı Kuvvet
lerinde ayırıcı tutuma asla ve asla yer verilme
melidir. 

— 524 — 



O. Senatosu B : 34 31 . 1 . 1970 O : 2 

Maruzatıma son verirken, Türk Silâhlı Kuv
vetlerinin, milletimize, memleketimize faydalı 
hizmetler yapması yolunda bütçesinin de ha
yırlı ve uğurlu olmasını temenni eder, hepinizi 
hürmetle selâmlarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Arıburun, yerini Sayın 
Işıkiar'a terk etmişlerdir. Buyurun Sayın Işık
lar. 

H. ENVER IŞIKLAR (Samsun) — Sayın 
Başkan, sayın senatörler, Sayın Bakan, Silâhlı 
Kuvvetlerimizin, güzide erkânı, mâruzâtım çok kı
sa ve bir tek konuya inhisar edecektir, fakat bu 
konu, içine birçok konuları da almaktadır. Taş 
devrinden atom devrine gelinceye kadar dün
yada binlerce harb yapılmıştır. En basitinden 
en mürekkebine kadar, kabile muharebelerin
den, modern Devlet bloklarının muharebeleri
ne kadar, küçüklü büyüklü bütün harblerde mu
vaffak olmanın, galip gelmenin, zafere ulaşmanın 
birinci şartı eğitim olmuştur. Bütün dünya or
dularının gıpta ile okudukları sanlı hârb tari
himizdeki muhteşem zaferlerimizin muvaffaki
yet sebepleri incelenirken birçok sebepler ara
sında eğitimin en başta gelen faktör olduğu 
açıkça görülür. Bunun en yakın, tase ve canlı 
misali israil ile bâzı Arap devletleri arasında
ki harbdir. Kısa bir süre önce Orta - Doğu'da 
israil'le bâzı Arap devletleri arasında bir harb 
cereyan etti. Nüfusu az olan, coğrafî durumu 
çok fena olan, hudutlarını çevirmiş olan Arap 
Devletlerine karşı stratejik iç hat manevrası 
yapmak mecburiyetinde bulunan israil Ordula
rı birkaç gün gibi kısa bir müddet içinde bü
yük başarılar elde ettiler. Kendi topraklarının 
yüzölçümüne yakın geniş topraklar işgal etti
ler. Bu harbin muvaffakiyet sebepleri sıralanır
sa bunların en başında yine eğitimin birinci sı
rayı işgal ettiği görülür. Harbi hiçbir saman 
arzu etmeyiz. Fakat mecbur kaldığımız takdir
de ecdadımızın harb tarihimize hediye ettikleri 
şanlı ve muazzam zaferler gibi, birçok zafer
ler kazanmamızın yegâne şartı yine eğitim ola
caktır. Sivil - asker bütün gençlerin, muvazzaf
ların, yedeklerin, çağdışı vatandaşların, velhâ--
sıl topyekûn eğitimin hülâsası, özü de her çe
şit silâhla yapılan, her atımda bir isabet kay
dederek hedefi muharebe dışı kılmaktır. Türk 
Silâhlı Kuvvetlerinin zaferlere ulaşması, Türk 
Milletinin bekası gibi çok büyük hayati ehem

miyeti olan eğitim konusunun planlanması yük
sek komuta karargâhlarında çalışan subayları
mızın, bu plânı tatbik etmek ve müspet netice 
almak, teğmen, üsteğmen ve yüzbaşı rütbesin-
deki arkadaşlarımızın omuzlarına yüklenmiş 
ağır, vebali dolu, vebalin ağırlığı kadar şeref 
dolu, iftihar dolu bir borçtur. Tarihine ve şan
lı mazisine yakışır böyle üstün bir eğitimi da
marlarında asil ecdat kanı taşıyan vazife aş-
kiyle meşbu, çalışkan Türk subaylarının sağ-
lıyacağma eminim. 

1970 yılı Bütçesinin Silâhlı Kuvvetlerimize 
ve memleketimize hayırlı ve başarılı olmasını di
ler, Yüce Heytinizi hürmetle selâmlarım. (Al
kışlar.) 

BAŞKAN — Sayın Atmaca. 
HÜSEYİN ATMACA (Denizli) — Sayın 

Başkan, değerli arkadaşlarım; Türk ordusunun 
şerefli mensupları; askerlik bir ata mirası ola
rak her Türk erkeğinin şerefle beklediği ve şe
refle ifa ettiği bir görevdir. Büyük Atatürk'
ün «yurtta barış, dünyada barış;» direktifini 
devam ettirebilmemiz iki şarta bağlıdır:. 

Bunlardan birincisi; Türk ordusunun moral 
ve maddeten güçlü olmasıdır. Türk ordusu
nun morali eğer dünya orduları içinde bir sı
ralamaya tabi tutulursa en önde gelmiştir, ge
lecektir. Bu tarihen sabittir. Maddi güçlükle
ri de Türk Milletinin bütün imkânları içinde 
giderilmeye çalışılmaktadır. Gerekince Türk 
Milleti, Türk ordusunun maddi gücünün artırıl
ması için sofrasmdaki ekmeği feda etmesini 
bilmiştir, bundan sonra da bilecektir. 

Atatürk'ün «Yurtta ve cihanda barış,» ilkesi
nin devamının ikinci şartı; basiretli, ileriyi gö
ren bir dış politika ile mümkündür. Yine Ata
türk'ün istediği 20 nci yüz yıl uygarlık seviye
sine Türk Milletini ulaştırma yolu, dış tehli
kelerden masun, memleket içinde Türk halkı
nın,, Türk Milletinin huzurla çalışmasını sağ
lamaya bağlıdır. Yurt içinde emniyet dış teh
likelere karşı ordumuzun gücünün verdiği ce
saretle sağlanabilir. Ordumuzun tarihî şerefine 
yaraşır güce sahibolduğu inancımızı iftiharla 
ve güvenle ifade etmek isterim. 

Ordumuzun sulh içinde gösterdiği eğitim 
çabalarını da memnuniyetle kaydetmek gerek. 
Çeşitli nedenlerle okuma - yazmadan yoksun 
Türk köylüsünün, Türk gencinin, orduya katıl-
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diktan sonra eğitilip öğretilmesi, Türk harfle
rinin benimsetilmesi elbette memnun edici bir 
faaliyettir. Bunun yanında bu ordudaki oku
ma - yazma eğitim okullarının bir devrim 
okulu olarak devam etmesini devrimler konu
sunda da dersler verilmesini temenni etmekte
yim. 

Eğitim konusu açılmışken, askeri ortaokul
ların, orta dereceli okulların, orta ve liselerin 
dar imkânlar içine sokulması ve sayılarının 
azaltılmasını asla doğru bulmadığımı şahsi ka
naat olarak arz etmek isterim. Bir meslekin çe
kirdekten yetişmiş elemanın inancı, onun eği
tim ve öğretimi daha başka bir özellik taşır. 
Diğer taraftan askerî orta dereceli okulların 
ihtiyaç oranında genişletilmesi, bu okullara da
ha çok halk çocuklarının, maddi gücü mevcut 
lise ve orta okullarda okuma imkânı vermiyen 
zeki, çalışkan ve karakterli halk çocuklarının 
girmesini sağlamakta idi. Bu bakımdan bu im
kânın daraltılmamasını temenni ediyorum. 

Yurt savunmasiyle, yurdun imar ve kalkın
ması birbirine güç veren ve birbirinden ayrıi-
mıyan iki unsurdur. Türk ordusunun talim ve 
terbiyesi dışında talim ve terbiyeye zarar ver-
miyecak oranda kalkınma hamlemize, özellik
le alt yapı ve tarım konularındaki yatırımla
rımıza katkıda bulunması faydalı olmaktadır. 
Bunun bir anımla müspet neticesini arz etmek 
isterim. 

1965 yılında İzmir'de ordu birlikleriyle okul 
yapımı konusunda, köylere okul yapımını toş-
vik konusunda yaptığımız işbirliğinde çok müs
pet neticeler alınmış ve Türk köyünde, Türk 
erlerinin görülmesi Türk hallimin, Türk köylü
sünün, Türk ordusuna saten mevcudoian güve
nini artırmış ve büyük memnuniyet duyulma
sına sebebolmuştur. Bu denemelerin, bu çalış
maların yurt sathına yayılması kısa samanda 
Türkiye'de alt yapı imkânlarının köylere kadar 
ulaşmasını sağlıyacak, özellikle gene izmir'de 
denemesi yapılan, birliklerce denemesi yapılan 
ağaçlandırma konusunda yurdun kısa zamanda 
ağaçlandırılması imkânlarını sağlıyacaktir. 
Marmara'dan iskenderun'a kadar üç, dört mil
yarı geçen delice zeytinlikler boş ve verimsiz 
halde yatmaktadır. Sadece bunların imarına bi
raz evvel de arz ettiğim gibi ordunun ihtiyacı 
olan talim ve terbiyeye zarar vermiyecek şekil-

| de imarında - yardımcı olmak dahi Türk millî 
gelirine yeni katgılar katacak ve Türk halkı
nın kalkınmasında, imarında yeni imkânlar 
sağlanmasını sağlıyacaktir. 

Genelkurmayımızın bu konuda Devlet Flân-
lama Teşkilâtı ve uzmanlariyle işbirliği yapa
rak, memleket çapında bu çalışmaların formü
le edilmesi konusunda bir araştırma yapımasmı 
temenni ediyorum. Belki de bu yolda bir araş
tırmaları vardır, bilmediğim için temenni et
mekteyim. 

BAŞKAN — Bir dakikanız var Sayın At
maca. 

HÜSEYİN ATMACA (Devamla) — Değerli 
arkadaşlarım, son günlerde askerlik süresinin 
indirilmesi konusu basında kamu oyunda ge
niş yankılar yapmıştır. Nüfus artışı asker mev
cudumuzu her sene artırmakta ve dünya ordu
ları içinde nüfusuna göre en çok ordu besliyen 
bir millet olmaktayız, ilke kademe olarak, tah
sil durumlarına göre askerlik müddetlerinde 
bir indirim yapmak, öğretim ve eğitim teşviki 
bakımından da faydalı olacaktır. Zira öğreni
mi teşvik etmek için ilk. orta ve lise mezunları-
na ki, bunlar talim - terbiyede daha çok, daha 
çabuk öğrenme imkânına sahiptirler, muayyen 
oranlarda indirme yapılması, iki yönlü bir fay
da sağlıyacaktir. Bu bakımdan bu konunun da 
tetkiki yerinde olur kanaatindeyim. 

Her Türk, askerliği şerefle beklemektedir, 
arz etmiştim, öğretmenlerin 31 yaşma kadar, 
orta dereceli okullarda çalışan öğretmenlerin 
31 yaşma kadar askere alınmamasının bu öğret
menler üzerinde, bu şerefli vazifeyi geç yap
maktan mütevellit bir burukluk olduğunu da 
ifade etmek isterim. Zira askerliklerini bekler
ken yaşları ilerlemekte, bu yüzden istikrarlı 
bir düzen tutamamaktadırlar. 

Bu duygularla kahraman Türk Ordusuna 
erinden generaline kadar başarı dileklerimi arz 
eder, şeref yolunda, kahramanlık yolunda da
ima üstün başarılar diler, yollarının açık olma
sını temenni eder, hepinizi saygı ile selâmla
rım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Hazerdağlı sırasını Sa
yın Yıldız'a terk etmiştir. Buyurun Sayın Yıl
dız. 

AHMET YILDIZ (Tabiî Üye) — Sayın Baş
kan, sayın senatörler, silâhlı kuvvetlerin seç-
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kin temsilcileri, Silâhlı Kuvvetlerimizin ger
çek görevi, Cumhuriyet ve devrimlerle ilgili 
tutumu, NATO ve onun dışındaki ilişkilerimiz 
yönünden, sayın Bakanla aramızdaki görüş 
ayrılıkları, yöntem ya da ayrıntılar yönünden 
değil esastadır. Buna biraz değinmek istiyorum. 

Bugünkü dehşet dengesinde bir Türk - Rus 
savaşı düşünülemiyeceği gibi, Amerika'nın çı
karlarının gereği olmadıkça Türkiye aleyhin
de bir pazarlıkta bizden ödül vermesi de akıl 
dışıdır. Ama işine geldiği zaman bizi pazar
lık konusu yapacağı şüphesizdir. Bu durumda 
Türk Silâhlı Kuvvetlerinin asıl görevi, dev
lerin çatışmasına katılıp ezilmek değil, onla
rın dışındaki, komşularla olan ilişkilerimize gö
re saptanmak kuvveti ve devlerin denge he
saplarında da etkili olabilecek bir güce sahi-
bolmayı öngören bir biçimde düzenlemelidir. 
Devlerden birine körü körüne bağlanmak, ya 
da birine amansız düşman diye davranmak 
akılcı bir politika değildir, bugünkü dünyada. 
Büyükler bize karşı işledikleri politikanın kar
şılığını görmelidirler bizden. NATO'nun ar
tık eskidiğine, bize vereceğinden çok bizden 
alacağına, büyüklerin birbirleri ile savaşması 
artık akıl dışı olduğuna göre NATO ve Var
şova Parktları, büyüklerin doğrudan doğruya 
savaşmaları değil, kendi politikalarını taraf
tarlarına kabul ettirmek, onların kendi amaç
ları için kullanmak araçlarıdır. Demirperde 
gerisinin kişiliği en belirgin üyesi olan Roman
ya'nın Başkanı bunu en açık şekilde belitmiş-
tir. Komünist devlet başkanının kendi bloku 
için söylediklerini, belki de bizlere çok gören
ler, NATO'nun en ateşli savunuculuğunu yapan 
ülkelerin yetkililerinin söylediklerini de oku
malarını sağlık veririm. Gerçekten, NATO'nun 
yani anlamını, oynak karşılığın sonuçlarının, 
Amerika'nın NATO'yu kendi politikasının ara
cı olarak kullandığını gören De G-aule'den son
ra, Kanada'nm Başbakanı Tüdor'da NATO'nun 
askerî kararlarının dış politikalarını etkilemek
te olduğundan yakınmaktadır. Harmel plânı 
NATO'yu bu alanda kullanmanın güzel bir ter
tibidir. Aslında hem Rusya, hem Amerika Var
şova ve NATO paktlarının yaşamasını istiyor
lar. NATO'nun şahinlerinden olduğumuzu ya
zan Avrupalıların basınlarını okurken, Vili 
Brand'm da NATO'nun ve Amerika'nın son 
tutumuna karşı çekingen bir davranışta oldu

ğunu öğreniyoruz. NATO askerî yönden gerek
li olsa bile, bize güven vermekten çok uzak
tır. Bu yermelerden başka yıllardır kabul et
mediğimiz oynak karşılık, yani ünlü KOBAY 
stratejisine ve onun yeni adı olan sınır böl
gelerinde nüfus yoğunluğu az olan yerlerde 
nükleer savaş stratejisi ve NATO savaşını böl-
geleştirme kararını alkışlıyamıyoruz. Bunları 
okuduğumuz zaman savaş alanının yalnız ha
ritası görmüyoruz ama Türkiye'yi bir numa
ralı KOBAY'm da Türkiye sayıldığını rahatça 
bunun içinde görüyoruz. Oramiral Grifsin'in, 
Türkiye'yi tesbitle asıl saldırının Yunanis
tan'a yöneleceğine ilişkin gerekçeye dayana
rak, Yunanistan'ın vurucu güçle donatma is
teğini, NATO'nun bize karşı pek bir şey sağ
lamamasından başka, paravana yapılarak düş
manlığı bize karşı dinmez Yunanistan'ı des
tekleme amacı olarak da kullanmakta olduğunu 
görüyorum. NATO Anlaşmasının 5 nci mad
desinin de artık saldırıyı tanımlaması hiç gü
ven vermiyor. Başkomutan Lemnitzer'in ta
nımlaması, bizi içine almadığını gösteriyor. Res
mî hiçbir beyan veya kararda bu kaygımı 
giderecek halde değildir. Tersine Johnson'un si
zi kapsamaz anlamına gelen mektubu var. Çe
vik kuvvet çağrı gücünün bilmem yaratacağı 
sakıncalarda bunun çabası. Aslında NATO yal
nız Komünizme karsı bir savaşı öngördüğü için, 
bunun dışındaki işler için de elimizi kolumuzu 
bağlamak gibi bir durum yaratıyor, yani kendi
mizin olmıyan bir savaşa hizmet uğruna, kendi
mizin olan bir savaşa hazırlıksız kalacağımız 
gibi ve buna katıldığımız zaman da NATO ka
nalı ile etkilenme gibi bir durumdayız. 

Bu durumun bedeli asker yardımıdır. Bu as
kerî yardımı da fazla büyütmemek gerekir, ne 
değerini, ne de hacmini. Çünkü katlandığımız 
tehlikelerin sigortası kadar bile değildir. Ame
rika'nın verdiği donatımın aslında mülkiyeti'-
nin Amerika'da kalması ve kullanılma izni gibi 
hususlar, askerlik yönden büyük sakıncalardır. 
Sonra bağrımızda bağdaş kuran üsleri de ortak 
savunma üssü olarak sayamıyoruz. Vaşhington'-
dan emir alan üssün ortak savunma üssü değil, 
Amerikan üssü olduğunu açıkça söylemek gere
kir. Onun için kaygılarımız Sayın Bakanın be
yanları ile giderilemiyor. Çünkü biz de nükleer 
silâhlar yoktur, yalnız araçlar var diyor .Rus-
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lar da vurucu olmıyan bu araçlar yüzümden bize 
nükleer saldırı yöneltemezler ve Rusların teknik: 
imkânlarını bildiğimize göre her haide âciz de
ğillerdir. Onlar vurucu olmasalar bile, onları bu
lurlar. Bu kaygıları düşündükten sonra NATO 
Bilançosunu, biraz bizim tarafta zararlı görüyo
ruz. ikinci Dünya Savaşının zorunlu kıldığı bu 
anlaşmaya girmemiz doğrudur, Ama bunu bir 
şükran borcu olarak karşılamamalıyız. Çünkü 
buraya girerken karşılığını vererek girdik. 
Kore'ye katılışımız, binlerce insan kanı pahası
na bizim isteğimiz kabul edilmiş ve sonra Bağ
dat Paktına gireceğimiz vaadi, bu isteği yerine 
getirmekte önde olmuştur. Bütün bunları düşün
düğümüz zaman pek de alacaklı değiliz. 

işte arkadaşlarım, bu durum ve bunu Hükü
metimizin yorumu, hattâ bazen övmesi beni kay
gılandırmaktadır. Bunun içindir ki, skandallara 
varıncaya değin kötü uygulamalarına tanık ol
duğumuz eski ikili anlaşmalara temel olacak ye
ni temel anlaşmanın, Türkiye Büyük Millet Mec
lisinde tartışmasından kaçınılmasına ve Türk 
ulusundan saklanmasına karşıyım. Açık tartış
malardan ve Türk ulusundan kaçırılan bu an
laşmayı Türk ulusu öğrenmelidir. Açklanmalı 
dır, görüşündeyim. Grizu tartışmalara dokunmu
yorum, ama açıklanması zorunluğuna değinmek 
istiyorum. Bizim güvenliğimizi Amerika'nın için
de görmiyen herkes Türkiye'nin kaderi bakı
mından bu noktalara eğilmek zorundadır. Ger
çekçi bir tutumla, bu durum karşısında orduyu 
yeniden örgütleme ve savaş sanayiini de kurma
ya yönelerek bu tutumdan kurtulma yolunu bu
labiliriz. 

BAŞKAN — İki dakikanız var Sayın Yıl
dız. 

AHMET YILDIZ (Devamla) — Tamam efen
dim. 

Sayın arkadaşlarım, bu kısa sürede bir ko
nuya daha değinip sözlerimi bitireceğim. Hükü
met, Ordunun yasalarla yüklendiği ve Atatürk'
ten aldığı devrimleri ve Cumhuriyeti koruma 
görevini de yadırgar, hattâ onu engellemeye ça
lışır bir tutum içinde görünüyor. Devlete düş
man olanlar dışında hiç kimsenin rahatsız olma
ması gereken bu Devlet koruyuculuğu görevi, 
neden acaba rahatsız eder? CİA Ajanı Harris 
bile Atatürk'ün 1931 de Konya'da verdiği de
mecinde, «Ülkülerimin koruyucusu ordudur.» 

sözlerini raporunda yazar. Ata gençliğe de ema
net etmiştir devrimleri. Bu iki güce en çok gü
veniyor. Bütün millete de elhette, ama en bü
yük gücü ordunun Atasından aldığı ve tarihi 
boyunca bemimsiyerek geldiği görevinin gereği
ni engellemeye çalışmak boşunadır. Aslında Ata
türk'ün ilkelerine sahip çıkmaktır en doğru 
yol. 

Arkadaşlarım şu çelişmeye bakınız, ingilte
re'de Army Quarterly, Fransa^da Defense Nati
onal, ve Amerika'da Military Reuiew'in ra-
hatça yazdığı yazıları bugün Türk subaylarının 
yazmasını Hükümet engellemekle meşguldür. 
Bu hem Antidemokratiktir ve hemde tizim ger
çeklerimize ayları bir tutumdur. Bu konularda 
Ordu sorumlularının Hükümeti uyarmaları ve 
Millî Güvenlik Kurulunun görevlerini, kuruluş 
amaçlarına göre yakmasını bir kez daha içten
likle temenni ederim. . 

Bütçenin Türk Silâhlı Kuvvetlerine uğur
lu olması dileği ile hepinizi saygiyle selâmla
rım. 

. BAŞKAN — 1970 Vakıflar Genel Müdürlü
ğü Bütçesi üzerindeki açık oylama işlemi bit
miştir. Sayın Hazar?. Yok. Sayın Turgut. 

ALİ KEMAL TURGUT (Denizli) — Sayın 
Başkan, muhterem arkadaşlarım; Silâhlı Küv
etlerimizin değerli mensupları, Millî Savunma 
Bakanlığı Bütçesi münasebetiyle bâzı görüş ve 
temennilerimi ifade etmek üzere muhterem hu
zurunuza gelmiş bulunuyorum. 

Hiç şüphesiz Devlet ve millet varlığının te
in el unsuru; vatan müdafaası ile ve millî güven
liği korumakla vazifeli Türk Silâhlı Kuvvetleri
dir. Milletin huzur içinde işi ile gücü ile korku
suz meşgul olabilmesinin teminatı millî savun
madır. Bu itibarla Millî Savunma Bütçesine ne 
kadar önem atfetsek yine azdır. Dünya üzerin
de ilk daimî orduyu kuran Türk Milleti, elbette 
asırlarca Devletine, milletine şanlı hizmetlerde 
bulunmuş olan ve gerektiği zaman ecdadına ya
raşır kahramanlıkları her zaman göstereceğin-
dsn, dost düşman kimsenin şüphe edemiyeceği 
büyük ve kudretli ordusuna karşı her türlü fe-
nakârlıktan çekinmiyecektir. Maddî ve ekono
mik imkânlarını son gücüne kadar tahsis etmeye 
çalışacaktır. Yeryüzünde savaşlann önlenmesine 
imkân olmadığına göre, kıymetli Ordumuzu her 
bakımdan güçlü tutmamız, Millî Savunmamızı, 
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millî varlığımızı muhafaza ve müdafaa edecek 
daha "büyük imkânlara kavuşturmamız lâzım
dır. Bu da ancak Silâhlı Kuvvetlerimizi modern 
silâhlarla teçhiz etmekle mümkündür. Bu sebep
le bütçelerimizde Millî Savunmamız için âzami 
imkânların sağlanması cihetine gidilmektedir. 
1070 yılı Bütçesi 1969 yılına nazaran 388 335 000 
liralık bir artışla, 475 000 000 lira olarak hu
zurunuza gelmiştir. Bu rakam Türk Milletinin 
bu yıl için ayrılabileceği en yüksek rakamdır. 
Bunun 4 591 748 000 lirası cari harcamala
ra, 82 640 000 lirası yatırım harcamaları
na, 75 613 000 lirası da transfer harcamalarına 
ayrılmıştır. Bu rakamları bütçeden alarak ifade 
etmemdeki maksadım; bir hususu belirtabil-
nıektir. 

Muhterem arkadaşlarım, personel giderleri
nin ve yönetim giderlerinin bütçe içinde bu ka
dar yüksek oluşunun sebebi kanaatimce asker
lik süresinin çok uzun oluşu ve çok sayıda as
kerin silâh altında tutulmasıdır. Askerî kuvvet
lerimiz daha kuvvetli ve savaş gücü yüksek si
lâhlarla teçhiz edebilmek personel giderlerinden 
tasarruf edebilmekle mümkündür. Kabul et
memiz lâzımdır ki, bulunduğumuz zaman da 
harbler insan gücünden ziyada modern silâblar-
'a yapılmaktadır. Sayıca çok küçük, fakat mo
dern silâhlarla mücehhez kuvvetlerin, insan sa-
yrsı fazla, fakat modern silâhlara mâlik olmı-
yan ve bunu kullanmasını bilmiyen kuvvetlere 
karşı büyük üstünlük gösterdiklerini müşahade 
etmekteyiz. 

Bu düşünceler içinde evvelki sene yine Millî 
Savunma Bütçesi münasebetiyle burada yaptı
ğım konuşmada askerlik süresinin azaltılmasını 
teklif ve temenni etmiştim. Sayın Bakanımız bu 
temenniye verdiği cevap da askerlik süresinin 
kısaltılmasını düşünmediklerini bildirmişlerdi. 
Bu sene bu konunun yetkili mercilerce ele alın
mış olduğ-unu görmekten büyük bir memnunluk 
duyduğumu ifade etmek isterim. 

Muhterem arkadaşlarım evvelce yolların, 
nakil imkânlarının ve muhabere vasıtalarının 
çok mahdut olduğu devirlerde, yetişmiş muay
yen miktarda askerin hazır halde tutulmasının 
büyük faydası şüphesiz vardı. Hattâ mecburi
yet halindeydi. Fakat günümüzde her ilçede as
kerlik şubelerinin mevcudiyeti, askeri çok kısa 
zamanda toplıyabilmemm bütün imkânları ve 

v&;sıtaları varken çok sayıda askerin elde tutul
ması düşüncesiyle askerlik süresinde indirme 
yapılmaması cihetine gidilmesinde isabet bulun
madığına kaaniim. 

Kaldı M, askerlik süresinin kısaltılmasının 
muvazzaf asker sayısına, artan nüfusumuz kar
asında tesiri olacağım da zannetmiyorum. 

Muhterem arkadaşlarım, bu konuda önemli 
saydığım bir hususu da ifade etmek istiyorum: 
Okuma - yazma bilmeden askere alınanlar da, 
oıta - okul ve lise mezunları da iki sene asker
lik yapmaktadırlar. Okuma - yazma bilmeden 
askere almanlar evvelâ 4 ay, sadece okuma -
yazma öğrenmekle vakit geçirmektedirler. Asıl 
askerî eğitim bu devreden sonra başlamaktadır. 
B3zı eğitim merkezlerinde müşaiıade ettiğimize 
göre, bu 4 aylık okuma - yazma öğrenme dev
resi Askerlikten ziyade okula benzemektedir. 
O halde ilkokul, ortaokul ve lise tahsili yapmış 
erler, fiilen okuma - yazma bilmiyen erlerden 
4 ay fazla askerlik yapmış oluyorlar demektir. 
Bu tatbikatın mahsurları aşikârdır, ilgililer
den öğrendiğimize göre bir er normal olarak 6 
ayda yetiştirilebihnektedir. Bu eğitim safhasın
da dahi bir ortaokul ve lise mezununun oku
ma - yazma bilmezden daha çabuk ve daha iyi 
yetişeceğinden şüphe edilmemelidir. Her ne 
kadar C. H. P. sözcüsü arkadaşımız, askerlik 
süresinin kısaltılmasının doğru olamıyacağım 
savunurken; hem okuma - yazma bilmiyen erle
rin 18 ayda eğitilemiyeceklerini ifade etmek
te, hem de tahsil derecesine göre askerlik müd
detinden indirmenin eşitlik prensibine uymıya-
cağını söylemekte ise de kanaatimizce böyle bir 
düşünce tarzı gerçeklere uygun değildir. Bir lise 
mezunu tahsil hayatı boyunca ve yıllarca asker
lik dersi gördükten sonra kıtaya iltihak etmek
tedir. Diğeri ise okuma - yazma bilmeden geli
yor ve 4 ay okuma - yasma eğitimi görüyor. 
ikisine de aynı süre askerlik yaptırıyoruz. Bu
na eşitlik diyebilir misiniz? Şu hale göre, taihsil 
derecesi nazara alınarak askerlik müddetinden 
indirme yapılmasının eşitlik prensibine, adalete 
ve eğitim sistemine daha uygun olacağı izahtan 
vareste bir keyfiyettir. 

ifadeye çalıştığını tarzda bir tatbikata im
kân verilmesi halinde bir bakıma halkımızı tah
sil yapmaya da teşvik etmiş oluruz. Nasıl ki 
askerliğini yedek subay olarak yapabilmek dü-
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şüncesiyle yüksek tahsil yapmaya çalışanlar 
varsa, "bu sistem de memleketimizde okuma -
yazma nispetinin yükselmesine sebep ve teşvik 
etmiş olacaktır. 

Tahsil derecesine göre askerlik müddetin
den kademeli olarak indirme yapılması, bu 
maksadı temin edebileceği gibi memleketimizin 
iktisadi gücünün yükselmesine de tesiri olacak
tır. Aynca yapılması zaruri olan masraflardan 
cta büyük tasarruf sağlanabilecektir. Hem Dev
letin uzun süre silâh altında kalan gençlerimiz 
irin yaptığı milyonlara baliğ olan masrafından 
tasarruf edilerek modern silâh ve vasıtaları
nın artırılması temin edilmiş olacak, hem de 

köyünde ve kentindeki işinin başından uzun 
müddet ayrılmamış olması sebebiyle millî eko
nomiye olan katkılarından mahrum kalmamış 
olacağız. Muhtelif yönleriyle faydalı olduğunda 
şüphe ediimiyen askerlik müddetinin kısaltıl
ması mevzuundaki çalışmalarda arz ve izaha 
çalıştığım bu noktaların nazara alınmasını rica 
eder, Bütçenin kahraman Ordumuza ve aziz mil
letimize hayırlı olmasını diler, saygılar sunarım. 
(Alkışlar). 

BAŞKAN — Saat 20,30 da tekrar toplanmak 
üzere Birleşime ara veriyorum. 

Kapanma Saa!ti : 19,05 

^4<v£^* 

ÜÇÜNCÜ OTURUM 
Açılma saati : 20,30 

BAŞKAN — Başkanvekiii Mehmet Ünaldı 
KÂTİPLER : Hüseyin Atmaca (Denizli), Sami Turan (Kayseri) 

BAŞKAN — 34 ncü Birleşimin 3 ncü Oturumunu açıyorum. 

3, — GÖRÜŞÜLEN İŞLER (Devam) 

1. — 1970 yılı Bütçe kanunu tasarısı ve Kar
ma Bütçe Komisyonu raporu (Millet Meclisi 
1/3; Cumhuriyet Senatosu 1/1051) (S. Sayısı : 
1288) 

F — MİLLÎ SAVUNMA BAKANLIĞI BÜT
ÇESİ (Devamı) : 

BAŞKAN — Millî Savunma Bakanlığı Büt
çesinin görüşülmesine devam ediyoruz. Söz 
sırası Sayın Bilgen'de. Buyurunuz Sayın Bil
gen. 

LÜTFİ BİLGEN (İçel) — Sayın Başkan, 
sayın senatörler, Türk Silâhlı Kuvvetlerinin 
değerli mensupları; bu bütçe 1970 yılı için in
şallah başarılı tatbikatiyle Türk Milletine ha
yırlı olacaktır. 

Şerefli askerlik mesleki üzerinde, tatbikat 
şekilleri hakkında fazla bir şey söyliyecek de
ğilim. Ancak 2 - 3 seneden beri tatbik edil
mekte olan madalya işlemlerinin tatbikatında 
gördüğüm bir, iki aksaklığın düzeltilmesi için 
bir hatırlatmada bulunacağım. Bunu anlatır
ken de - hiç kimseyi itham etmiyorum - yalnız, 
bizim öteden beri bir değişik yazı sistemimize 
geçişimizden doğan bâzı aksaklıkları hatırlata
cağım. Askerlik şubelerinde eski kayıtlar, Kur
tuluş Savaşma ait kayıtların hepsi eski harf
ledir. Bugün şubelerde bu yazıyı bilen de 
maalesef çok azdır. Hele genç subaylarımız 
tabiatiyle bunu bilmiyorlar. Bu mümkün değil. 
Bu yazı bilmeyişten doğan bir hatayı, ben bu 
yaz, içel'in bir köyünde bir köylü ile konu
şurken fark ettim. Çok yaşlı bir zat elinde 
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bir belge, bir tarih, numara dert yanıyordu. 
Askerlik şubesine gitmiş. Kaydının çıkarılma
sı için birisine, kasabada bir bakkala 100 lira 
vermiş. İlk bakışta çok kötü bir durum olan 
bu şeyin dibini araştırınca mahiyetini anlamak 
mümkün oluyor. Bir bakkal gelen gazilerin 
kayıtlarına bakıyor. Buna mukabil yüzer ura 
alıyormuş. Kasabaya döndüğüm zaman şube 
reisi ile konuştum. Şube reisi hakikaten eski 
yazı bilmiyordu ve böyle bir müracaat halin
de, dışardan eski yazı bilen birinin getirilmesi
ni müracaat eden vatandaştan istiyordu. O va
tandaş da dışarda bir adamı ancak böyle bir 
ücretle tutabiliyordu. 

Son zamanlarda vaktiyle tam askerlik yak
mamış, asker kaçağı olan birtakım kimselerin 
de maaş aldıklarını Millî Savunma Bakanlığı 
tesbit etti. Yeni bir tetkik yaptı. Hataları bul
du. Karşılaştırmada bu gibi hataların büyük 
bir kısmının eski harfleri okumak için getiri
len insanların hatasından veya kasdi niyetle
rinden olduğu anlaşılıyor. Buna bir çare bul
mak zorundayız. Durum bu. Bunda hiç kim
senin kabahati yok. O halde dışardan sorum
suz insanları, bir Devlet defterini karıştırma
ya çağırmamamız gerekir. Her kasabada müf
tü vardır. Müftüler eski yazıyı bilmek zorun-
luğundadırlar. öyle öğretilirler. Bu vazife 
bunlara pekâlâ verilebilir. Ayrıca bu eski ya
zıyı okuma zamanımızda bir ihtisas işidir. 
Millî Savunma Bütçesine şubeler için bir mik
tar para da konabilir, eski yazı okuyacak kim
selere verilmek üzere. O zaman bir yazıyı oku
madan doğacak hatanın mesuliyetini de peşi
nen Devletin resmî vazifelisi olan müftü yük
lenmiş olur. Elbette doğru okumaya mecbur
dur. Böylece bu iş halledilir zannediyorum. 
Birçok dedi - kodular da önlenebilir. Millî Sa
vunma Bakanlığımın hakikaten gaziler için kur
duğu bu teşkilâtta sıkı çalışmasını şükranla 
anmak isterim. Bu benim için bir borçtur. Aca
ba daha da - bir kaidro genişletmek suretiyle -
bunu hızlandırmak mümkün mü bilmiyorum? 
Eğer mümkün ise son yaşlarına gelmiş, hattâ 
birçokları da müracaatından bu zamana kadar 
hayatını kaybetmiş insanların geride kalanla
rına hiç olmazsa bu yardımı biran evvel yap
makta fayda vardır. Bununla beraber istiklâl 
Savaşına katılan bu insanlar T. B. M. M. nin 
harb karan ile harbe girmişlerdir. Hattâ harb 

I içerisindeki birtakım kararlar da Meclisten 
geçmiştir. Bunun dışında bir hâdise hatırlı
yorum : Kore Savaşına katılan bir vatandaş 
çok kötü bir mağduriyete uğramıştır. Şöyle; 
gerçi bu vatandaş Büyük Millet Meclisinin ver
diği harb karan ile Kore'ye gitmedi, ama o 
kendi istiyerek de gitmedi. Hükümet gönderdi, 
vatan vazifesini orada yaptı, içel vilâyetinin, 
Silifke ilçesinin, Karaahmetli köyünden Meh
met Gürsoy adlı bir vatandaş Kore'de şehidol-
duğu için ailesine maaş bağlanıyor. Fakat bir 
müddet sonra şehidolmadığı, esir olduğu anla
şılıyor ve geri alınıyor. Aradan aylar geçmiş
tir. Memlekete döndü. Birkaç ay ailesine maaş 
verilmişti. Çok fakir olan bu aileden şehidol-
duğu için verilen maaş geri istendi. Ben o za
man orada hekimdim. Uzun müddet yemekle-

[ re intibak için tedavisi gerekti. Ben de meş
gul oldum. Ailesini yakından tanıyorum. Ailesi 
veremedi, icra kanaliyle, faizi ile, icra mas-
raflariyle bu ailenin yorganı, yastığı satılmak 
suretiyle, para tahsil edildi. Aile halen mağ
dur durumdaidır. Sanıyorum ki bunun sayısı 
bir değildir ve Türkiye'de daha vardır. Bu ga
zilerimizle beraber Kore'de bu şekilde mağdur 
olan vatandaşlanmızın da durumunun gözden 
geçirilmesinde fayda vardır. 

Bu senenin askerlik bakımından üzerinde 
durulmaya değer hâdisesi, havadisi; arkadaş
larımın da ifade ettiği gibi askerlik süresinin 
indirilmesidir. Buna değindiler. Bu faydalı mı 
olur, zararlı mı olur? Onu bilmiyorum. Bu 
bir ihtisas işidir. Bir şey söylemiyeoeğim. Yal
nız eğer bir indirme yapılacaksa şu teklifimi 
arz etmek isterim: Bir defa tahsil nisbetine gö
re indirme yapmakta isabet vardır sanıyorum. 
Bu indirmenin zamanı ne olacaktır? Askerli
ğin başlangıcında mı olacaktır, sonunda mı 

I olacaktır? Bunda da psikolojik bir etki var-
I dır. Onu da nitekim arz etmek isterim. He

pimiz askerlik yaptık... 
BAŞKAN — İki dakikanız var efendim. 

LÛTPi BİLGEN (Devamla) — Peki efen
dim, bağlıyorum. Arkadaşlanndan, formalite 
icabı bir gün sonraya kalan askerin durumu 
çok sıkıntılı oluyor. Nöbetler geçiriyor, ken
disinin cezalı olduğu hissine kapılıyor. 

Şimdi, bir kur'ayı başlangıçta hep beraber 
I çağınyoruz. Diyelim ki, tahsillerine göre de 
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müddetleri indirdik; 2 ay, 4 ay, 5 ay, 6 aya, 
neyse... Geriye kalan askerler kendilerini ce-
zalılık kompleksinden kurtaramıyacaklar ve 
askerlikte faydalı olamıyacaklardır. Şöyle ola
bilir : Terhislerde bir kur'anın terhisini aynı 
günde yapabilmek için tahsil durumlarına göre 
hiç okumamışları evvelâ almak, ondan sonra 
ilkokul mezunlarını almak, - birkaç ay sonra 
ne kadar fark konacaksa. - O erken alma devre
sinde ilkokul seviyesine getirmek. Ortaokul, 
lise mezunlarını da böylece kademeli almak, 
ama terhislerini hep (beraber yapmakta isabet 
olur sanıyorum. Bilhassa askerlikte kaldığı 
müddet içerisinde askerlik hizmetinin iyi geçme
si, faydalı olması için buna ehemmiyet vermek 
lâzım kanısındayım. 

1970 Millî Savunma Bütçesinin Şanlı Ordu
muza, Kahraman Ordumuza ve Türk Milletine 
hayırlı olmasını diler, hepinize saygılar suna
rım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Karaağaçhoğlu?.. Yok. 
Sayın Karavelioğlu. 

KÂMİL KARAVELİOĞLU (Tabiî üye) — 
Sayın Başkan, sayın arkadaşlarım, değerli Millî 
Savunma mensupları; personel plânlaması ye
ri bastan gözden geçirilirken bir konu da be
raber etûd edilsin diye ben görüşlerimi sadece 
bir nokta üzerine teksif edeceğim. Bu nokta, 
Yedek Subay Kanunudur. Bilindiği gibi Ye
dek Subay Kanununun iki maksadı vardır. 

Birincisi memleketimizde eğitimi, tahsili teş
vik etmek, diğeri de Ordunun küçük rütbeli su
bay ihtiyacını karşılamaktır. Memnuniyetle gö
rüyoruz ki, bugün, bu hedefler ele geçirilmiş, 
hattâ bu hedefler aşılmıştır. O halde bunun üze-
rinde yeni baştan bir gözden geçirme, bunu bir 
yenileme gereklidir. Eıı gereği sorunlu hele 
getiren başka unsurlar da vardır, Artık bugün 
sayı fazlahğı sisçe de, bisce de bellidir. Asker
lik sürelerini kısaltsak bile bu sayı fazlalığı de
vam edecektir. Mevcut Yedek Subay Kanunu 
yüksek öğretimde bir adaletsizlik yaratmakta. 
fakat bundan daha ileri bir seviye düşüklüğüne 
sebebolmak tadır. 

Şöyle M; bildiğiniz gibi bugün memleketi
mizde Devlet ihtiyaçları karşılıyamadığı için 
yüksek öğretimin bir kısmını ese! okullara dev
retmiştir. Bu adeta bir mütaahhitliktir ve bu 
mütaahhitlik gerektiği gibi kontrol edilememek-

. tedir. Seviyesiz bir yüksek öğretim, istismarcı 
bir yüksek eğretim alabildiğine devam etmekte
dir. Bu kontrol altına alınacaktır. Alınacak
tır ama, Yüksek Okulları Araştırma Komisyo
nu marifetiyle bu okullar tetkik edildiği zaman, 

I durumun yürekler acısı olduğunu tesbit ettik. 
j ilgililerin dikkatine sunmak istiyorum. Bu ba

taklığı kurutmak zorundayız. Bu evvelâ Millî 
Savunmanın elindedir. Yedek Subay Kanunu 
gözden geçirilmeli, bu sayı fazlalığı ortadan 
kaldırılmalıdır. 

Bugün üniversiteye giriş imtihanı var. Gi
riş imtihanında muvaffak olan üniversiteye gi
riyor, Devletin okuma imkânlarından faydala
nıyor. Üniversiteye giremiyenler - fakir ve 
muhtaçlar da dâhil, birçok aile çocuğu - yük
sek öğretim şansına kavuşsun, yedek subay ol
sun, bir meslek edinsin diye özel okulları bes
liyor. Fakat özel okullar bu gayeyi sağlamıyor
lar. Katiyen sağlamıyorlar. Bu Hükümetin de 
gözleri önündedir, kamu oyunun da gözleri önün
dedir, yani Yedek Subay Kanunu yüksek eğre
timde fasla bir talep yaratmaktadır. Aşırı, lü
zumsuz, gereksiz bir sayı basıncı yaratmakta
dır ve seviyesiz de olduğu için ne yurdumuza, 
ne de özel kişilere faydası vardır. Yedek Su
bay Kanununun bünyesini değiştirelim. Değişti
relim İri, bıı yüksek öğretimdeki fazla talep, suni 
talep, ortadan kalksın, özel okullar bataklığı 
kurusun, hattâ üniversitelere sadece Yedek Su
bay olmak için gitmek zorunda kalanlar, git
mek gereğini duyanlar bile bu gereği duymasm-

• 1ar. üniversite de bir kapasite doğsun, birçok 
fakir insanın çocuğu Devlet okullarında oku
mak fırsatını bulsun. Sanıyorum ki, siz asker
ler olarak, personel planlamasında, personel 
plânlamasının bütün uzuvlarını zaman zaman 
gözden geçirirsiniz. Eica ediyorum yeni etüd-
lerinizde bunu dikkate alınız ve bizim istirham
larımızı da, Parlâmentonun arzularım da dikka
te alınız. Bu Yedek Subay Kanununu askerlik 
süresini en kısa zamanda indirsek bile yine de 
değiştirelim. 

Bu konuşmaya niçin lüzum duydum? Sayın 
Millî Savunma Bakanı yukarıda, Bütçe Komis-

! yoiiu müzakerelerinde «Biz bu konu ile ilgili de-
fiilis» demiş. Sıhhatle tesbit edemedim. Oün-

I kli Bütçe Komisyonu zabıtları aynen tutulmaz-
ı lar. Bunda bir yanlışlık olması lâzım. Sanıyo-
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rum ki, öyledir. Bu mühim değil. İlgisini rica 
ediyorum. Bu konuyu etüd ettirmesini rica edi
yorum. Esasen «Bu konu bisi ilgilendirmez» 
demiş olsalar bile, bunun Anayasada yari yok
tur, Sayın Bakan bunu çok iyi bilirler. Anaya
sanın 105 nci maddesi hepimizin gözü önündedir. 
Mühim olan bu değil. Mühim olan esastır. Ya
ni, Yedek Subay Kanunu bünyesinin yeni baş
tan sizlerce, yeterli insanlarca, uzman insanlar
ca gözden geçirilmesi ve sonuçlarının kamu oyu
na ilân edilmesidir. Sadece bunu arz etmek 
için huzurunuzdayım. Hepinizi saygılarımla 
selâmlıyorum. Teşekkür ederim. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Arıburun?... Yok. Sayın 
Hazerdağlı?... Yok. Sayın Aksoley buyurun. 

MEBRÜRE AKSOLEY (İstanbul) — Sayın 
Baıkan, sayın senatörler; Şanlı Ordumuzun de
ğerli mensuplarını evvelâ saygılarımla selâm
larım. 

Bugün bir hâdise cereyan etti onun için 
sez aldım. Vaktiyle söz almamıştım, suallerden 
istifade edip, yüreğimin duygularını ifade 
edecektim. Bugün bir muharip gazimizi top
rağa verdik. Bu muharip gazi İstiklâl Madal
yası taşıyordu. İstiklâl Mücadelesine iştirak 
etmişti. Ondan sonra altı lisan bildiği için 
o zamanın şartları altında askerlikten istifade 
ettirilerek, birinci Cumhurbaşkanımızın ve ikin
ci Cumhurbaşkanımızın yanında Hususi Kalem 
Müdürlüğünü yaptı. Ondan sonra Kütahya Mil
letvekili oldu, ondan sonra büyükelçi oldu. 
Cenazesinde idim. Gözlerim orada bir askerî 
merasim aradı. Tabuta Türk Bayrağı sarılmış
tı. önünde de istiklâl Madalyasını taşıyan bir 
insan vardı ve kendi gibi yaştaki birkaç arka
daşı vardı. Şimdi ben Sayın Bakandan şunu 
soruyorum: 

İstiklâl Mücadelesine iştirak etmiş, madal
yayı almış ve o günün şartları ile istifa ettiril
miş olarak daha mühim vazifelerde kullanılmış 
olan bu müstafi subaylara askerî merasim yapı
lacak mıdır, yapılmıyacak mıdır? Sualimin bir 
tanesi bu. 

İkincisi; aziz arkadaşlarım biliyorsunuz 
1005 sayılı Şeref Kanununu çıkardık. Orada ne 
diyor: «Bu gaziler her hangi bir hastaneye git
tikleri zaman bedava muayene olurlar ve bedava 
tedavi edilirler» diyor. Gidiyorlar hastanelere. 
Eğer, yatarlarsa, ilâçları veriliyor. Ayakta te-
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i davi edilirlorse ellerine bir reçete veriliyor. Ee-
çeteyi yaptıracak kudrette değil bunlar. Şu 
halde benim kanaatimce, 1005 sayılı Kanun 
tatbik edilmiyor. Acaba, çok hürmet ettiğim 
Sayın Bakanım birkaç günlük ömürleri kal
mış olan bunlara, birer sağlık cüzdanı vermek 
suretiyle «tedavileri ve muayeneleri yapılır» 
şeklindeki hükmü yerine getirebilirler mi? 

Üçüncü sualim: Geçen gün Gülhane Hasta
nesine gittim. Oradaki hemşirelerle temas et
tim. Birçokları askerî hemşire okullarından 
mezun, Bunların baremdeki yerleri, 80 lirada 
dondurulmuş. Sağlık Bakanlığının hemşire 
okullarından mezun olanlar aynı eğitimi, aynı 
öğretimi gördükleri halde, onların baremleri 
80 liradır. Acaba Sayın Bakanım bir tasarı 
getirmek suretiyle, bu hemşirelerin de baremle
rini SO liraya yükseltebilirler mi? Yükseltmeyi 
düşünürler mi? Esasen büyük bir hemşire kıt
lığı içindeyiz. Görüştüm onlarla, artık diyorlar, 
en son haddine geldik. Hiçbir terfi imkânımız 
yok. Bu kadar yük yükleniyoruz. Bizim tazmi
natımın da yok, hiçbir şeyimiz yok. Sadece 
75 lira tayin bedeli alıyoruz diyorlar. Ben is
tirham ediyorum kendilerinden. Bunu da getir
sinler. 

Dördüncü ricam da şu olacak : 
Burayı Devle" kararı ile terfilerine karar 

verilmiş olan birtakım otorite var, G-ülhane 
Hastanesinde. Acaba, bunların terfileri de Sa
vın Bakanım tarafından düşünülüyor mu? 

Beni dinlediğiniz için hepinize çok teşekkür 
j ederim. (Alkışlar) 

BA^KAIT — Başka söz istiyen sayın üye?.. 
Yok. 

Söz şırası Sayın Bakanda, Sayın Ahmet 
Topalcğlu, Millî Savunma Bakanı. 

MİLLÎ SAVUNMA BAKANI AHMET TO-
PÂLOĞLÜ (Adana Milletvekili) — Sayın Baş-

I kan, sayın senatörler; Millî Savunma Bakanlı
ğının 1970 yılı Bütçesinin Yüce Senatomuzda 
müzakeresi münasebetiyle Sayın Başkanı, ve 
sayın senatörleri, Türk Silâhlı Kuvvetleri adına 
saygı ile selâmlarım. (Alkışlar) 

Sislere yapacağım konuşmada; evvelâ Millî 
Savunma Baaknlığı Bütçesinin strüktürünü, Hü
kümetimizin savunma politikasını ve Silâhlı 
Kuvvetlerimizin millî bütçe imkânları ile harb 

1 gücünün artırılması çalışmalarını ve bu arada 
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son yıllarda bilhassa üzerinde çok durulan 
NATO ittifakı ve Türkiye'nin NATO içerisinde 
güvenliğini nasıl koruduğunu ve bu arada bil
hassa son günlerde basında müzakere konusu 
olan Flescible respanse dediğimiz; esnak muka
bele stratejisinin içersinde Türkiye'nin ve 
NATO nun Güney - Doğu kanadının güvenliği
nin nasıl sağlandığı hakkındaki görüşlerimi izah 
ettikten sonra, grupları adına burada tenkid-
lerde bulunan sayın üyelerin tenkid ve temen
nilerini ve yine şahıslan adına konuşan sayın 
senatörlerin konuşmalarını cevaplamaya çalışa
cağım. 

Karma Bütçe Komisyonu tarafından mü
zakere ve kabul edilerek Yüksek Senatoya su
nulan bütçe teklifimizin Genel Kurulunuzda 
tetkiki sırasında, Bakanlığımızın bütçesi hak
kında bâzı açıklayıcı bilgiler sunulmasında fay
da görmekteyiz. Bu arada: 

—• Hükümetimizin savunma politikasını, 
— Bütçe teklifimizi etkiliyen hususlan, 
— Silâhlı Kuvvetlerimizin mâlik olduğu im

kânlara, 
— Yıllık bütçelerimizle gerçekleştirdiğimiz 

savunma hizmetlerini, kendi bölümlerinde genel 
hatlariyle arz edeceğim. 

Sayın senatörler; 
Hükümetimizin, iktidara geldiği 1965 yılın

dan beri, uygulamakta olduğu savunma politi
kasını esas itibariyle iki ananoktada toplamak 
mümkündür : 

1. Memleketimizin jeopolitik durumu ile 
dünyanın ve bölgenin içinde bulunduğu şartlar 
göz önünde bulundurulmak suretiyle hazırlanan 
millî stratejik konsepte uygun bir cüsatte ve 
Devletimizin bekasını, egemenliğini ve güvenli
ğini koruyabilecek bir eğitim ve savaş gücüne 
sahip bir kuvveti idame ettirmek. 

2. Millî stratejik konsepte uygun bir Si
lâhlı Kuvvetin idamesi maksadiyle mâkul bir 
harcama tavanı tesbit etmek ve savunma hiz
metleri arasında öncelikler tesbit ederek harca
maları buna göre yapmak. 

Bu arz ettiğim hususları gerçekleştirebilmek 
için, yurdumuzun millî güvenliği ile ekonomik 
kalkınması arasında optimâl (en uygun) bir 
dengenin kurulması büyük bir önem taşımak
tadır. 

Takdir buyurulacağı gibi, millî güvenlik ve 
ekonomik kalkınma birbirinden ayrılmaları 

j mümkün olmıyan iki anafaktör oldukları ka
dar, aralarında kurulacak denge de vasgeçile-
miyecek bir unsurdur. 

Bu bakımdan Yüksek Genel Kurulunuza su
nulan 1970 malî yılı bütçe teklifimiz, bugünkü 
şartlara göre ekonomik kalkınmamıza engel 

j olmıyacak bir harcama dengesi içinde bulun
maktadır. 

Memleketimizin jeopolitik durum ve şart
ları, milletimizi daima uyanık ve her an, her 
yönden gelebilecek saldınlara karşı koyabile
cek bir şekilde hazır bulunmamızı zorunlu kıl
maktadır. Nükleer silâhların büyük tahripkâr 
gücüne malik olmaları ilk anda, Doğu - Batı 
blokları arasında bir yumuşama havası getir
miştir. Bunun tabiî bir sonucu olarak NATO 
ve Varşova Paktı devletleri karşılıklı olarak si
lahlı kuvvetlerinde bir indirime gitme eğilimi
ni göstermişlerdir. Ancak ne bu iki pakt dev
letleri, ne de «Avrupa Güvenlik Konferansı» 
nın yapılmasındaki istekler gerçekleşmediği gi
bi, bloklar arasında kurulmak istenen güven
liğin de nasıl, ne zaman ve ne tarzda kurula
cağı da bugün bilinememektedir. 

Orta - Doğu bölgesinde, henüz bir barış ku
rulabilmiş değildir. Bu bölgede yaşıyan mil
letler topluluklara da aralarında daima ihtilâf
lara düşmektedirler. Memleketimizin güvenliği 
Orta - Doğu barışı ile sıkı sıkıya ilgilidir. 

Türkiye'nin iç ve dış siyaseti, Büyük Ata
türk'ün «Yurtta sulh, cihanda sulh» parolasına 
uygun olarak yürütülmektedir. Silâhlı Kuvvet
lerimizin kendisine verilen her görevi yerine 
getirebilmesi, ancak böyle bir görevi yerine 
getirebilecek bir vurucu güce sahibolmasiyle 
mümkündür. 

Türkiye'nin hiçbir taarruzi enek" yoktur. 
«Misakı Millî» hudutları dâhilinde, barış için
de kalarak, ekonomik kalkınmasını ve milletin 
refahını artırma çabasında bulunmaktadır. Tür
kiye bölge sulhunun temininde, kolektif savun
ma paktlarının faydalı olduğu kanısındadır. 

Bu nedenle, kuruluşundan bu yana 21 yılı 
bitirmiş olan «Kuzey Atlantik Andlaşması» nın 
bundan sonraki dönemlerde de barışı koruya
cağına inanmaktadır. 

Sayın Başkan, sayın senatörler; 

Türk Silâhlı Kuvvetlerinin arz ettiğim sa-
I vunma hizmetlerini yerine getirebilmesi için lü-
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zumlu finansman kaynağı öncelikle millî bütçe
lerimizden sağlanmaktadır. Millî finansman 
kaynaklarımızdan karşılanamıyanlar NATO çer
çevesinde plânlanan askerî yardımlarla sağlan
maktadır. Yüksek malûmları olduğu üzere, ilk 
askerî yardım 1947 yılında yapılan andıaşma ge-
reğince Amerika Birleşik Devletlerinden sağ
lanmıştır. 1948 yılından 1969 yılına kadar olan 
21 yıllık sürede Amerika'dan alınan askerî yar
dımların tutarı, 2 630 000 000 dolardır. Bu yar
dımın yıllık ortalaması 125 milyon dolar civa
rındadır. 1967 - 1971 yıllarına ait 5 yıllık dö
nemde ise bu yardım 670 milyon dolarlık (yak
laşık olarak 6 milyar lira) bir meblâğ dâhilinde 
deva,nı etmektedir. 

Bu anlaşmanın 1987 - 1969 yıllarına ait dö
nemi 3 milyar Türk Lirası olarak gerçekleş
miştir. 

'NATO çerçevesinde ikinci askerî yardım Fe
deral Almanya Hükümetinden sağlanmaktadır. 
1964 yılında 59 milyon D.M. idi. 1963 yılında 80 
milyon DJM. olarak realize edilmiştir. Bu yıl ya
pılan görüşmelerde bu miktarın 100 milyon 
D.M. olarak gerçekleşeceği ümidedilmektedir. 
Bu yardım dışında Almanya'dan silâh ve araç 
temininde daha mühim gelişmeler olacağını 
ümidetmekteyiz. 

Yine NATO çerçevesinde üçüncü askerî yar
dım İtalyan Hükümetinden alınmaktadır. 1967 
yılında 750 milyon liretlik bu yardım, 1969 yı
lında da aynı miktarda devam etmektedir. 

Askerî yardımlara ait harb silâh, araç ve 
gereçleri, ihtiyaç çizelgeleri ve kuvvetlerarası 
öncelikler ve ayrılan miktarların nisbetlerî Ge
nelkurmay Başkanlığımızca tesbit edilmekte ve 
buna göre uygulanmaktadır. 

5 yılda millî kaynaklarımızdan ayrılanlarla 
askerî yardımlar bir araya getirilince bu dönem 
içinde savunma hizmetlerimiz için tahsis olunan 
ödeneklerin toplamı 24 milyar lirayı bulmak
tadır. NATO çerçevesinde sağlanan askerî yar
dımlar dışında memleketimizde NATO Müşterek 
Enfrastrüktür Programı gereğince yapılan 
NATO tesisleri için millî bütçeden 
1 644 000 000, NATO müşterek fonundan 
3 902 000 000 lira ki, toplam 5 546 000 000 
lira sarf edilmiştir. 

Memleketimizde yapılan akaryakıt boru 
hatları (POL) ve hava meydanları gibi bu te

sisler hem askerî gücümüzü artırmakta, hem 
de millî ekonomimizi geliştirip güçlendirmekte
dir. Yine aynı 5 yıl içinds Devlet bütçelerimizden 
tahsis edilen 18 600 000 000 liralık ödeneğin 
% 20 sini aşan miktarı Silâhlı Kuvvetlerimizin 
modernizasyonu ve sosyal şartlarının iyileştiril
mesine ve harb sanayii ile ilgili hizmetlerimize 
ayrılmıştır. 

Bu arz ettiğim hizmetleri gerçekleştirebilmek 
için 1965 yılında bütçelerimizin % 17 si nisbe-
tinde bir ödenek ayırabilirken, 1970 yılı tek
lifimizde bu oran % 23.41 e yükseltilmiştir. 

Savunma enfrastrüktür, sağlık, eğitim, ko
nut ve turizm sektöründeki hizmetlerimiz için 
5 yılda ayrılan ödeneklerle; 

359 aded askerî kışla, er dersanesi, ye
mekhane, servis binası, 

37 aded hastane, revir, poliklinik, 
79 aded hudut karakol ve binaları, 

3 601 aded subay ve astsubay lojmanı, 
72 aded işçi lojmanı, 
17 aded orduevi ve askerî garnizon, 

121 aded NATO enfranstrüktürü ile ilgili 
tesisler, 

14 a.ded garnizon kütüphanesi, 
62 aded eğitim ve ikmal tesisi, 

yeniden inşa edilmiş, ayrıca ecdat yadigârı ve 
tarihî değerleri yüksek olan birçok askerî bina
larımız onarılmıştır. 

Sayın arkadaşlarım; 
Askerî yardımların her hangi bir suretle ak

saması, azalması, ya da tamamen kesilmesi ih
timali göz önünde tutularak millî harb sanayii
mizin geliştirilmesine büyük önem vermekteyiz. 

Memleketimizin harb sanayiini geliştirme 
konusunda takibetmekte olduğu prensip; bida
yette hafif silâhlarımızı ve her çeşit mühimmatı 
imal edecek, buna mukabil ağır silâhlarımızın 
da bakım, onarım ve geliştirilmelerini sağhya-
cak tesisleri memleketimizde kurmaktır. 

Bu prensibe uygun olarak 1965 ten beri ça
lışmalarımız hızlandırılmıştır. Dış askerî yar
dımların bir kısmı, millî katkı ile birlikte harb 
sanayiinin geliştirilmesine tahsis edilmektedir. 
Bu çalışmaların sonunda; 

— Tank yenileştirme, onarma ve palet de
ğiştirme tesisleri yapılması, 

— Ağır bakım kademe ve onarım tesislerinin 
I geliştirilmesi, 
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— Hafif silâh, mühimmat ve bâzı özel tip 
malzeme imali için tezgâhlar kurulması, 

— Karapınar Atış Poligonu arazi istimlâki 
ve bâzı tesislerin kurulması, 

— Treyler ve akümülâtör imali, 
— Paraşüt imali, 
— Çeşitli tersane tesislerinin genişletilmesi 

ve onarımı, 
— Su üstü silâhlarının çaplama onarım fab

rikası, bâzı çıkarma araçları, ikmal gemileri, 
— Jet revizyon atelyesinin genişletilmesi, 

gibi projelerin gerçekleştirilmesine çalışılmak
tadır. 

Sayın arkadaşlarım, 
Huzurunuza sunulmuş bulunan 1970 malî yılı 

bütçe teklifimizin anahatlarım açıklamadan ön
ce, kısaca 1968 ve 1989 malî yıllarına ait bütçe
lerimizin uygulama sonuçlarını arz etmek iste
rim. 

1963 malî yılı bütçemiz, ek ödeneklerle bir
likte 4 623 000 000 lirayı bulmuştur. Bunun 
250 milyon lirası Bütçe Kanununa göre alınan 
tasarruf tedbirleri sonucunda kullanılamamıştır. 

1969 malî yılı bütçemiz ise 4 362 000 000 
Türk lirası olarak kanunlaşmış ve 10 Ocak 1970 
tarihine kadar ödeme emrine bağlanan ödenek
lerimizin tutarı 4 120 000 000 Türk lirasını bul
muştur. 

Şimdi de müsaade buyurursanız, 1970 malî 
yılı bütçe teklifimizin anahatları hakkında mâ
ruzâtta bulunacağım. 

Millî Savunma Bakanlığının 1970 malî yılı 
bütçesi; 1969 malî yılına nazaran % 8,9 ora
nında, 388 milyon liralık bir artıda 
4 750 000 000 lira olarak sunulmuştur. İki yıla 
ait bütçeler arasındaki artış nisbeti, İkinci Kal
kınma Plânının da öngördüğü nisbete de uy
gundur. 

Bilindiği gibi, Millî Savunma Bakanlığı büt
çesinin tavanı da Yüksek Plânlama Kurulu ta
rafından tesbit olunmaktadır. Yatırımlar ta
mamen proje, Plânlama Teşkilâtında ince
lenmekte ve kabul edilenler bütçeye alınmakta
dır. Cari harcamaların ise yalnız tavanı Plân
lamaca tesbit olunmaktadır. 

4 750 000 000 liralık bütçemizin klasik büt
çe yapısına göre; 

4 592 000 000 lirası cari, 
83 milyon lirası yatırım, 

75 milyon lirası ise transfer harcamalarımıza 
aittir. 

Sayın arkadaşlarım; 
Klâsik bütçe yapısına göre, savunma hiz

metlerimizle ilgili ödeneklerin % 96 lik bir kıs
mı cari harcamalarda, % 2 lik kısmı yatırım 
harcamalarımızda, % 2 si de transferlerde yer 
almaktadır. Bu durum, ilk bakışta savunma 
hizmetlerimizin tümünün tüketim giderleri ol
duğu hakkında bir kanaat hâsıl etmektedir. 

Gerçekten Silâhlı Kuvvetlerimiz, yurt sa
vunması görevini yerine getirebilmek için har
camalar yapmaktadır. Yüksek Genel Kurulu
nuzda müzakere edilmekte olan bütçe teklifi
mizde, konut, orduevleri, sağlık ve eğitim te
sisleri ile ilgili inşaat dışındaki bütün askerî 
binalara ait inşaat ile gemi yapım ve onarımı. 
hava meydanları, depoların yapım ve onarım
ları, bütün harb silâh, araç ve gereçleri alımı 
ile bunların işletme bakım ve onarım giderleri 
(cari harcamalar) tertiplerinde yer almaktadır. 

Harb sanayiimizi geliştirecek giderlerimiz 
de cari harcamalardan sayılmaktadır. Bu, Dev
let bütçesinin yapısından, ikinci Kalkınma Plâ
nının öngördüğü prensiplerden ve nihayet sa
vunma hizmetlerinin özelliğinden ileri gelmek
tedir. 

Devlet bütçesinin bünyesinden ĝ elen bir zo-
runlükla bakanlığımız bütçesinde yer alan öde
neklerimiz bir cari yatırım tartışmasının açıl
masına s ebeb olmaktadır. Halbuki Millî Savun
ma Bakanlığı bütçelerinin «Cari harcamalar» 
arasında ye ralan masraflarımızın tümü Silâh
lı Kuvvetlerimizin savunma hizmetlerini yürü
tecek ödeneklere aittir. Yatırımlara ait ödenek
lerimiz esasen savunma hizmetlerimize doğru
dan doğruya müessir olan harcamalar da değil
dir. 

Yüksek Genel Kurulumuz da bu masrafların 
yükseltilmesini arzu etmiyecektir. Çünkü ba
kanlığımız aslında müstehlik bir bakanlıktır ve 
cari masraflarının kabarık olması tabiî olan 
bir bakanlıktır. Sayın üyeler Millî Savunma Ba
kanlığından üretici bir faaliyet beklemiyecek 
lerdir. Çünkü Türk Silâhlı Kuvvetlerinin göre-
vi, memleket güvenliğini sağlamak ve bunun 
gerektirdiği koruyucu yatırımları ve cari mas
rafları yapmaktır. 

Diğer taraftan; Nato çerçevesinde alman 
askerî yardımların tümü, tank, uçak ve gemi 
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gibi harb silâh araç ve gereçleridir. Bunların 
işletme, bakım ve onarımları için her 
yıl Bütçemize oldukça büyük yekûnla
ra ulaşan ödenekler konulmaktadır. As
kerî yardımlarla, bütçemizden bunların 
işletme, bakım ve onarımları için ay
rılan ödenekler bir arada mütalâa edildiğinde, 
bunların hepsinin harb gücümüzü artırıcı hiz
metlere ait ödenekler olduğu görülecektir. Tak
dir buyurulacağı gibi, askerî yardımlardan sağ
lanan harb silâh, araç ve gereçlerinin bakım 
ve onarımları yapılmadığı takdirde bunların 
isletilmesi mümkün ölmıyacaktır. Bunun sonu
cunda da bu harb gereçleri bir hurda yığını ol
maktan ileri gidemiyecektir. 

Bununla beraber, bütçemizdeki hizmetleri
mizi bu şekilde aksettiren «Klâsik Bütçe» sis
teminden yalanda kurtulacağımızı ümide tmek-
teyiz. Bütün harcamalarımızda fonksiyonel 
olarak hizmetin kaşa maloldıığunu görmek im
kânı bulunacaktır. 

Ayrıca bu sistem yerleştiği takdirde, Ba
kanlığımız hizmetleri üzerindeki bu tartışma
ların da son bulacağına inanmaktayız. 

Sayın senatörler; Şimdi biraz da Silâhlı 
Kuvvetlerimizin yurdun ekonomik gelişmesine 
yprdım eden hizmetlerinden bahsedeceğim. 

Savunma harcamalarının ayrıntılı bir incele
mesi yapıldığında bu masraflarımızın küçüm-
senmiyecek bir kısmının yurdumuzun ekono
mik ve sosyal kalkınmasına yardımcı olan faa
liyetler olduğu görülecektir. 

Silâhlı Kuvvetlerimizin esas görevi silâh al
tına alınmış olan gene kuşaklar harb silâh 
araç ve gereçlerini başarı ile kullanabilecek 
V Lİ seviyeye çıkarmak için gerekli eğitimi ver
ir ektir. Bu eğitimle aynı zamanda, Silâhlı Kuv
vetler dışında yararlanabilecekleri bilgiler de 
verilmektedir. Okuma - yazma, teknik eğitimin 
yanında orta ve yüksek öğretime de yardımcı 
olmaktadır. Sağlık çalışmalarımız da savunma 
hizmetlerimiz arasında oldukça önemli bir yer 
tutmaktadır. Silâh altına alınmadan devamlı 
•bir sağlık hizmeti ve kontrolundan geçmiyen 
nüfusun tümü, Silâhlı Kuvvetlerimizde devamlı 
biı kontrolden geçirilmektedir. 

Harita Genel Müdürlüğü, yurt savunması 
için lüzumlu bulunan taktik ve stratejik hari
taları yapmaktadır. Bunlardan ayrı olarak ulaş

tırma, enerji üretimi, sulama, tapulama, is
kan, madencilik, ormancılık, turizm, gecekondu 
sahalarının ıslahı gibi yurt kalkınması ile ilgili 
konulardaki çalışmalar için harita, plân ve hava 
i »toğraflarmı çekmektedir. 

Bu arada, ormanlarımızın sahasını 18 300 000 
hektar olarak tesbit eden hava fotoğrafları 
Harita Genel Müdürlüğünce sağlanmış ve Oı 
man Bakanlığınca 4 Aralık 1969 günü Türkiye 
r.'-'ttyoları ile yayınlanmıştır. 

Toplum kalkınmasında yapıcı yönden et
kisi bulunan hizmstlerimis devam etmektedir. 
A: cak bu yardımcı faaliyetler esas görevleri 
aksatmıyacak şekilde yapılmaktadır. Çünkü Si
lâhlı Kuvvetlerimizin esas görevi özel eğitim-
ü r Bu ihmal edilemez. Yurdumuza faydalı olan 
teşebbüsler daima desteklenmiştir ve desteklen
meye devam olunacaktır. 

Sayın arkadaşlarım, milletimizin büyük bir 
kadirbilirlik eseri olarak Yüksek Meclisler ta
rafından çıkarılan 1005 sayılı istiklâl Madalya
larına sahip Millî Mücadele gazilerine tahsis 
olunacak şeref aylıklarının Bakanlığımıza ait 
kısımları üzerinde hassasiyetle durulmaktadır. 
Ancak takdir buyurulacağı üzere, yarım yüz
yıllık bir tarihe dayanmaktadır bu mesele. 
1 Mart 1963 tarihinden bu tarafa 30 000 in üs
tünde gazimize şeref aylığı tahsisini sağlıyan 
İstiklâl Madalyaları ve beratları verilmiştir. 
Bu miktarların artırılması ve 1970 yılında ta
mamlanması plânlanmış bulunmaktadır. Biraz 
t-nra bu konuda konuşan arkadaşlarımın soru
larına ayrıntılı olarak cevap arz edeceğim. 50 
yılı aşan bir zaman içindeki hakların meydana 
çıkarılması oldukça uzun bir süre işemektedir. 
Gazilerimizin çoğu, durumlarını ispat edecek 
•bölgelerden mahrumdurlar. Bu belgelerin doldu
rulması ve haklarının kaybolmaması için Ba
kanlıkça büyük çaba gösterilmektedir. Hattâ 
arşivlere kadar yazılar yazarak oralardan arat
makta ve müsbit evrakları tamamlattınlmaktadır 
vr bunun için de oldukça bir zaman kaybına 
uğranılmaktadır. 

Sayın Başkan, sayın senatörler; Bakanlığı
mızca yürütülen faaliyetler arasında kanun ça
lışmalarımızdan da kısaca bahsetmek istiyorum. 
Geçen dört yıl içinde 19 tasarı Yüksek Meclis
lere sevk edilmiş ve kanunlaşmıştır. Aralık 1969 
olağanüstü bir toplantı yapan Askerî Şûrada eği-
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tim, personel, teşkilât ve asker alma kanunları 
üzerinde yoğun bir çalışma yapılmış, bu çalış
malar sonunda harb okulları ve harb akademi
leri Askerî Personel Kanunu değişikliği kanun
ları ile pilotlara ödenecek uçuş tazminatı, Genel 
Kurmay yetki, sorumluluk, Millî Savunma Ba
kanlığı teşkilât, görev ve yetki kanunları üze
rimdeki görüşmeler tamamlanmış ve hazırlanan 
tasarılar Hükümetçe T. B. M. M. ne sevk edil
ir iştir. Halen bu fc kanunlar encümenlerde müza
kere olunmaktadır. Bu toplantıda ayrıca er ve 
yedek subayların askerlik sürelerinin azaltılıp 
azaltılmıyacağı, ihtiyaçlar, eğitim usulleri, as-
keı alma usullerinde ve teşkilâtında değişiklik 
yapılıp yapılmıyacağı, yapılacak ise nasıl yapı
la cağı konuları da incelenmiştir. 

Askerlik süreleri üzerinde değişiklik yapıl
dığı takdirde eğitim birliklerimizin kuruluş ve 
kadroları üzerinde de durulması gerekmekte
dir. 

Bu sebeple, esaslı bir inceleme yapılmadan 
askerlik süresinin kısaltılması suretiyle olumlu 
bir soonuca ulaşılamıyacağı anlaşılmıştır. 

ilgili dairelerce bu yönlerden yapılacak etüd-
lerin, Şubat 1970 te toplanacak normal Yüksek 
Askerî Şûra toplantısına getirilmesi kararlaştı
rılmıştır ki, bu Şûranın toplantı günü 23 Şubat
tır. O toplantıda varılacak sonuçların bir ka
nun tasarısı halinde huzurunuza getirileceğini 
ümidetmekteyiz. 

Sayın arkadaşlarım; Türk Silâhlı Kuvvetle
ri, Tanzimattan önceki devirlerde de, her tür
lü yeniliğe ilk başlamış ve her türlü yenilik an
layışında devrimciliğin öncülüğünü yapmış bir 
millî varlığımızdır. Bu millî müessesemiz, ken
di komuta zinciri içerisinde her türlü aşırı ce
reyanların dışında ve partilerin üstünde ve dı
şında, Genel Kurmay Başkanlığımızın da bir ve
sile ile bildirdiği gibi, «Atatürk yolunda ve her 
türlü aşırı cereyanların karşısmdadır.» Silâhlı 
Kuvvetlerimizin Atatürk 'çülüğü; Türk Milleti
nin anladığı, Büyük Atatürk'ün çizdiği yoldur. 
Yoksa Türk Silâhlı Kuvvetlerinin devrimciliği
ni yenilikçiliğini herkes kendi kafasında, düşün
düğü istikamette tefsir etmeye kalkmamalıdır. 
Türk Silâhlı Kuvvetleri dışarıdan gelen çağrı
lara göre devrimciliğini, yenilikçiliğini ayarlı-
yacak değil, ta Nizamı Ceditten beri Türk Mil
letinin daima öncülüğünü yapmış, yenilikçi, mil

lî bir kuruluşumuzdur. Yoksa Türk Silâhlı Kuv
vetlerine dıştan çağrılar yaparak ona devrim
ciliğini hatırlatmaya veya ona yenilikçi demeye 
kimsenin hakkı yoktur. 

Sayın üyeler, Millî Savunma Bakanlığının 
bütçe ve bütçe strüktürü hakkındaki görüşle
rimi burada kısaca arz etmiş bulunuyorum. 
Şimdi de müsaade ederseniz, sayın sözcülerin, 
konuşmacıların konuşmalarını cevaplamadan 
evvel, son ayların en büyük tenkid mevzuu olan 
NATO meselesi üzerinde, NATO stratejisi üze
rinde durmak istiyorum. 

Malûmları olduğu üzere, NATO nun kurul
masını gerektiren başlıca sebep; İkinci Dünya 
Savaşı ertesinde ortaya çıkan tehdit ve bu teh
didin Balı - Avrupa'da uyandırdığı müşterek 
korku idi. 

Mâruz kaldıkları tehdide tek başlarına karşı 
koyamıyacaklarını aniıyan Büyük Britanya, 
Fransa, Belçika, Hollanda ve Lüksemburg 1948 
de aralarında imzaladıkları bir anlaşma ile «Ba
tı Birliğini» teşkil etmişlerdir. Ancak, Ameri
ka'nın üyesi bulunmadığı bu ittifakın caydırıcı 
bir gücü olmadığını da söz konusu Avrupalı 
ülkeler müdriktirler. Nitekim «Batı - Avrupa 
Birliğinin» kurulması Avrupa'da dengeyi tesis 
edememiş ve tehlikeli buhranların çıkmasını ön-
liyememiştir, yani, 1948 yılında Çekoslovakya'
nın işaglini önliyememiştir. Bu durum Batı - Av
rupalı ülkelerin devamlı İsrarları neticesinde 
Amerika'nın Avrupa savunmasına katılmasını 
doğurdu. Böylece «Kuzey - Atlantik ittifakı Teş
kilâtı» 4 Nisan 1949 da 12 Dovlet arasında ku
rulmuş oldu. 

Hepinıisiıı bildiği gibi İ952 de Türkiye ile 
Yunanistan ve 1955 yılında da Federal Almanya 
ittifaka katılmışlardır. 

Türkiye'nin bu ittifaktan bekledikleri ne
dir? Niçin Türkiye bu ittifaka girmiştir? 

Türkiye'nin ittifaka girmesinin başlıca se
bebini güvenlik mülâhazaları teşkil etmiştir. 
NATO ortak savunma sistemi içinde Türkiye, 
güvenliğinin teminatını bulmuştur. Tarih; kuv
vete dayanılarak yayılmayı önlemenin en etki
li aracının yine kuvvet olduğunu göstermiştir. 
NATO nun Avrupa'da sağladığı kuvvet dengesi 
bu bölgede barış ve istikrarın en önemli bir un
suru olmuştur. Türkiye de diğer müttefikleri 
gibi NATO nun caydırıcılık gücünden istifade 
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etmiştir. Diğer taraftan ittifak çerçevesinde sağ
lanan askerî yardımlarla kalkınmamız için ha
yati olan kıt kaynaklarımızın daha büyük bir 
kısmının askerî giderlere harcanması önlenmiş
tir. 

Burada Sayın Kadri Kaplanla birleşiyoruz. 
Sayın KaJdri Kaplan konuşmasında Türkiye'nin 
stratejisinin, coğrafi durumunun mutlaka Tür
kiye'nin güvenliğini sağlamak için ya millî güc 
ve imkânlara veya ittifaklarla bu gücün sağlan
masının zorunlu olduğunu belirtmiş ve büyük 
Atatürk'ün «Bitaraf olanlar bertaraf olur.» sö
züyle de bunu hatırlatmış bulunuyordu. Türki
ye coğrafi durumu sebebiyle, jeopolitik duru
mu sebebiyle mutlaka güvenliğini sağlamak için 
o günkü tehdide (ki bütün Avrupa'nın, ikinci 
Dünya Harbinlia hemen sonunda 'bütün Avrupa'
nın mâruz kaldığı tehditle birlikte Türkiye'de 
tehdide) mâruz kaldığı zaman jeopolitik duru
mu itibariyle Türkiye yalnız, tek başına güven
liğini sağlıyacak güçte değildi, işte bu zorluk
tur M, Türkiye'yi bertaraf olmamak için bir 
güvenlik paktı içerisine, Atatürk'ün dediği gi
bi «Bertaraf olmamak için» bir güvenlik paktı 
içerisinde, kendi güvenliğini sağlama zorunluğu-
nu göstermiştir. 

NATO nun stratejisi nedir? Her ittifakın 
mutlaka bir stratejisi olacaktır. Strateji her 
şeyden evvel; o ittifakın terazilerim koruyacak, 
ortak üyelerine ve onların arazilerine taarruz 
edecek tehditleri caydıracak, caydırma inandırı
cılığını sağlıyacak ve ittifak üyeleri arasında 
inandırıcılık vasfı ile de ittifak solidasyonunu 
sağlıyacaktır. Blv stratejide her şeyden evvel 
aradığımız bu esastır. O halde NATO strateji
sini de tetkik ederken inandırıcı ve caydırıcı va
sıflarını birlikte tetkik etmemiz gerekiyor. 

Nükleer silâhlar ve uzun menzilli atma va
sıtaları sadece Batı Dünyasının inhisarında iken, 
NATO stratejisi, «kütlevi mukabele» esasına da-
fanıyordu. Bu topyekûn mukabele stratejisine 
göre, NATO ülkelerinden biri veya birkaçı bir 
saldırıya uğradığı takdirde nükleer silâhlar sal
dırganlara karşı çatışmanın başlamasında veya 
duruma göre derhal kullanılacaktır, Bu strate
jide saldırıya karşı konvansiyonel kuvvetlerle 
mukabele müddeti pek kısa idi. Bunun sebebi 
karşı tarafın konıvansiyonel bakımdan büyük 
üstünlüğe sahibolması idi. Böylece topyekûn 

strateji; nükleer silâhların kullanılmasının sa
vunmanın bidayetinde kaçınılmaz olduğu esası
na dayanıyordu. Açıkça ilân edilmiş bu strateji 
muvacehesinde yeteri kadar stratejik nükleer 
silâhlara sahip bulunmıyan bir saldırganın Av
rupa'ya karşı küçük veya büyük bir tecavüzü 
göze alamıyacağı meydanda idi. Muhtemel sal
dırganın ittifakın caydırıcılık gücünden de şüp
he etmesi mümkün değildir. Zira, bütün ittifak 
sahasında savunma için, «kütlevi mukabele, stra
tejisini uygulayacak silâh ve vasıtalar mevzilen-
dirilmiş idi. 

Görüleceği üzere NATO, nükleer silâhların-
daki mutlak üstünlüğünü muhafaza ettiği sü
rece, topyekûn mukabele stratejisinin gayet mü
essir ve aynı zamanda aklî olduğuna şüphe yok
tur. Lâkin sonraları nükleer üstünlükten nükle
er dengeye geçilince, topyekûn mukabele NATO 
güvenliğini sağlıyan bir strateji olmaktan çık
mıştır. Yeni şartlar bu stratejinin uygulanabil
me kudretini zayıflatmıştır. Aynı zamanda bu 
strateji inandırıcı olmaktan da çıkmıştır. Neti
cede NATO idinde yapılan müzakereler isonun-
da şu görüş benimsenmiştir: Topyekûn muka
bele stratejisi «Ya hep ya da (hiç» stratejisidir. 
Bu strateji, ittifakı intihar ile 'hareketsiz kal
mak arasında bir tercihe zorlamaktadır, işte 
bu (sebeple NATO için yeni bir strateji bulmak 
zarureti 'hâsıl olmuş ve «Esnek mukabele» stra
tejisi bu igörüşlerîe kabul edilmiştir. 

Esnek mukabele stratejisi nedir? «Ya hep, 
ya hiç» stratejisi, nükleer dengeden 'sonra, inan
dırıcılık ve caydırıcılık vasfını kaybedince ye
ni bir strateji bulunması icabetmiş ve bu esnek 
strateji bulunmuştur. Bu strateji inandırıcı mı
dır, caydırıcı mıdır? Bunun münakaşasını yapa
cağız. 

«Esnek mukabele» stratejisi nedir? 
Arz edeyim: Bu stratejinin esası; 
a) Barışı korumak ve NATO bölgesinin gü

venliğini sağlamak; 
b) Örtülü hareketlerden topyekûn nükleer 

harbe kadar her türlü tecavüz tehdidini Ye fiilî 
tecavüzü kifayetli NATO kuvvetleri ve inandı
rıcı bir caydırıcıyla karşılamaktır. 

«Esnek mukabele» (stratejisinin temel gayesi, 
caydırıcılık yoliyle bir savaşın çıkmasını <önle-
mektlv. Ancak, caydırıcılık başarılı 'olmaz ve 
saldırı vuku bulursa, NATO nun başvurabilece
ği şu üç çeşit askerî mukabele şekli vardır : 
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1. Direkt konvansiyonel savunma, 
2. Taktik nükleer silâhların (kullanılması ile 

kastı nükleer tırmanma; 
3. G-enel nükleer mukabele. 
«Esasen mukabele, stratecisine göre NATO 

ülkelerinden biri veya birkaçı konvasiyonel bir 
saldırıya mâruz kaldıkları takdirde, nükleer 
silâhlara derhal başvurumııyacaktır. NATO 
memleketleri saldırıya önce konvansiyonel kuv
vetleri ile karşı koyacaklardır. Bu kon
vansiyonel savınnıa başarılı olmazsa, o za
man durum icaplarına göre, taktik nükleer 
silâhlar artan bir şiddet ve kesafetle düşman 
kuvvetlerine ve hedeflerine karşı kullanılacak-
tıv. 

Anlaşılacağı veçhile, esnek mukabelede kulla
nılacak silâhlar da tırmanmaya kapıyı açık tut
makta ve çatışmanın topyekûn nükleer savaşa 
varabileceğini de hesaba katmaktadır. Girişece
ği bir saldırıda baştan itibaren topyekûn nükleer 
harb ihtimalini göz önünde tutması gereken 
muhtemel mütecaviz, tasarladığı saldırı şayet 
mahdut hedefli ise, bundan vazgeçmeyi tercih 
etmek zorunda kalacaktır. 

En çok üzerinde münakaşa ettiğimiz, eğer 
Türkiye'ye Güney Doğu kanallarından bir taar
ruz olursa, bu hat mahdut ve mahallî hat olur, 
şeklinde yapılan iddialara şuradaki izahatım 
sanırım ki bir cevap teşkil eder. 

Buna mukabil mütecaviz taraf, Batı - Av
rupa'yı veya Basra Körfezi dâhil bütün Ak
deniz havzasını istilâ gir i gayeler peşinde koş
tuğu takdirde, böyle geniş çapta bir saldırı-
ye, girişmesinin de, daha çarpışmanın bidaye
tinde, topyekûn bir nükleer savaşı kaçınılmaz 
hale getireceğini düşünecektir. Böyle bir sa
vaşta kendisi de dâhil olmak üzere bütün ta
rafların mâruz kalacağı tasavvuru mümkün 
olmıyan harabi ve telefatın savaştan beklenen 
kârlara hiçbir şekilde değmiyeceğini de hesap-
lıyacaktır. Bu suretle NATO caydırıcılık göre
vini ifa etmiş olacaktır. 

Üzerinde durulacak önemli bir husus da, 
«Kütlevi mukabele» stratejisinin NATO mem
leketlerinin konvansiyonel savunmalarına ge
rekli önemi vermemek sonucunu doğurmuştur. 
Nükleer dengenin ortaya çıkmasından sonra, 
bu durum Avrupa memleketlerini gerçekçi bir 
savunmadan uzaklaştırmış oluyordu. 

«Esnek mukabele» stratejisine geçilmesini 
takiben, NATO memleketleri konvansiyonel 
kuvvetlerini güçlendirmeye önem vermişler ve 
bu stratejinin icabatını yerine getirmek için 
büyük gayret sarf etmişlerdir. Türkiye de kuv
vetlerini, yeni NATO stratejisine g-öre tertip
lemiş ve bu tertiplerin gerektirdiği askerî im
kân ve kabiliyetin sağlanabilmesi için 5 yıllık 
kuvvet plânı hazırlamış ve yapılan bir anlaş
ma ile Türk Silâhlı Kuvvetlerinin 1086 - 1971 
konvansiyonel kuvvet hedefini tesbit ederek 
ve bunun ihtiyacı olan 670 milyon dolarlık 
harb malzemesini de almıya başlamıştır ve bu
nun üç yıllığı da geçen devre içerisinde alın
mıştır. Bu bir genel harb veya bir nükleer şem
siyenin altından çıkan NATO'nun ve Türkiye'
nin konvansiyonel harb gücünü artırmak için 
yaptığı çabaların birer ifadesidir. Elbetteki bu 
«Esnek mukabelenin», bu yeni stratejinin icap
ları vardır. Buna kendimizi uydurmaya mecbu
ruz, ve bunun ilk şartı da konvansiyonel ma
hallî millî kuvvetlere sahibolmaktır, konvansi
yonel mahallî millî kuvvetlere sahibolmaktır. 
Ve bunun plânlan yapılmıştır bunun ilk üç yıl
lık çalışmaları yapılmıştır, bu sahada iîerlemek-
tedij. 

NATO'nun «Esnek mukabele» stratejisi mer
kez, kanat tefriki yapmaz ki, geçen konuşma
larda bunlar üzerinde çok durulmuştu. NATO'
nun tek bir stratejisi vardır. Yukarıda arz et
tiğim bu strateji merkez ve kanatlarda aynı şe
kilde tatbik edilir. Merkez cephesi ile kanat
lar arasında strateji bakımından değil, fakat 
savunma kuvvetlerinin teşekkül tarzı bakımın
dan bâzı farklar vardır. 

Merkez cephesinin ilk ateş hattında Alman
ya vardır. Almanya'da savunma yapacak ma
hallî kuvvetlerin yanında, daha barışta Ame
rikan, İngiliz, Fransız, Belçika ve Holanda kuv
vetleri mevzilenmişierdir. Merkez cephesinin 
stratejik derinliğinin olmaması da, bu bölge
de tırmanmaya süratle gidilmesini gerektiren 
bir durum yaratmaktadır. 

Şimdi Güney - Doğu kanadında Türkiye'
nin durumuna bakalım. Bu kesimde merkez
deki gibi bir durum yok. Bir savaş halinde 
Türkiye ile birlikte dövüşecek müttefiklerimi
zin daha barışta Türkiye'de askerî muharip 
kuvvetleri mevcut değildir, işte merkez ve Türk 
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kesimi arasındaki fark buradadır. Değişiklik 
statejide değil, bölgenin özelliğinde ve barış
ta bölgede bulunan kuvvetlerin teşekkül tar
zındadır. 

Burada bir hususu açıklamak isterim: Vak
tiyle Türkiye'de de tümen seviyesinde karma 
NATO kuvvetlerinin üslendirilmesi hususunda 
bâzı teklifler vukubulmuştur. «Karma bir NA
TO Tümeni Kuralım, bunu Türkiye'de mevzi-
lendirelim. Saldın halinde bu tümen ateş hat
tına Türk kuvvetleri ile birlikte girsin. Böyle
ce caydırıcılık, mahallen de kuvvetlendirilir.», 
denmiştii'. Türkiye bu teklifleri, görüşmeler 
daha teknik seviyede iken reddetmiştir ve Tür
kiye mahallî, millî kuvvetlerin takviyesi sure
ti ile kanatlara karşı tecavüzün caydırıcılığın
da İsrar etmiştir. O halde stratejinin esnekli
ğinden: maksat, kanat ve merkez bölümü 
yapmak değildir. Eğer istense idi arz ettiği-
ğim gibi, Türkiye'de de (Bir karma NATO ile, 
Merkezî Avrupa'da olduğu gibi) daha ilk ha
rekette Almanya "da olduğu gibi bir hareket 
Türkiye' de olması, mümkün idi. Ama Türkiye 
her şeyden ve her şeyden evvel mahallî millî 
kuvvetlerin takviyesi sureti ile konvansiyonel 
gücü ile caydırıcılığı esas aldığı için, ilk mü-, 
zakerede meseleyi reddetmiştir. Bu noktaları 
şu hususu tebarüz ettirmek için söyledim: 
NATO merkez cephesine benziyen bir durumu 
bir ölçüde Türkiye'de yaratmayı öngören tek
liflerden kaçınmış değildir. NATO memleketle
rimizde de merkez Avrupada'ki gibi bir du< 
rumu ihdas etmekten kaçınmış değildir. 

«Esnek mukabele» stratejisinin Türkiye 
güvenliğine katkısı:-

Bugünkü ortak savunma tertipleri saye
sinde Batı Avrupa'nın, kendisine yönelebilecek 
bir saldırıyı caydırabilecek durumda olduğu 
bugün münakaşa konusu değildir. Türkiye'nin 
durumuna gelince; Türkiye'ye karşı bir sal< 
din Avrupa stratejik dengesini bozacak nite
liktedir. Coğrafi durumu dolayısiyle Türkiye, 
Balkanlar ve Güney Kafkasya'dan Orta-Doğu'-
daki petrol sahalarına, Basra Körfezine ve 
Süveyş Kanalına giden üç ana stratejik yol 
üzerinde bir kontrol plâtformu teşkil etmek
tedir. Türkiye, Karadenizden açık denizlere ilk 
çıkış yolu cOan boğazları kontrolü ialtında tut
maktadır. Türkiye Batı dünyasının denize ula
şımı ve ikmali bakımından büyük önemi he-
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pimizce malûm Akdeniz sahasında güçlü bitf 
savunma duvarı teşkil etmektedir. 

işte bu jeostratejik özellikleri, Türkiye'nin 
mâruz kalacağı bir saldırının mahdut bir sal
dırı açısından ele alınmasına imkân vermemek
tedir. Türkiye'ye karşı bir saldırı Avrupa'
nın stratejik dengesini bozacak nitelikte ol
duğu cihetle, böyle bir harekâtın saldırgan 
balamdan rizikoya değer olması, ancak daha 
geniş ve askerî hedefler bakımından çok daha 
«umullü bir harekât çerçevesinde kabili izah
tır. Meselâ, Akdeniz bölgesi ile İran ve Basra 
Körfezini de kapsayan bir harekât gibi. Hal 
böyle olunca, Türkiye'nin bekasını tehdideden 
saldırılar bakımında durumun Avrupa'ya sağ
lanan genel nükleer garanti içinde mütalâa 
edilmesi zaruri olmaktadır. 

Sonuç olarak; münhasıran Türkiye'nin 
mahdut bir konvansiyonel savaş veya mahdut 
bir nükleer savaşa hedef teşkil etmesinin akılcı 
fok savaş senaryosu çerçevesinde düşünülmesi 
mümkün değildii'. 

Sayın Başkan, sayın senatörler; 
Görüleceği üzere, NATO Avrupa'da ve böl

gemizde barış ve güvenliğin sağlanmasına hiz
met eden bir teşkilâttır. NATO üyesi memle
ketleri münferit savunma gayretlerini idame 
ettirirken, ancak NATO içinde bu gayretleriy
le güvenliklerini sağlayabileceklerini takdir et
mektedirler. NATO son 20 yıldır Avrupa'da 
askerî dengeyi sağlamak suretiyle, siyasi istik
rarın idamesini mümkün kılmıştır. Bugünkü 
şartlar devam ettiği müddetçe NATO hayatiye
tini muhafaza edecektir. Çünkü, Avrupa ve 
bölgemizde barış ve güvenliği devam ettirmek 
için bugünkü kuvvet dengesinden başka bir for
mül bulunamamaktadır. 

Bu mâruzâtımla Millî Savunma Bakanlığı 
Bütçesi ve NATO meselesi hakkındaki konuş
malarımı tamamlamış bulunuyorum. 

Şimdi de müsaade ederseniz grupları ve şa
hısları adına konuşma yapan sayın sözcülerin 
tenkidlerini cevaplamaya çalışacağım. 

O. H. P. Grupu adına konuşan Sayın Saffet 
Ural, tamamen Millî Savunma Bakanlığı Bütçe
si ile ilgisi olmıyan ve memleketin iç politikası 
ve siyasi partilerin arasnıdaM - sanki varmış 
gibi kendisine göre - bir münakaşa grupu 
adına konuştular Halk Partisi grupunun görü-
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şu olarak. Grup adına olduğu için ve Halk 
Partisinin söylediğini kabul edeceğiz. Anayasa
nın 2 nci maddesini konuşmasının maddesine 
alarak -ki, burada ben de okuyacağım- bir 
senaryo hazırladılar ve senaryoya da 'hakemler 
aradılar. Evvelâ Anayasanın 2 nci maddesi
ni okuyalım. Bu 2 nci maddeyi Türkiye'de si
yasi partiler ayrı ayrı anlıyorlarmış, Meclis 
içerisindeki siyasi partiler ve memlekette bir 
huzursuzluk bir münakaşa gidiyormuş ve Ana
yasa müesseseleri var. «Neredesiniz siz ey Ana
yasa müesseseleri, gelin hakem olun.» Diyor 
Sayın Saffet Ura!. 

Sonra da, «Türkiye Cumhuriyeti insan hak
larına ve başlangıçta belirtilen tssıel ilkelere 
dayanan millî, demokratik, lâik sosyal bir hu
kuk devletidir.» der, Anayasa diyor ve «Biz 
Türkiye Cumhuriyetinin lâik, sosyal, millî hu
kuk devleti anlamında birleşemiyoruz, Hükü
met başka dilden söylüyor, biz başka türlü söy
lüyoruz, ama bu memlekette bir Anayasa var, 
Anayasa müesseseleri var siz geliniz bu mese
leyi hallediniz.» diyor Sayın Ural. 

«Evvelâ bu memlekette Anayasanın yürürlü
ğünü sağlıyan kanunlar, nizamlar var. Bu 
memlekette kanunlar tatbik edilmiyor mu? Lâ
ikliğe aykırı hareketler oluyor da kanunlar mı 
tatbik edilmiyor?» Bunu söylemek gerekir. Hü
kümetin hangi icraatı Anayasanın bu 2 nci 
maddesine aykırıdır?. Bunu söylemek gerekir. 
Evvelâ bir senaryo hazırlıyorsunuz ve sonra 
diyorsunuz ki, «Gelin ey Anayasa müesseseleri 
ve siz de ey şerefli Türk Silâhlı Kuvvetleri, 
siz de bir Anayasa müessesesiniz Cumhuriyeti, 
Anayasayı korumak sizin de vazifeniz» Sayın 
Saffet Ural Türk Silâhlı Kuvvetlerinden ayrı-
lalı çok oldu. Türk Silâhlı Kuvvetlerini dı
şarıdan çağırmaya, vazifeye çağırmaya hiç 
kimsenin gücü yetmiyecektir. 

Türk Silâhlı Kuvvetleri kendi kumanda zin
ciri içerisinde ve kendi kumandanlarının emri 
ile hareket eden bir varlıktır ve şerefli Türk 
Milletinin tek güven ve teminatıdır. (A. P. sı
ralarından bravo sesleri, alfcşbr) Yoksa bura
da kafanızda bir senaryo yaratacaksınız ve 
diyeceksiniz ki, «Bia lâiklikte birleşemiyoruz, 
sosyal hukuk devletinde birleşemiyoruz, Ana
yasada anlaşamıyoruz, E... gelin Anayasa mü
esseseleri hakem olun...» Yoktur arkadaşlar, bu 
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kürsüden bir grup sözcüsünün bir anamuhale-
fet sözcüsünün böyle konuşmağa hakkı yoktur. 
Ben kendisini şikâyet ediyorum, partisine şikâ
yet edeceğim, bu konuşmasından dolayı. 

îç Hizmet Kanunu madde 43. — Türk Si
lâhlı Kuvvetleri her türlü siyasi tesir ve düşün
celerin dışında ve üstündedir» der ve bugüne 
kadar Türk Silâhlı Kuvvetleri disipliniyle, ken
di kumanda zinciri içerisinde kendi kanunları
na saygılı kalmış, şerefli ve Türk milletinin 
güvendiği ve dayandığı bir Anayasa müesse
sesidir. O halde bu aramızdaki münakaşalara 
kendilerini çağırmıyalım, çünkü kanunları mâ
nidir. Siyasi partilerin dışında ve üstündedir. 

Sayın Saffet Uralm ikili anlaşmalar hakkın
daki konuşmasına ki, burada Yüce Senatoyu 
uzun uzun günlerce meşgul etmiş bir konudur, 
Hariciye Vekili ayrıntıları ile burada izahatta 
bulunmuştur, bu meseleye değinmiyorum, ve bu
nu sadece kendisinin şahsi görüş ve ısrarı ola
rak telâkki ediyorum. 

Sayın Saffet Ural diyorlar ki, «Bu bütçede 
harb sanayiine ait hiçbir çalışmanın yapılma
dığını gördük. Hatta bu bütçede hiçbir şey gör
medik.» Halbuki her zaman huzurunuza gelir, 
ayrıntılariyle harb sanayiine neler yapıldığını 
söylerim. Yalnız harb sanayii derken, memle
ketinde henüz motor yapmamış, ağır sanayii 
kurmamış bir memlekette harb sanayiinin ne 
demek olduğunu anlamak lâzım. Harb sanayii 
derken, tank yapacağız, uçak yapacağız demek 
istemiyorum. Ve bunu her zaman söylüyoruz, 
diyoruz ki, Türk Silâhlı Kuvvetlerinin hafif 
silâhlarını ve mühimmatını, ağır silâhlarının da 
onarımını, yenileştirilmesinin idamesini yapa
cağız. Türkiye'nin, yani Türk Silâhlı Kuvvetle
rinin hedef harb sanayii bugün için bu. Türki
ye'de motor sanayii kurulmadan, ağır sanayii 
kurulmadan Türk Silâhlı Kuvvetlerinin tank 
yapacağım diye, jet tayyaresi yapacağım diye 
ortaya çıkması, Silâhlı Kuvvetler olarak müm
kün değil. Ama Türkiye'de gelecekte, sanayii
nin gelişmesinde bunların hepsinin yapılmasını 
millet olarak ümidederiz. Ve 1967 de 137 mil
yon olarak bu sahaya sarf edilen para, 1968 de 
117 milyon olmuş, 1969 da 202, 1970 de de 208 
milyon lira harb sanayii için ayrılmış ve dört 
yıldan beri sarf edilen para da 665 milyon lira 
olmuştur ki, Sayın Saffet Ural bu sahaya hiç 
para ayrılmadığını ifade ettiler . 
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Yine personel mevzuatına dokundular ve 
personel mevzuatında da astsubayların nasıp 
farkları hakkında dediler M, «Bu farklar 926 
sayılı Kanunla düzeltilmiş ve 26 . 9 . 1967 ta
rihinde Bakanlık onayı ile bütün astsubayların 
nasıpları tashih edilmiştir. Kendilerine duyur
mak isterim» 

Uçuş ve dalış tazminatları günün şartlarına 
uygun olarak ıslâh edilmiş ve 104 sayılı Kanun 
tadili Türkiye Büyük Millet Meclisine sevk 
edilmiştir. Astsubayların maaş işleri de Devlet 
Personel Kanununa paralel olarak yapılan ça
lışmalar arasında ele ahnmaktadır. Ordu Yar
dımlaşma Kurumundan da Silâhlı Kuvvetlerin 
emeklilerine bâzı haklar verilmesini sağlıyacak 
çalışmalar yapılmıştır. 

Askerlik hizmetinin günün şartlarına göre 
ayarlanması hususunda, dediler ki, «Kendileri 
askerlik hizmetinin kısaltılmasını mümkün gör
memektedirler» Biraz sonra ayrıntılı olarak 
askerlik hizmetleri hakkındaki görüşümüzü, di
ğer bir konuşma münasebetiyle arz ve izah ede
ceğim. 

Güven Partisi adına konuşmacı Sayın Sa
mi Turan Beyefendi, bâzı sualler sordular ev
velâ suallerine arzı cevabedeyim. Madalya alan
ların miktarını sordular. Bugüne kadar, 1968 
den bugüne kadar 30 bin kişi madalya almış
tır. Günde 250 - 300 madalya verme imkânı ha
zırlanmıştır. Daha evvel madalya şubesinde üç 
memur var iken 27 memura çıkarılmıştır. Ba
kanlığımıza 100 binin üstünde müracaat olmuş
tur. Biliyorsunuz ki, kanun huzurunuzda müza
kere edilirken ancak 10 - 12 bin madalya ala
cak tahmin edildiği halde 100 binin üzerinde 
müracaat olmuş, bunlardan 30 binin üstünde 
vatandaşımıza madalyaları ve ikramiyeleri ve
rilmiştir. Halen elimizde 170 bin evrak var Gün
de 250 - 300 madalya verecek şekilde daire tevsi 
edilmiş, çalışmalar yapılmıştır. Ancak yarım 
asırlık bir mesele olan bu madalya işinde, biraz 
evvel bir arkadaşımın da konuştuğu gibi bâzı 
yazıların eski yazı ile yazılmış olması, bâzı ka
yıtların bulunmaması, şubelerin yanması, silâh 
arşivine gönderilip oraya sorulması, askerlik 
dairesinden gönderilen evrakın burada eksik
liği sebebiyle yeniden tahkikat yapılması 
gibi meseleler işi sürüncemede bırakmaktadır. 
Biz de üzülüyoruz. Hakikaten Bakanlık olarak 

zaman zaman o yaşlı gazileri Bakanlığımızın 
kapısında görmek, bütün Bakanlığımın perso
nelini üzmekte ve kendileriyle yaMnen ilgile-
nilmektedir. Ama, meselenin bir yarım yüz yıl
lık. mazisinin olması, bâzı kayıtların bulunma
ması sebebiyle, elimizde olmıyan sebeplerle ge
cikmeler olmaktadır. 

Sayın Sami Turan deniz subaylarının ya
yınladıkları beyannamenin aslı nedir, kaç su
bay okuldan, Ordudan çıkarılmıştır, dediler. 69 
subayımız hakikaten gazetelerde okuduğunuz 
bir beyannameyi neşretmişlerdir. Biraz evvel 
ckuduğum iç Hizmet Kanununa göre subayın 
toplu şekilde böyle politika yapması askerlik 
kanunlarına, kurallarına uygun değildir. Bun
ların içinde ele başı olan beş kişi ordudan tar-
dedilmiştir, ordudan çıkarılmıştır. Diğerleri 
hakkındaki tahkikat ken'di kumanda usulleri 
içerisinde yapılmaktadır. Türk Milletinin göz 
bebeği ve teminatı Türk Silâhlı Kuvvetlerinin 
disiplinden mahrum olmasını ve kumanda zin
cirinin bozulmasını hiçbir Türk vatandaşının 
ibtiyeceğini tahmin etmiyorum. Aranızda bu 
gibi disiplinsiz hareketleri tasv'ibedecek bir 
kimsenin bulunacağını da tahmin etmem, niha
yet olmuş bir vakadır, kendi usullerine göre 
tahkikatı yapılmıştır ve Ordudan bas teğmeni
niz de tardedilmiştir. 

Sayın Sami Turan askerlik müddeti üzerin-
CL2 durdular ve bunun 1,5 yılda durdurulmasını 
istediler. Demin, takdim konuşmamda bu saha
daki fikrimi arz etmiştim. Gs-çan ki fevkaüâde 
Askerî Şûra toplantısında mevcut kaynaklar, 
memleket imkânları, gerek yedek subay ve ge
rekler ka3/nakları üzerinde çalışmalar yapıldı. 
3971 yılından sonra er kaynağının, bugünkü 
Türk Silâhlı Kuvvetleri ihtiyacının üzerine çı
kacağı anlaşılmaktadır. Yedek Subay kaynak
larımız şimdiden ihtiyacımızın üzerindedir. 
Onun için evvelâ bu kaynak fazlasının ne ya
pılacağı, askere alım usulleri, teşkilât ve eği
tim usulleri üzerinde gegen devre münakaşalar 
yapıldı. Askerlik müddetinin kısaltılması halin-
ae mevcut kadroları ikmal etmek için; eğitim 
merkezlerindeki mevcutların kabartılması ge
rekmektedir. Eğitim müesseselerimiz, gerek 
er eğitim, gerek yedek subay eğitim müessese
lerimiz bugün 24 aylık süreye göre tertiplenmiş
tir. Bunu kısalttığınız zaman, daha kısa sürede 
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bugünkü mevcudu ikmal edebilmek için eğitim 
merkezlerinin kadrolarında değişiklik yapmak 
gerekmektedir. Bunun icabettirdiği masraflar 
vardır. Bütün bunlar bir daha incelenerek ye
dek subay müddetinin 18 aya, erlik müddetinin \ 
de ne miktara indirilebileceği üzerinda durul
muştur. 

Bu arada Sayın Kadri Kaplan (bilâhara 
konuşmasına cevap vereceğim) Türk Silâhlı 
Kuvvetlerinin seyyal ordu kadrosu dışında, 
bölge savunma birlikleri ve kalkınma için, millî 
kalkınma için erlerin çalıştırılması teklifinde bu
lundular. Bu da işte şu kadar yevmiye yapar, 
şu kadar ağaç diker dediler. Bu pratik bir tek
liftir, ki Şûrada da konuşuldu, TeorübDİi gene
ral arkadaşlarımız aralarında münakaşa ettiler. 
Her şeyden evvel Türk Silahlı Kuvve tilerinin 
kendi ihtiyacı olanı kaynaktan alması gerekir. 
Sonra kalan kaynağın kur'a ile hiç askere alın-
maması mı veya bunların kısa sürede eğitimleri 
yapılmalı mıdır, yoksa başka bir metot ve usul
le çalıştırılmalı mıdır meseleleri, Askerî Şûra
mızın gündeminde olan ve konuşulmakta olan 
r \f selelerdir. Bunlar araştırılmaktadır. Hangisi 
daha doğrudur? Günkü, 1971 den itibaren er 
kt-ynağımıa ihtiyacımızın üstündedir. Yakur'a ile 
kur'ayı çekeceğiz. Kaynak fazlası, ihtiyaç faz
lası kaynak ya hiç askere alnraııyacaktır, veya
hut kısa süreli bir eğitime tabi tutulacaktır 
veya başka bir çare bulunacaktır. Yani; bir 
kaynak fazlası belirmekledir. Bunun için de As
kerî Şûramızda mesele konuşulacak. Hükümete 
götürülecektir. Bunlar düşünülen meseleler ara
sındadır. 

Bir arkadaşımız sanıyorum Karavelioğlu, 
Yedek Subay Kanunu üzerinde konuşurlarken, 
«Arkadaşlarım personel plânlamasına dikkat et
sinler ve herkes yedsk subay olmak için üni
versiteye hücum ediyor ve bir üniversite te
hacümü var, bu da önlenir» dediler. Ve esasen 
şimdiden Türk Silâhlı Kuvvetlerinin ihtiyacın
dan fazla olarak yüksek mektepler yedek su
bay kaynağı vermektedirler. Biraz evvel söyle
diğim şekilde, yedek subayları nasıl alacağız, 
kur'a ile mi alacağız, yoksa şu sınıftan mı ala
cağız, kur'a ile mi alacağız, yoksa şu sınıftan mı 
alacağız, test mi yapacağız, süresi ne olacak? Bü
tün bunlar konuşmamız çalışmalarımız arasın
dadır. Alâkalı komisyonlar çalınıyor. 23 Şubat

ta toplanacak Askerî Şûraya bu meseleler de 
getirilip, konuşulacaktır. 

Sayın Sami Turan Beyefendi, yatırımlar 
1967 den sonra azaldı, dediler. Demin takdim 
konuşmamda bu hususu uzunca izah etmiştim. 
Bu bütçemizin yapımından ileri geliyor. Birin
ci Beş Yullık Plânda bâzı şeyler yatırım ola-
îak gözükmekte ve bütçemizde yatırım olarak 
mütalâa edilmekte iken, İkinci Beş Yıllık Plân
da (meselâ, harb araç ve gereçleri gibi, gemi 
yapımı gibi) birçok hususlar yatırım olarak 
mütalâa edilmemiş ve bunlar cari masraflar 
arasına girmiştir. Sayın Sami Turanın gördüğü 
huLüs budur. Bunu uzunca konuşmamda izah 
e t.. ıiiş bulunuyorum. 

Yine Sayın Sami Turan Gülhane Hastanesi
nin ne zaman ikmal edileceğini sordular. 1970 
yılı sonunda inşası bitecek, 1971 de bu bina da 
iaaliyete geçirilmiş olacaktır. 

Şimdi Millî Birlik Grupu adına konuşma ya
pan Sayın Kadri Kaplan'm tekliflerine arzı ce-
vabedeceğim. Sayın Kadri Kaplan'm bu yapıcı 
konuşmalarına evvelâ teşekkür ederek arzı ce-
vabetmek istiyorum. Hakikaten gayet yapıcı 
t?nkidlerinde mutabık olmadığını kısımlar var 
ve biraz sonra bunları da söyiiyeeeğim, yalnız 
çr>k mutabık olduğum hususlar da var ve tenkid-
•Irr de yapıcıdır, tenkid etmiş olmasına rağmen 
yapıcıdır. Tamamen hüsnüniyetli bir konuşma
dır ve özür diliyerek ifade edeceğini ilk defa 
Millî Birlik Gurupundan bu kadar yapıcı, Millî 
Savunma Bakanı olarak asker arkadaşlanmidian 
ilk defa bu kadar yapıcı bir konuşmayı dinle
mek beni gururlandırdı, kendilerine teşekkür 
ederini. Ulusal politikada Türk Silâhlı Kuvvet-
Isrkıin yeri, Türkiye'nin coğrafi durumu ve 
bunun icabettirdiği strateji, coğrafi durumu
muzun icabı olarak daima güçlü olmamızı sağ
lamanın çareleri, millî güc; ittifaklarla sağla
nan güc, Atatürk'ün «Bitaraf olanlar bertaraf 
olur.» sözleri... Bütün bu güzel temennilere işti
rak etmemek mümkün değil. Hakikaten bizim 
konuşmamızla; millî kalkınma, millî güvenlik 
birbirinin optimal denmesidir dediğimiz husus 
büyük Atatürk'ün «Kılıçla kazanılan yerlere 
sapanla sahiboîunur.» sözünü söylemek suretiy
le teyideitiler ki bizim de görüşümüz budur. 
Yani, millî kalkınma ve millî güvenlik mesele 
sini birbiri ile paralel takdim edişleri, sonra 
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Türkiye'nin coğrafi durumunu, stratejik duru
munu, Türkiye'nin mutlaka güçlü veya ittifak
larla güçlü durumda olmasının icabetiiği hak
kındaki görüşü ki, yine büyük Atatürk'ün bi
taraf olmanın bertaraf olmayı getireceği sözü 
gibi.,. Hakikaten Türkiye'nin jeopolitik durumu 
çak mühim. Bunu Meclis müzakerelerinde Hâ
riciye Vekilimiz söyledi. Türkiye'nin öyle bir 
coğrafi durumu var ki, bitaraf olması kolay de
ğil. Türkiye bir genel harb'te mutlaka taraflar
dan birinin yanındadır. O halde meseleyi Tür
kiye iyi seçmelidir. Türkiye (kendi istames'e de. 
coğıufi 'durumu Türkiye'yi bâzı meseblere ite
cek, bâzı mücadelelere itedektir. Bâzı yolların 
Basra'ya giden, Akdeniz'e giden, Cebelü'tank'a 
giden yollar üzerinde olması Türkiye'nin dı
şındaki birçok çatışmaların düğüm noktasıdır. 
O halde Türkiye bu jeofizik ve jeopolitik duru
muna nazaran ya kendi millî imkânları ile güç
lü olmaya, - 'ki ekonomik durumumuz, sanayii
miz meylanda - veya ittifaklarla güçlü olmaya 
mecburdur. Ve yine Sayın Kadri Kapian'ın de
diği gibi, bu coğrafi bölge üzerinde bulunan 
devletler kuvvetli olduğu zaman büyümüş, im
paratorluklar kurmuş, zayıf oldukları z'aman 
yıkıîmıştır. Bu görüşlerine iştirak etmemeye im-
kâr. yok. O bakımdan kendirinin bu yapıcı 
tc^kidlerine teşekkür ederim. 

Yalnız, Nato «esnek mukabele» stratejisi 
hakkındaki görüşümü ]?ir?z evvel izah ettim, 
burada mutabık değiliz, E "udileri «'esnek mu
kabelenin» bir güvensizlik yarattığını,- flleksible 
espons'un bir boşluk yaratığını ve Natonun 
artık güvenirliğini kaybettiğini söylemektedir
ler ki, ben burada Sayın Eneri Kaplan ile bera
ber değilim, onu biraz evvelki izahatımda ifa
de ettiğim için, yine usun uzun anlatmak iste
miyorum. Kendileri ile mutabık olmadığımız 
hususlardan biri budur. 

Sonra iSayın Kadri Kapian'ın ikinci bir ya
pıcı tenkidierine, her şeyden evvel, bizim için 
vatan, müttefikler İçin arazi olan bu yerin ko
runmasında, millî stratejinin gerekleri üzerin-
delki konuşmalarına tamamen katılıyoruz. Ve 
Türk Genelkurmayında, - kendileri ide bir eski 
asker ve kurmay olarak bilirler - bölge Savun
maları, kıyı savunmaları iki, avcı birlikleri ve 
diğer savunma teşekkülleri, yine gerillâ harble-
ri, gayrimuntazam harbler hususunda plânlı 
çalışmaların bulunduğunu hatırlatırım, Ve yi

ne büyük Atatürk'ün dediği gibi «Geniş coğra
fi derinliğe sahip Türkiye'de harbleriıı bir hat
tı müdafaada kalmayıp, (kendilerinin de bi
raz evvel burada müdafaa ettiği harb çeşitleri 
ile) bütün vatan sathının, buranın bir coğraf
ya parçası değil, bir vatan parçası olarak Türk 
Silâhlı Kuvvetlerince mütalâa edilip, millî plân
ların buna göre yapılmakta olduğunu da bilme
sini isterim. Çünkü Türk Genelkurmayı bu gö
rüştedir ve çalışmaları bu istikamlettedir. 

Sayın Kadri Kaplan askerî yardımlardan 
bahisle malzeme, silâh değil !de bunların harb 
sanayiine kaydırılması lâzımdır dediler ki, doğ
rudur. Bunu yapıyoruz. Biraz evvelki konuş
mamda takdim ettiğim, tank geliştirme, araş
tırma, yenileştirme tesisleri ve yine harb sa
nayii yanında geliştirdiğimizi söylediğim bâzı 
silâhların memleketimizde yapımı gibi deniz
altı yapımı, muhrip yapımı, (hava kuvvetleri
nin jet revizyon tesisi gibi) tesisler, silâh ye
rine askerî yardımın malzeme olarak, para 
olarak alınıp bu tesislerin yapılması yoluna gi
dilmelidir ve bu istikametteki çalışmayı 3 - 4 
yıldan beri yapmaktayız. Yani, silâh yerine 
âlet alarak, o silâhın burada yapılmasına ça
lışılması veya o tesislerin kurulup, vasıtaların 
yenileştirilmesi, tamiri gibi tesislerin memle
ketimizde yapılmasına 3 - 4 yıldan beri de
vam edilmektedir. Çünkü, artık Türkiye'ye 
askerî yardımlar, yardımı yapan memleketin 
vereceği liste üzerinden yapılmaktadır. Evvel
den öyle imiş. Şimdi Türk Genel Kurmayı ihtiya
cını tesbit etmektedir. Şunu alacağım, almıyaca-
ğım, şunun yerine şunu istiyorum demekte ve 
plânlanmış ihtiyaca, kuvvetlerin ihtiyacına ve ön
celiklere göre yardım listeleri hazırlanmakta
dır ve bunlar arasında bu gibi tamir atelyeleri, 
silâh tezgâhları, denizaltı yapımı gibi tesis
ler, tezgâhlar vardır. Bu tip çalışmaları (ken
dileri temenni ediyorlar bu tip çalışmaları) 3 
yıldan beri yapmaktayız. 

Sayın Kadri Kaplan, konuşmasının son 
kısmında, Türk Silâhlı Kuvvetlerinin kayna
ğını teşkil eden askerî okullarımızda, harbi-
yelerimizde tam Atatürk'çü Türk subayları
nın yetiştirilmesi üzerinde ve eğitim sistemi 
üzerinde durulmasını belirttiler. Müsterih ol
sunlar bu çalışmalarımız geçen şûrada yapıl
mış ve bunlar üzerinde uzun münakaşa yapıl-
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mış hattâ bir eğitim şûrası yapılmış ve bütün 
eğitim yapan, tatbikat yapan birlikler, nazarî 
okullar hepsi Genel Kurmay Başkanlığında 
toplanmış eğitimimizin nasıl yapılacağı, geli
şeceği hakkında konuşmalar yapılmıştır. Bu
na göre harb akademileri kanun tasarısı, harb 
okulları kanun tasarıları hazırlanarak Meclise 
sevk edilmiştir. Evvelce kararname ile müd
detleri tesbit edilen bu okulların kanunla müd
detleri tesbit edilmiş ve öğretim seviyesi 
yükseltilmiştir. Harb okullarına üniversiter 
bir tahsil vermek ve üniversite hocalarının 
Harbokullarma . gelip ders vermelerini teinin 
etmek ve kendilerini bilgili yetiştirmek için 
çareler düşünülmüş ve kanun tasarıları sevk 
edilmiştir. Meclistedir ve bir muvakkat ko
misyonda müzakeresine de başlanmıştır. 

Sayın Tekin'in, Türk Silâhlı Kuvvetlerinin 
daima hazır kuvvet bulundurma zorunluğu-
na ve yüksek bir silâhlı kuvvetler bulundu
rulması hakkındaki temennisine konuşmaların
da temas etmiş bulunuyorum. 

«Askerî Ceza Kanunu günün ihtiyaçlarına 
göre hazırlanıp getirilmelidir» diye buyurdular. 
Askerî Ceza Kanunu, Askerî Şûradan geçiril
miş, hazırlıkları bitmiş ve Meclise sevk edil
mek üzeredir. 

Yedek subay müddeti ve askerlik müddeti 
hakkındaki görüşlerine daha evvelki konuş
malarımda arzı cevap etmiş bulunuyorum. 

Sayın Hamdi özer, «Assubaylar 80 lira asli 
maaştan yukarı çıkamıyorlar» dediler ve bun
ların durumları üzerinde bakanlığımın titiz
likle durmasını istediler. Bunlar demin de 
arz ettim Personel Kanunu ile birlikte ele 
alınmıştır . Bu mesele üzerinde bakanlıkça ça
lışılmaktadır. 

Sayın Enver Işıklar, eğitim üzerinde dur
dular. Biraz evvel Sayın Kadri Kaplan'a arzı 
cevabederken daha Aralık ayında bir silâhlı 
kuvvetler eğitim şûrası toplanarak Genel 
Kurmayda bu meselenin konuşulduğunu ve 
buna göre icabeden kanunların dahi hazırla
nıp sevk edildiğini arz etmiştim. 

Sayın Atmaca askerlik süresinin indiril
mesi ve kadro fazlası erin memleket kalkın
masında kullanılmasını temenni ettiler. Bu hu
susta da deminki cevaplarım arasında izahat
ta bulundum, 

Sayın Ahmet Yıldızla nedense bir türlü 
(gerek Bütçe Komisyonunda gerek burada bir 
türlü) stratejide birleşemedik. (Sayın Yıldız, 
bu esnek mukabele stratejisinin Türkiye'yi 
bir kobay yaptığını belirttiler ki buna ait ge
niş izahatta bulundum. ikincisi, kendileri dil
leriyle çok devrimcidirler ve bu onların an
ladığı devrimi ben biraz evvel konuşmamda 
izah ettim. Niçin bu devrimciliğe mani olu
yorsunuz diyorlar, ama ben ıSayın Yıldız'ın 
(orada da Bütçe Komisyonunda konuşmuştuk) 
devrimcilikten ne kasdettiğini bir türlü an-
lıyamadığım için, demin gerek takdim konuş
mamda, gerek ıSaffet Ural Paşanın yaptığı ko
nuşmaya verdiğim cevapta Türk iSilâhlı Kü
vetlerinin yenilikçi ve devrimciliğini izah et
tim. Eğer Sayın Yıldız bu devrimcilikte, bu 
Atatürk'çülükte birleşiyorsa kendisi de bir as
ker olarak bizim yanımıza gelsin, ama bizi de 
kendisinin yanına götürmeye veya sokaktaki 
devrimcinin yanma götürmeye çalışmasın... 
(A.P. sıralarından «(Bravo» sesleri) 

MUZAFFER YURDAKULER (Tabiî t)ye) 
— Bakan olarak yerinde bir cevap değil Sa
yın Bakanım. 

BAŞKAN — Lütfen müdahale etmeyin efen
dim. 

MUZAFFER YURDAKULER (Tabiî tîye) 
— Hayır öyle, sokağa orduyu kim çağırıyor? 

MİLLÎ SAVUNMA BAKANI AHMET TO-
PÂLOĞLU (Devamla) — Değil, ama devrim, 
sokaktaki devrim, gençlik hareketi falan diye, 
bu devrim,.. 

MUZAFFER YURDAKULER (Tabiî Üye) 
—• Biz devrimin ne olduğunu biliyoruz. Böyle 
bir çağırma yok. 

BAŞKAN — Lütfen efendim, Sayın Yurda-
kuler, rica ediyorum. 

MİLLÎ SAVUNMA BAKANI AHMET TO-
PALOĞLU (Devamla) — Biz birbirimizi anlı
yoruz Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Lütfen efendim. Siz de cevap 
vermeyiniz Sayın Bakan. 

MİLLÎ SAVUNMA BAKANI AHMET TO-
PALOĞLU (Devamla) — Sayın Turgut askerlik 
süresinin tahsile göre ayarlanmasını ifade etti
ler. Henüz askerlik süresinin ayarlanması Şû
raca tesbit edilmemiştir. Bütün bu konular ko
nuşulmaktadır. Konuşulmakta olan bir konu 
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hakkında kendilerine bugün/ bunu veya şunu 
yapacağımızı ifade etmem mümkün değildir. 

Saym Lûtfi Bilgen madalya tatbikatından 
bir iki üzücü haber verdiler. Şahsan müteessir 
oldum. Bir bakkala işin baktırılmasın! sordum. 
Usulen bir noter huzurunda bu defterlere bakı
lır imiş. Mamafih buradaki bu konuşmaları bi
zim için bir ikaz olmuştur. Alakah dairelere 
bu mesele üzerinde daha dikkatle durmalarını 
söyliyeceğim. Çünkü askerlik defterlerinin 
kontrolü ve okutulmasında bana söylendiğine 
göre yalnız bir kimse getirilip okutulmuyor no
ter huzurunda bu tesbitier yapılıyor imiş. Ma
mafih bu konuşmalarını bir ikaz telâkki edece
ğim, buna göre tamimle meseleyi bir daha in-
celiyeceğiz. 

LÛTFİ BİLGEN (içel) — Askerlik kayıt 
defteri bakkal dükkânında bulunuyor ise bu ne 
olacak? 

MİLLÎ SAVUNMA BAKANI AHMET TO-
PALOĞLU (Devamla) — İste onu halledeceğiz. 
Ben size de söyledim, dedim ki; usulü bu imiş, 
ama bunu bir ihbar telâkki ediyorum dedim. Sa
yın Bilgen isterseniz ihtar mı diyeyim? 

LÛTFİ BİLGEN (İçel) — Bir hata efendim. 

MİLLÎ SAVUNMA BAKANI AHMET TO-
PALOĞLU (Devamla) — Evet. 

Sayın Karavelioğlu'nun yedek subay plânla
ması baklanda konuşmalarına daha evvel arzı 
cevabetmiş oldum. 

Sayın Mebrure Aksoley bugün gayet hisli 
olarak konuştular. Bir hürmet ettiğimiz muha
rip gazimizin toprağa verilmesinin üzüntüsü 
içerisinde, onun hakkında bir askerî merasim 
yapılmamasının üzüntüsünü ifade ettiler, Yapıl
mış bir talimata göre bu gaziler için bir askerî 
merasim yapılması mümkün değil, fakat ken
dilerini çok hisli bulduk bu bakımdan haklıdır
lar da. Meseleyi bir daha incelemek isteriz. 
Sonra bu gazilerin hastahanelerde muayeneleri 
ve ilâç paraları mevzuu için para ayrılmıştır. 
Biz bunları yaptırıyoruz. Hastanelerde tedavi 
de görüyorlar ve ilâç paraları da veriliyor. Ama, 
eczanelere gittikleri zaman, reçete ile gittikleri 
zaman bütün memleket sathına yayılmış bu şa
hısların ilâç paralarını takibetmemiz teşkilât 
olarak mümkün değil. Ama askerî hastaneler
de tedavilerinde kendilerinden en ufak bir şey 
alınmamaktadır, 

Sonra Gülhane Hastanesi hemşirelerinin şi
kâyetini söylediler. Bu hemşireler bana da gel
diler. Daha 3 gmı evvel kendilerini de dinledim. 
Zaten Bakanlığım da bunların durumu ile meş
guldür. Askerî barem ve personel kanunu ile 
gerek bâzı arkadaşlarımın ifade ettiği gibi ast
subayların, gerekse hemşirelerin maaşları 80 
lirada dondurulmuştur. Bu sıkıntılar Bakanlı
ğımca bilinmektedir ve bu mesele üzerinde du
rulmaktadır. Bunu da arz ederim. 

Bu konuşmamla sanıyorum ki; tesbit edebil
diğim kadarı ile arkadaşlarıma da arzı cevabet-
meye çalıştım. Yaptığınız tenkidlerin, temen
nilerin Millî Savunma Bakanlığı bütçesi için 
faydalı neticeler vereceğini ümidetmekteyim. 
Bu vesile ile hepinizi saygiyle selâmlarım sa
yın senatörler. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Bir dakika Sayın Bakan. Sayın 
Bilgen soru mu soracaksınız?.. Buyurun. 

LÛTFİ BİLGEN (içel) — Kaza mercileri 
kararlarının yerine getirilmesi bir Anayasa em
ri olduğu halde, Danıştaydan generallik kararı 
alan bâzı albay doktorların haklarının verilme
diği, böylece mahkeme kararlarının savsaklan
dığını maalesef öğrenmiş bulunuyoruz. Burada 
şahsi sorumluluk da gerektiğine göre bu işlemin 
düzeltilmesi için ne düşünülüyor? Ne yapacak
sınız? 

BAŞKAN — Kısaca Sayın Bakan. 

MİLLÎ SAVUNMA BAKANI AHMET TO-
PALOĞLU (Devamla) — Gülhaneden 5 tane 
doktorumuz Danıştay kararı ile general olmuş
lardır. 926 sayılı Personel Kanunu general mik
tarını tesbit etmiştir. Kadrolar 49 ncu madde
ye göre tesbit edilmiştir ve 30 Ağustosta yapı
lan terfi ve tâyinlerle de bu kadrolar dolmuş
tur. Bu yapılan terfiler Genel Kurmaya intikal 
etmiştir. Fakat, Genel Kurmay Başkanbğı Per
sonel Kanununun 49 ncu maddesine göre mün
hal bir kadro bulamadığı için bunların general
liğe terfii hakkındaki kararnameyi Bakanlığa 
teklif edememiştir. Bilindiği gibi 926 sayılı Ka
nuna göre generalliğe terfi edenlerin general
likleri, Genel Kurmay Başkanının teklifi, Millî 
Savunma Bakanı, Başbakan ve Cumhurbaşkanı
nın onaylariyle olmaktadır. Fakat Genel Kur
may Başkanı kadro bulamadığı için 49 ncu mad
deye göre, kadrolar dolu olduğu için bu teklifi 
yapamamıştır. 
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BAŞKAN — Sayın Aksoley, buyurun soru
nuzu sorun.. 

MHBBURH AKSOLEY (istanbul) — Evve
lâ Saym Bakana teşekkür ederim. Yalnız ben 
§ıı gazilerin bakılması hususunda tatmin olma
dım. Banlar hastanelere gidip de yatırıldıkları 
saman, biliyorum bakılıyorlar, ilâçları veriliyor. -
Fakat ayaktan tedavi edildikleri zaman ellerine 
verilen reçeteleri yaptıramıyorlar. Ne diyor 
Kanım? «Hem tedavi edilir, hem muayene edi
lir.». Muayene ediliyor, tedavi ne ile olur Sayın 
Bakan? ilâçla olur. Ben sizden şunu istirham 
ediyorum: Her gün bunların birkaç yüzünü kay
bediyoruz. Saten bu kanun beş sene ya sürer, 
ya sürmez. Acaba diyorum bunlara birer sağlık 
cüzdanı verilemez mi? Ben bunu sordum. 

BAŞKAN — Peki efendim, buyurun Sayın 
Bakan. 

MİLLÎ SÂ¥üNMA BAKANI AHMET TO-
PALOĞLU (Davamla) — Şimdi biraz evvel ko
nuşmamda dedim ki, malûl ve gazilerimiz mem
leketin her tarafında vardır. Köyde var, kasaba
da var, nihayet orda askerlik şubesi var veya 
yok. Askerî hastanemiz olan yerlerde bunlar 
kel ay ve yapılmaktadır da, Ancak bütün mem
leket sathına yayılmış bu gazilerin köylere ka
dar bakımları mümkün olmamaktadır. Hasta-
ıi3j-i gelenler mümkün oluyor. Yani cüzdan da 
versek, onun köyden gelmesi, bir yere gitmesi 
yine bir hastaneye gelmesi lâzım. Hastaneye 
geldiği zaman da bunlar yapılıyor. Orada bir si
vil doktora gidiyor, onun da karşılığını veremi
yoruz. Yani, bir sivil doktorla bir gazinin mü
nasebetini tanzim edecek, kontrol edecek bir teş
kilâta da sahip değiliz. Bütün memleket sathına 
böyle bir teşkilât da kuramayız. 

MEBBÜBE AKSOLEY (İstanbul) — Miç ol
mazca askerî hastanelerde yapılsa... 

MİLLÎ SAVUNMA BAKANI AHMET TO-
PALOĞLU (Devamla) — Askerî hastanelerde 
her saman yapılmaktadır, askerî hastaneler her 
zaman emirlerine hazırdır. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
I£70 yık Millî Savunma Bakankğı Bütçesi üze
rindeki görüşmeler sone ermiştir. Bölümlere ge
çilmesini oylarınıza arz ediyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
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(A/ l ) Oari harcamalar 
Bölüm Lira 

12 000 11.000 ödenekler 
BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

12.000 Personel giderleri 2 334 261 005 
BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

13,000 Yönetim giderleri 1 734 384 001 
BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

14.000 Hizmet giderleri 14 083 001 
BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmiyenler.,. Kabul 
edilmiştir. 

15.000 Kurum giderleri 6 467 001 

BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 
Çeşitli giderler 57 309 001 
BAŞKAN — Kabul eden
ler,.. Etmiyenler.,. Kabul 
edilmiştir. 
Savunma enfraetrüktür 
hizmetleri 443 270 001 

BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

(A/2) Yatırım harcamaları 

Etüt ve proje giderleri 3 
BAŞKAN — Raftui eden
ler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 
Yapı. tesis ve büyük ona
rım gi;'erleri 82 841 003 

BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 
Makina, teçhizat ve taşıt 
alımları ve onarımları 2 

BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

16.000 

17.000 

21.000 

22.000 
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(A/3) Sermaye teşkili ve transfer harcamaları 

Bölüm Lira 

32.000 Kamulaştırma ve satmal-
malar 20 000 000 
BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

34.000 Malî transferler 33 593 000 
BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Bölüm Lira 

35.000 Sosyal transferler 1 650 000 
BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

36.000 Borç ödemeleri 20 370 003 

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

BAŞKAN — Millî Savunma Bakanlığı Büt
çesi hayırlı ve uğurlu olsun. Bir takrir var, 
okutuyorum. 

4. — CUMHURİYET SENATOSU KARARI 

1. Millî Savunma Bakanlığı 1970 yılı Büt
çesinin kabulü münasebetiyle, Türk Silâhlı 
Kuvvetlerinin güven ve takdirlerinin teyiden 
ulaştırılmasına dair önerge. 

BAŞKAN — Bir önerge var, okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 

Millî Savunma Bakanlığı 1970 yılı Bütçesi
nin kabulü münasebetiyle Büyük Türk Milleti
nin ve aziz vatanımızın sarsılmaz gücü ve te
minatı olan Kahraman Türk [Silâhlı Kuvvet
lerine, Cumhuriyet Senatosunun güven ve tak
dirlerinin teyiden ulaştırılmasını arz ve teklif 
ederiz. 

3. — GÖRÜŞÜLEN 
1. — 1970 yılı Bütçe kanunu tasarısı ve Kar

ma Bütçe Komisyonu raporu (Millet Meclisi 
1/3; Cumhuriyet Senatosu 1/1051) (S. Sayıst : 
1288)> 

BAŞKAN — 34 ncü Birleşimin gündüzkü 
oturumda görüşülen Vakıflar Genel Müdürlüğü 
1970 yılı Bütçe kanun tasarısının açık oylama
sına 106 sayın üye iştirak etmiş. 103 kabul, 1 
ret, 2 çekinser oy çıkmıştır. Tasan kanunlaş
mıştır. 

G — ADALET BAKANLIĞI BÜTÇESİ : 

BAŞKAN — Adalet Bakanlığı 1970 yılı Büt
çesi üzerinde görüşmelere başlıyoruz. Grupla
rı adına ve şahısları adına söz alan sayın üyele-

A. P. Grup Başkanı 
Bursa 

Şeref Kayalar 
Güven Partisi Grup 
Başkanvekili yerine 

Urfa 
i. Eteni Karakapıcı 

Kontenjan Grupu 
Cumhurbaşkanınca 

S. Ü. 
Fahri Korutürk 

C. H. P. Grup 
Başkanvekili 

istanbul 
Ekrem özden 

Millî Birlik Grupu 
Başkanı 

Tabiî Üye 
Fahri özdilek 

Cumhurbaşkanınca 
S. Ü. 

Mehmet izmen 

BAŞKAN — Takriri oylarınıza arz ediyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Takrir ittifakla 
kabul edilmiştir. 

İŞLER (Devam) 
rin listesini okuyorum : C. H. P. Grupu adına 
Saym Ekrem özden, Sayın Fehmi Alpaslan, 
Güven Partisi Grupu adına, ISayın Mucip Atak
lı, Millî Birlik Grupu adına, Saym Selâhattin 
Acar, Adalet Partisi Grupu adına. 

Şahısları adına söz alan saym üyeleri oku
yorum : Saym Kemal Turgut, Saym Mehmet 
Hazer, Saym Nahit Altan, Saym Pestilci, Sa
ym Yılmaz Mete, Saym Hazerdağk, Saym 
Isıtan, Saym Bilgen, Saym öztekin. 

Saym özden, C. H. P. Grupu adına, buyuru
nuz. 

C. H. P. GRUPU ADINA EKREM ÖZDEN 
(İstanbul) — Saym Başkan, Cumhuriyet Sena
tosunun çok değerli üyeleri; 
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1970 yılı Adalet Bakanlığı Bütçesi hakkın
da Cumhuriyet Senatosu C. H. P. Grupu adına 
görüşlerimizi bildirmek için söz almış bulunu
yorum. 

Dünya tarihinde adını, kuvvet ve kudretini 
cihana tanıttığı günden beri, hak ve adalete 
saygılı olmasını bilen Türkiye, her devirde bu 
hasletini sayısıiz örnekleriyle göstermiş bulun
maktadır. 

Medeni dünya (Kanuni) diye adlandırdığı 
Türk padişahlarını, hâkimin bir emri ile mah
keme huzuruna celbedilen hakanları görmüş, 
zaptedilen memleketler halkının geleneklerine, 
mülkiyet haklarına, din, inanış ve diğer mede
ni haklarına riayeıfc edilmesini emreden ve bu
nu tatbik eden nice Türk Hakan ve komutan
larının asil ve civanmert davranışlarına tanık 
olmuştur. Bu suretle (Adalet mülkün temeli
dir) kaziyesini öteden beri prensip sayan Tür
kiye, (Cumhuriyet) devrinde de aynı titizliği 
göstermeye gayret sarf etmiştir. Yüksek hu
zurunuzda Adalet Bakanlığı Bütçesini grupu-
muz adına eleştirirken, siyasi düşüncelerin ta
mamen üstünde ve dolayisiyle realiteye uygun 
bir tavır içinde bulunacağımızı ifade etmek is
terim. 

Kıymetli senatörler; 
1961 Anayasasının yargıya taallûk eden hü

kümleri ele alındığı takdirde görülür M, artık 
Adalet Bakanlığının yargı organları üzerinde 
hiçbir tasarruf yetkisi kalmamıştır. Bu ba
kanlık, bundan sonra adalete ilişkin esaslı ka
nunların değiştirilmesi ve yeniden tedvini işle
riyle görevli olmak lâzımgelir. 

Hukukî durum, kesin olarak ıböyle iken maa
lesef A. P. iktidarı zamanında Adalet Bakan
lığı, asıl vazifesi olan bu konuyu ele almaktan 
daima çekinmiştir. 

;Bir yandan adaleti kanun ve vicdan daire
sinde yerine getirmekle mükellef olan yargı 
organları, bir taraftan da bu organların daha 
mükemmel bir şekilde işlemesini sağlryacak 
Adalet Bakanlığının çok verimli, Anayasaya 
uygun çalışmaları olduğu takdirde Türkiye'
mizin arzulanan amaca varmaması için hiçbir 
sebep kalmıyacağı tabiîdir. Ancak, Adalet 
Bakanlığının bu yolda olmadığını tekrarlama
ya mecburuz. Bakanlığın bu şekildeki hareke
tini kınamamak mümkün değildir. 
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Filhakika iktidar bir boşluğu doldurmak 
amaciyle 45 sayılı Kanunda tadilâta müteda
ir Anayasa Mahkemesinin iptal ettiği hükümle
ri yenilemek için bir tasarıyı Meclislere sevk 
etmiştir. Lâkin bu tasarı Anayasa Mahkemesi
nin iptal kararının dayandığı gerekçeleri hiçe 
sayarak keyfî ve bugünkü hukuk anlayışımı
za ve 1961 Anayasamıza tamamen muhalif hü
kümleri ihtiva etmektedir. Adalet Bakanlığı 
Müsteşarının başkanlığında kurulan heyetin 
çoğunluğu Adalet Bakanlığı memurlarından 
ibaret olduğuna göre, savcıların atama ve na
killerinde bakanlığın tamamen siyasi tesirler
den azade olarak işlem yapabilmesine inanmak 
kabil değildir. Topyekûn adalet mekanizması
nın bir tarafına aidolan savcıların teminatını 
asla sağlıyamıyacak böyle bir tasarıyı grupu-
muzun güler yüzle karşılamasına ve beyaz oy 
vermesine katiyen imkân olmadığını şimdiden 
ifade etmek isteriz. 

Bakanlık, Anayasa Mahkemesinin ileri sür
düğü gerekçelere ve -ilin adamlarımızın bu yön
deki temennilerine uymak mecburiyetini hiçe 
sayarak adaletin bir parçası olan savcı ve yar
dımcılarını Adalet Partisi siyasi düşünceleriıe 
uygun bir duruma sokmak ve istediği gibi on
lar üzerinde tasarruflarda (bulunmak ve diledi
ğini yaptırmak arzu ve hevesine (kapılmıştır. (Ek
seriyetine dayanarak Anayasaya, muhalif ka
nun (çıkarmakta yekta olan Adlet Partisi ikti
darının, 1950 den ihtilâle 'gelinceye kadar yapı
lan kanun suiistimallerlıin bu memleket için 
nelere malolduğunu düşünmeden, mahkûm ikti
darın yolundan gitmesi teessür ve teessüfe şa
yandır. 

Değerli senatörler, 

Adliyeciler yardımlaşma tasarısı, Hukuk 
usulü muhakemeleri kanun tasarısı, cezaların 
infazından sonra gelen Patronaj kanun tasarısı, 
öeza muhakemeleri usulü kanun tasarısı ve ço
cuk mahkemeleri kanun tasarılarının mecLulere 
sevk edildiği, Karma Bütçe Komisyonu rapor
törlerinin bildirilerinden anlaşılmakta ise de, 
bunların şimdiye kadar gecikme sebepleri üze
rinde durulmamıştır. Yıllardan beri tek bağına 
iktidarda kalan Adalet Partisi, bu tasarıları şim
diye kadar (meclislere sevk etmeli ve meclisler
den çıkarma çabalarını göstermeli lüi. iktidar bu 
gayret içinde bulunmaktan çekinmiştir. Hukuk 
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ve cezaya ilişkin yürürlükte olan bâzı [hüküm
lerin aksak taraflarını düzeltmek anaksadiyle 
Türkiye IBüyük (Millet Meclisi üreleri tarafın
dan ayrı ayn olarak verilmiş 'olan teklifler, Hü
kümetin çelmesine mâruz (bırakılmıştır. 'Birçok 
teklifler Millet Meclisi komisyonlarında uyu
maktadır. Ceza ve tevkif evlerinde eğitici, uya
rıcı Ibir sisteme Ihâlâ gidilememiş, Türkiye'de top
lam 634 cezaevinde medenî milletlerin kavuş
tukları infaz ulsullerini uygulamak mümkün ola
mamaktadır. Bu cezaevlerinde (öğretmen sayısı 
130 olduğuna göre, eğitimin ne kadar 'ihmal edil
diğini anlamak için sadece (bu rakama bakmak 
kâfidir zannederiz. Hükümlülerin çalıştırılması 
hususunda 'cezaevlerinde iş konusu büyük önem 
taşıdığından döner sermayenin daha fazlalaştı
rılması, çeşitli işyerlerinin genişletilmesi zaruri
dir. 

Ceza ve tevkif evlerinde 24 'saat izin dışın
da, gece - 'gündüz görevli (bulunan gardiyanla
rın aldıkları ücret 'çok azdır. Bu yüzden ehliyet
siz kimseler bu işlere talibolmaktaJdırlar. Oeza 
ve tevkif 'evlerinde toplu ayaklanma ve firar gi
bi hâdiseler hemen her gün vukubulmaktadır. 
250 lira ile çalışmaya mecbur olan gardiyanların 
maaşlarını içoğaltmak ve bunlar için kurslar aç
mak, tahsil derecesi aramak lâzımdır. 

Yeni açılan Sağmalcılar ıCeza ve Tevkif Evi
nin a'saiyişj bir türlü temin 'olunamamıştır. Ora
da hâdiseler birbirini takibetmektedir. Hep bun
lar kudretli ve feragatli elemanların işbaşında 
bulunmayışından ve Adalet (Bakanlığının yanlış 
tasarruflarmdan ileri geldiği aşikârdır. 

60 sayılı Kanundan istifade edemiyen adliye 
memurlarının durumu göz (önüne alınarak ka 
nunda değişiklik yapılması (hususundaki teklifi
miz senelerden beri Millet Meclisi Komisyonu 
raflarına terk edilmiştir. Bütçe Komisyonu ra
portörlerinin de temennileri arasında yer alan 
bu değişiklik teklifi süratle ele alınmalıdır. Umu
miyetle memleketimizde adliye binaları iyi du
rumda değildir. Her nedense (her devirde mali
yeciler adliyeye yan gözle bakmışlardır. Bilhas
sa Ankara Adliyesinin perişan ve dağınık hali 
yürekler acısıdır, istanbul'da da icra daireleri 
havasız, balsik yerlerde veya koridor parçaların
da vazife görmektedirler. 

TüıMye'nin hemen her köşesinde umumiyet
le mahkeme kalemleri sıkışık, salonlarda dar 
bir vaziyettedir. 

Bugün halk, mahkemelerden haklarının sür
atle verilmesini istiyor. Ufak tadillerle bu di
leği yerine getirmek mümkündür. Meselâ, 1 000 
liraya (kadar Olan sulh hukuk mahkemelerinin 
vazife hududunu 5 000 liraya kadar çıkararak 
asliye ve ticaret mahkemelerinin yüklerini ha
fifletmek çok lüzumludur. 

Bundan başka, Yargıtay murafaa usullerini 
de hemen ele almak gerekmektedir. Murafaaya, 
hiç olmazsa 5 veya 10 bin liradan fazla miktar
daki dâvalar tabi 'olmalıdır. Bu Suretle Yargı-
tayın yükü hâfifliyecektir. Yargıtayda murafa
adan sonra dâvaların tekrar tetkike alınması sa
kat bir usuldür. Murafaa celsesinde bulunmryan 
azalarla dosyanın karara bağlanmasındaki hata 
meydandadır. 

Hukuk Genel Kurulunda nilhayetlenmiş dos
yaların bir sene gibi uzun süre dairelerden çık
maması, halkların sürüncemede kalmasına sebe
biyet vermektedir. Her halde Yargıtay işlerinde 
şikâyetleri kaldıracak hükümler getirmek ve 
tedbirler ittihaz etmek zamanı gelmiş, hattâ geç
miştir. 

Değerli senatörler, 
Anayasanın 143 ncü maddesi, Yüksek Hâ

kimler (Kurulunun 'üye seçiminden bahsetmekte
dir. Bu maddeye göre üyelerin bir kısmı yasa
ma meclislerinden seçilir. Grup olarak bu mad
denin ve Anayasa Mahkemesinin kuruluş ve üye
lerinin seçimine dair 145 nci maddenin değişti
rilmesini istiyoruz. (Hâdiseler göstermiştir ki, 
yasama mecllılerinde bu üyelerin seçimlerinde 
siyasi düşünceler rol oynamakta ve her siyasi 
grup kendisine yakın kimseleri seçmek gayreti
ni göstermektedir. Ve ekseriyetle iktidar grupu 
emellerinde muvaffak olmaktadır. Bu şekilde el
de edilen neticeler, bu adalet müesseselerini, bu 
yeni doğmuş müesseseleri kendilerinden bekle
nen tarafsızlıktan uzaklaştıracaktır. Kesin ta
rafsızlık isltiyen (hâkimlik meslekine siyasi veç
he vermek asla tervicedilemez. 

iktidar, zaman zaman Anayasa haklarının ko
runmasına dair bir tasarı getireceğini ifade et
mektedir. Niieikiım A. P. ye mensup bâzı Adalet 
Bakanları da bunları basma kendi ağızlarından 
intikal ettirmişlerdir. Anayasadaki hakların ko
runması Türk ıCeza Kanununda yazılı müeyyi
delerle mümkün olmaktadır. Yeniden şiddetli 
hükümler getirilmesinin Anayasadaki temel 
hakları zedeliyeceği (muhakkaktır. Anayasamı-
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zın 12 :nci maddesine göre, (Herkes siyasi düşün
ce, felsefî inanç bakımından Ikanun önünde eşit
tir. Zümre, 'sınıf imtiyazı tanınamaz.) iktidar 
bu hükümler in. korunmasını istiyorsa, her şeyden 
evvel zâbıtasiyle, idarecileriyle 've nihayet ken
di teşkilâtiyle Anayasa hükümlerine bağlı oldu
ğunu göstermelidir, idare edenler, şimdi oldu
ğu gibi, bir sınıf halkı tutar ve diğer sınıf halkı 
âdeta düşman telâkki ederse taıbiatiyle memleket
te huzur ve sükûn temin edilemez, kardeşlik ku
rulamam. O zaman yeni şiddetli tedbirler aramak 
gibi 'bir delâleti'ii içine düşülür. 

Biz, Adalet Partisi iktidarında ve dolayısiy-
le Adalet Bakanlığının davranışlarında hukuk 
nosyonu göremiyoruz. Hükümetin 'hukuk Devle
ti anlayışını, tatbikatta uygulamaktan daima 
çekinir bir İsrarı müşahede olunmaktadır. Pa
dişahlık devrinde tatbik edilen kararname çıkar
mak ve bunlarla memleketi idare etmek hevesi
ne kapılan iktidarın, çok tehlikeli bir yolda ve 
akibeti korkunç bir meçhule gitmekte olduğunu 
ifade etmek isteriz. Bu sarmayı ğrupumuz adı
na tarihî ibir görev (telâkki ediyoruz. 

işte bugün A. P. nin bu çok yanlış davranış
ları yüzünden, büyük bir mücadelenin içinde 
bulunuyoruz. Düşenin değiştirilmesini istiyo-
ni3. Bizce düzen değişikliği, Anayasanın hak ve 
adale i prensiplerine ve sosyal adalet ilkelerine 
bağlı olmanın tezahürlerini gösteren fiiliyat ile 
ispat edilir. Maalesef A, ?. iktidarı, ileri gide
ceğine geriye doğru, haksızlığa, sosyal adalet
sizliğe doğru hızla yürümektedir. İktidarın çı
kardığı kanunlar her bakımdan bu ilkelere ay
kırıdır. Anayasa Mahkemesinde açılan dâvala
rın hemen hepsinin kabul edilip kanunların ve 
bâzı maddelerin iptali kararları, Adalet Parti
sinin hatalarını ispata kâfidir. 

Bu sakîm yollardan yürüyerek memlekete 
hizmet getirmek mümkün değildir, 

Muhterem senatörler, 
Hâkim nihayet insandır. O da hata edebilir. 

Ve belki de, nadir de olsa, vazifesini suiistimal 
edebilir. Bugün hâkimlerden şikâyet vâki ol
duğu zaman bunu tahkik görevi Yüksek Hâkim
ler Kuruluna aittir. Fakat bu kurul, diğer gö
revleri yanında bunlarla uğraşamamakta ve bir 
hâkimin şikâyeti diğer bir hâkime havale edil
mektedir. Bu usul iyi sonuçlar vermemektedir 
ve şikâyetler durmadan devanı etmektedir. Çe

şitli sebep!arle 2 900 hâkim hakkındaki şikâyet
leri, hakikatlere uygun bir şekilde yürütül enle
diği nedeniyle kural yanında bir denetleme he
yetinin kurulması zaruri olmuştur. Plânlama
nın bu kadronun 35 ten 20 ye indirilmesi hik
meti anlaşılamamıştır. Yarım yapılan islerden 
fayda gelmiyeceği meydandadır. 

Sözlerimize nihayet vermeden evvel müsaa
denizle pek az evvel yürürlüğe giren Avukatlık 
Kanununun son durumuna dair birkaç söz söy
lemek isteriz. Daha doğmadan her taraftan pro
testolar, başyazılar ve beyannamelerle karşı
lanan bu kanun, birkaç ay sonra başka bir ka
nun içine konulan bir madde ile tâdil edilmiş 
ve ayrıca bâzı hükümlerinin iptali için Anayasa 
Mahkemesine dâva açılmıştır. Şimdi de Millet 
Meclisinde yevâ bir tâdil teklifi müzakere edil
mek üzeredir. 

Her meslekten, her sınıftan dara düşmüş va
tandaşa hizmet etmek, hak ve adaleti sonuna 
kadar korkmadan savunmak, haksızlıklara 
meydan verdirmemek gibi çok önemli sosyal gö-
revleri ifa ile sorumlu bu müdafaa mesleki tem
silcilerine ve bilhassa bu meslekin içinde binbir 
mahrumiyetle meşakkatle, 30 - 40 senesini ver
miş yaşlı avukatlara karşı, iktidarın tutumunu 
hoş karşılamak kabil değildir. 

Türkiye Cumhuriyeti bir sosyal Devlet ol
duğuna göre. her sınıf halkın güvenliğini temin
le mükellef elan iktidar, bu mesleki sevilir, gü
venilir ve hiçbir kimseye muhtaç olmadan yaşa
nılabilir bir hale. getirmeye mecburdur. 

Burada önemli bir vazifeyi ifa etmeden ge-
çemiyeceğim. O da Barolar Birliğinin Adalet 
Bakanlığı sultası altında bulunmasıdır, iktidar 
Avukatlık kanun tasarısını Meclislere getirir
ken, yeni bir müessese olan Barolar Birliğini 
kendi vesayeti altına almayı lüzumlu görmüş ve 

İ kanunu böylece çıkartmıştır. 

Türk avukatlığı bakımından çok ağır bir 
vasiyet ihdas eden bu tasallutun baroların üze
rinden kaldırılması lâzımdır. İktidarın bu ko
nuda artık anlayış göstereceğine inanmak isti
yoruz. işin tecrübe veya sürüncemede bırakıl
masına tahammülü yoktur. 

Ayrıca bir mesele daha ortadadır. Bugün 
adliyeye müracaat yani, dâva açmak paraya mü
tevakkıftır, Âdeta adalet para ile satılır bir 
hale getirilmiş gibidir. Bu suretle harçların ye-
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niden ele alınarak en hafif dereceye indirilmesi, 
ancak buna mukabil haksız çıkan ve adaleti oya
lamadan ileri gitmiyen dâva sahipleri için de 
para cezası konmak yerinde olur kanaatindeyiz. 

Çok değerli senatör arkadaşlarım, grupumuz 
adına bu çok geç saatlerde sizlere mücmelen bâ
zı malûmat vermiş ve grupumuzun noktai naza
rını arz etmiş bulunuyorum. 

Sözlerimi burada bitirirken, 1970 senesi Ada
let Bakanlığı Bütçesinin memleketimiz için ha
yırlı ve uğurlu olmasını Ö. H. P. Senato Grupu 
adına, şahsım adına diler, hepinize saygılarımı 
sunarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — G. P. Grupu adına Sayın Fehmi 
Alpaslan. 

G. P. GRUPU ADINA FEHMİ ALPASLAN 
(Artvin) — Sayın Başkan, sayın senatörler; 
G. P. Cumhuriyet Senatosu Grupu adına Adalet 
Bakanlığı Bütçesi üzerinde konuşma vazifesini 
ifanın müstesna heyecan ve saygısı ile dolu ola-
rak, başta sevgili arkadaşımız Sayın Bakan ol
duğu halde, Bakanlığın mümtaz elemanlarını 
en iyi dilek ve saygılarımla selâmlıyorum. 

Dünyanın sosyal, ekonomik ve teknik alan
da işin temeline inmek için harcadığı başdöndü-
rücü gayretleri takip mevkiinde bulunan Tür
kiye'mizde, yaşantımızın her safhasında müessir 
ve mülkün temelini teşkil eden adaleti bulmak 
üzere gösterilecek her gayret ve yapılacak her 
fedâkârlık yerinde olur. 

Adalet Bakanlığının Bütçesini işte bu gö
rüşle eleştirmek düşüncesindeyiz. 

Devletimizin vasfını belirten Anayasamızın 
2 nci maddesi; «Türkiye Cumhuriyeti millî, de
mokratik, lâik ve sosyal bir hukuk Devletidir» 
diyor. 

Hayata emniyet veren hukukîlik vasfı, şüphe
siz Cumhuriyetimizin vazgeçilmez unsuru ve 
diğer niteliklerin de teminatıdır. 

Bu derece önem taşıyan hukuk Devleti nite
liğinde, icranın en mühim kolunu Adalet Bakan
lığı teşkil eder. 

Adalet Bakanlığı, ayrıca, yargı organlarının, 
başta kanunlarımız olmak üzere, hüküm tesisi 
dışındaki tüm faaliyetleriyle doğrudan veya 
malî yönleriyle ilgili olduğu için bütçesinin 
önemi bir kat daha artmaktadır. Bu sebeple
dir ki, Güven Partisi Grupu, Adalet Bakanlı-

nm Bütçesine lâyık olduğu değeri verip, gerekli 
saygıyı göstererek meselelere el koyacaktır. 

Muhterem arkadaşlarım, 
Geçen yıl bütçesinin görüşülmesi sırasında da 

arz ettiğimiz ve yapıcı muhalefet anlayışımızla 
memleket için ehemmiyet arz eden her hâdisede 
tekrarladığımız gibi, yeni Anayasamızın su yü
züne çıkardığı pek çok meselede ve hususiyle 
bazan fantazi, bazan da ideolojik saplantılarla 
ihdas olunan anarşik faaliyetler karşısında, mev
cut kanunlarla fiilî tedbirler alma mevkiindeki 
Hükümetin, hukuku ayakta tutma ve kanunları 
hâkim kılma bakımından akıllı ve bilgili bir 
uzvu olması ve sosyal hayatın gerektirdiği ka
nuni tedbirleri almakta ihzarat mekanizması 
bulunması itibariyle, Adalet Bakanlığının öne
mini muhafaza edip artırdığına dair inancımızı 
devam ettiriyoruz. 

Hâkimlerin, özlük işlerinin yeni Anayasa ku
ruluşu olan Yüksek Hâkimler Kuruluna bıra
kılmış bulunması, savcıların Anayasadan gelme 
ve bizzat hukuk Devleti vasfımızın tabiî icabı 
olarak teminata kavuşturulmaları nedeniyle öz
lük işlerinin Anayasa Mahkemesinin iptal kararı 
uyarınca yeni bir şekle bağlanması hallerinin, 
Adalet Bakanlığının asıl fonksiyonunda bir azal
ma meydana getirmiyeceğini ve Öneminden hiç
bir şey kaybettirmiyeceğini bilhassa belirtmek 
isteriz. 

Aziz arkadaşlarım, 
Adalet Bakanlığı Bütçesini, millete neticesi 

itibariyle taallûk eden kendi iç bünyesindeki 
ciddî ihtiyaçlardan başlayıp, vatandaşın Dev
letle ve aralarındaki hukukî münasebetleri tan
zimde göstereceği faaliyetleri ele alarak eleştir
mekte isabet görmekteyiz : 

Muhtacolduğıımuz mevzuatı getiren ve geti
recek olan Adalet Bakanlığının hâlâ Merkez Teş
kilât Kanununu çıkaramayıp, 1327 tarihli bir 
nizamnameye göre çalışmakta bulunmasını, yal
nız bugünün iktidarına değil, Cumhuriyet dev
resine ait bir büyük ihmal ve kusur olarak va
sıflandırmak mecburiyeti, Grupumuzu üzmekte
dir. 

Israrlı takipler sonunda, geçen faaliyet dö
neminde Millet Meclisine sevk edilen ve 1969 se
çimlerine girildiği için kadük olan kanun tasarı
sının, ne safhada olduğunu ve acilen kanunlaş-
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ması için nasıl bir gayretin içinde bulunulduğu
nu Öğrenmek isterö. 

26 Nisan 1340 tarih ve 469 numaralı (Mehâ-
kimi Şeriyenin ilgasına ve Mehâkim Teşkiline 
ait Ahkâmı Muaddil Kanun) la işleri idare edi
len mahkemelerin, bütün teşkilât hükümlerini 
ihtiva eden ve bugünün ihtiyaçlarına cevap ve
ren bir kanuna duyduğu ihtiyacın Bakanlıkça 
ele alınıp alınmadığını, alınmış ise, hangi saf
hada bulunduğunu sormamıza müsaade istirham 
ederiz. 

Hiç şüphesiz verilecek bilginin, arkası ısrar
la kovalanacak bir mevzua taallûk etmekte ol
duğunu Sayın Bakan dikkatlerinde tutacaklar
dır. 

Hâkimlerin özlük işlerinin, Yüksek Hâkim
ler Kuruluna bırakılmış olmasındaki isabet veya 
mahzurlar, henüz tecrübe devresini yaşadığı 
için, bu konunun münakaşasını ileriki yıllara 
bırakmak uygun olur. Ancak, sırası gelmişken 
Gruptunuz görüşü olarak, Yüksek Hâkimler Ku
rulunun tekip ve teşkilinde, başta Meclislerden 
üye seçimi olmak üzere önemi kısa zamanda ken
dini gösteren bir hatalı vaziyetin mevcudiyetini 
ifade edeceğiz. Meclislerimizin, iktidara ve 
muhalefetine mensup pek çok sayın üyesinin 
müşahede ettiği ve Anayasa Mahkemesine Mec
lislerden üye seçimine de dayanan bu hatalı 
Anayasa hükmünün, mahkeme istiklâli ve hâkim 
teminatı prensibine sadık kalarak düzeltilmesi 
teşebbüsünde Adalet Bakanlığının yardımcı ol
masını bir temenni olarak arz ediyoruz. 

Yüksek Yargıtayın, tahammülün üstündeki 
çalışmalarla üstesinden gelmeye gayret ettiği 
işlerine bir düzen vermek hedefine müteveccih 
ve tabiatiyle bu büyük hizmeti görenlerin şahsi 
durumlarını da muhtevi, Teşkilât kanunu tasa
rısının kadüklükten kurtarılıp kurtarılmadığını 
öğrenmek istiyor ve mevzu Meclislere gelmiş 
olsa bile, çıkmasında gereken sıkı takip zaru
retini hatırlatarak bunu rica ediyoruz. 

Hâkim ve savcıların terfilerindeki tıkanıklığı 
önlemek ve ihtiyaç duyulan yerlere tâyinler ya
pabilmek için lüzumlu ve geçen yıla nazaran hem 
müstaceliyet arz eden, hem de miktarı çoğalan 
Kadro kanun tasarısının akibeti ve yenilenmiş 
olması halinde, bugünkü ihtiyaca uygun seviyeye 
getirilip, getirilmediği hususunda bilgi ve sıkı 
surette takip istirham eyliyoruz. 

Yıllardır sözü edilen ve her geçen gün lüzum 
ve zarureti bir kat daha kendini gösteren (Ço
cuk mahkemeleri) teşkili mevzuunun başlan
dığı tasarı, ümidederiz ki, canlandırılmış olacak 
ve yakın faaliyet günlerimizin güzel bir eseri 
olarak aziz milletimize armağan edilecektir. 

Meslekî teşekküllerin teminata kavuşması ve 
ayni zamanda kamu hizmetlerinin daha sürat ve 
selâmetle görülmesi bakımından Noterlik kanun 
tasarısının arkası bırakılmadan hukuk hayatı
mıza intikal ettirilmesi lüzumunu da belirtece
ğiz. 

«Aleme verir talkını, kendisi yutar salkımı» 
darbı meselenin tam karsısında bütün hayat
ları feragat ve fedakârlıkla dolu geçen adliyeci 
arkadaşlarımızın, esasında kendi fedakârlıkla
rının mahsulü olacak Adliyeciler Yardımlaşma 
Sandığına kavuşması için kanun tasarısının bi
ran evvel oylarımıza getirilmesinin Senatomuza 
zevk vereceğine Güven Partisi Grupu inanmak
tadır. 

Mevcut Anayasa düzeninde ve hassaten Ana
yasa Mahkemesinin iptal kararma mevzu edil
miş olması muvacehesinde hayati önem arz eden 
Savcılar Kanununu, talihsizlikten kurtarmakta 
Hükümet ve Meclisler olarak geç kaldığımızı 
söylemeye mecburuz. 

Huzura geldiği vakit enine boyuna tartışa
rak en mükemmelini çıkarmak hususunda gay
ret sarf edeceğimizde şüphe bulunmıyan bu ta
sarının kanunlaşmasındaki gecikmenin meseleler 
yaratma istidadını, ehemmiyetle dikkatlere su
nuyoruz. iptal ka,rarı ile tâyin ve yetki verme
ler muallakta kaldığına göre, yeni ihtiyaçları 
karşılamanın imkânsızlığından doğacak büyük 
mahzurlar yanında, son günlerin tasarrufu ile 
dört ayı aşmıyacak yetkili çalışma imkânının da 
ortadan kalkması mukadderdir. Bütçenin süre
sinde çıkması kadar ehemmiyet kesbeden bu işin 
sürüncemeden kurtarılması için yapılabilecek
lerin üstünde bir şeyler yapmak lâzımdır. Bunu 
Sayın Bakandan ehemmiyetle ve İsrarla talebe-
diyoruz. 

Muhterem arkadaşlarım, 
Bu arada bünye ile alâkalı çok ehemmiyetli 

bir konuya daha, vatandaşlardan aldığımız azım-
sanamıyacak miktar ve derecedeki şikâyetin 
tesirinde temas edeceğiz. 
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Hâkim teminatı ve mahkeme istiklâline yü
rekten bağlı ve saygılı bir partinin mensupla
rıyız. Fakat, henüz intikal devresini yaşadığı
mız tatbikatta, sayısı az da olsa, bâzı hâkim
lerin, çok ulvî mesleklerini ve pek muhterem 
meslektaşlarını da töhmette bırakacak bir tu
tumla, adına hüküm tesis ve adalet tevzi edece
ği büyük milletimize eziyet çektiren bir atalet 
içinde bulunduklarını, ya da menfi faaliyet gös
terdiklerini ifadeden kaçmamıyacağız. 

Beşerî zaafın mahsûlü bu gibi davranışların 
başı boş bırakılması halinde bundan başta, dü
rüstlük ve çalışkanlıkları ile minnet ve şükran 
duygularımızı toplıyan değerli hâkimlerimiz ol
mak üzere, müessesenin zarar göreceği inkârı 
gayrikabil bir vakıadır. 

Yüce meslekin itibarı ve milletimizin hayrı 
bakımından bu gibi istisnai hallerin de bünye
den uzaklaştırılması için, hâkimlerin denetimi 
ile alâkalı tasarının, aralıksız kovalanıp kanun
laşmasını Grupuna tercüman, meslekine bağlı, 
meslektaşlarına saygılı ve millet adına hareket 
eden bir insan olarak musırren talebediyor ve 
bekliyorum. 

Aziz arkadaşlarım, 
Lüzumsuz formaliteler ve bazan da hâkimin 

tutumu yüzünden vatandaşı canından bezdirecek 
şekilde tezahürünü veren dâvaların sürünceme
de kalmasındaki baş âmil, Ceza ve Hukuk Mu
hakemeleri Usulü kanunu tasarılarının da artık 
tenkid ve talep mevzuu olmaktan kurtarılarak, 
kanunlaşmasını istiyoruz. 

Cemiyetlerin yerlerinde kalmadığı bir ger
çektir. ilerliyen cemiyetimizin, Cumhuriyet 
devrinde, medeni âleme intibak kararı ile bir 
Medeni Kanun ve bir Ceza Kanununu diğer me
deni memleketler mevzuatından alıp çıkarmış 
olmasını, nesillerimiz hep minnet ve şükranla 
yâdedeceklerdir. Ancak, o gün böyle kanunla
rı çıkarırken millî bünyeye göre hazırlama yete
neğinden mahrum olan memleketimizin, zaman 
içinde mevzuatın en mükemmelini hazırlıyabile-
cek yetişkin elemanlara sahibolduğunu iftiharla 
söyliyebiliriz. 

Yine o günün ihtiyaçlarına cevap verebilen 
bir Medeni ve Ceza Kanununun bugünkü ilerle
miş cemiyetimizde modern telâkkilere ve millî 
bünyeye uygun hale getirilmesi ve tatbikat ak
saklıklarının giderilmesi lüzumu da ayrıca ken
dini hissettirmektedir. 

O halde, uzun çalışmalar sonunda hazırlan
dığını öğrendiğimiz Medeni Kanun ve Türk 
Ceza Kanunu değişikliklerine ait tasarıların 
akıbetlerini tahkik ve takip başta Sayın Bakan 
olmak üzere hepimiz için bir vazife olmuştur. 

Ceza dâvalarında, hazırlık tahkikatının 
ehemmiyeti aşikârdır. Beceriksizlik ve haksız
lık örneği teşkil eden bir hazırlık tahkikatına 
bina edilecek hükmün, basiret ve ehliyetinden 
şüphe olunmıyan hâkimler elinde sakatlıkları 
ne kadar izale edilirse edilsin, adlî hata ile 
muallel olabileceği ve masumların mahkûmi
yeti gfoi ceza hukuku prensiplerine ters düşe
cek vebal altında bırakıcı vaziyetlerin tahassül 
edebileceği vakıasını dikkatinde tutan değerli 
hukukçularımızın, öteden beri İsrarla üzerin
de durdukları «adlî zaJbıta» nın kurulması- ile 
ilgili çalışmaların safhası hakkında ümitli bir 
haberi iSayın Bakandan (beklemekteyiz. 

Bu arada, gerek üçüncü kuvvet yargı or
ganının illerde temsili, gerek ühtiyacm zama
nında ve ucuz olarak karşılanması yönünden 
Cumhuriyet savcılarının, adlî tahkikat işlerin
de emirlerine giren emniyet müdürlerine ve
rildiği kadarı ile olsun birer taşıta sahibolma-
ları lüzumunu belirten sözlerimizin, hoşa git
miş olmak için söylenen boş lâf telâkki edil
memesini iSayın Bakandan ve dolayısiyle Hü
kümetimizden istirham ederiz. 

Bu mevzuda senelerce evvel şahsan yapmış 
olduğum bir teklifin, Meclislerde müspet ka
rara (bağlanamamış olmasını, teklif sahibi ola
rak şahsıma raci olduğu kadar, değer ve ihti
yaç yönünden mekanizma için de bir şanssızlık 
sayıyorum. 

Muhterem arkadaşlarım, 
Adalet ve cezaevi (binalarının çoğu yerdeki 

halini, günlük hayatında vatandaşlarımız gör
mekte ve diğer resmî dairelerin haşmet ve şa
tafatı ile mukayese edince, kendine göre hak
sızlığı kaıbul edip maalesef çoğu kere de mües
seselerin arz ettiği önem ve değer üzerinde 
hatalı yargıya varmaktadır. 

ikinci Beş Yıllık Kalkınma Plânında ön
görülen yatırımların çoğunlukla ekonomik ala
na bırakılmış olması ve (bunun için '5 milyon 
gibi cüzi bir meblâğın ayrılmış bulunma
sını isabetli görmemekteyiz. 

Fakat, Plânlamanın genellikle bağlayıcı ve 
hiç olmazsa müşkülât arz eden tutumu karşı-
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smda bu mübrem ihtiyacı kaderine terketme-
mek için bâzı çareler bulunabileceği kanaa
tini taşıyoruz. 

Hazineye fazla yük olmadan, adalet daire
lerinin mesuliyetlerine mevdu bir kısım para
ların bir miktarını, hak sahiplerinin hakla
rına halel getirmeksizin, bu sahada değerlen
dirmenin veya mevzuuna bu gibi faaliyetler 
de giren bir adalet bankası kuruluşuna gitme
nin mümkün ve en azından üzerinde durulacak 
bir husus olduğunu arz ederiz. 

Hassaten Hükümet Merkezindeki adalet bi
nalarının dağınık manzarası hem vatandaşa ezi
yet çektirmekte hem de çalışanlara ıstırap ve
rip hayatlarını törpülemektedir. 

Barolar Birliğinde esirgemiyeceğine emin 
olduğumuz gayretleri davet edilmek suretiyle 
öhemmiyet arz eden bu ihtiyaç üzerinde durul
masını iSaym Bakandan istirham eyleriz. 

Muhterem arkadaşlarım, 

Geçen yıl Adalet Bakanlığı Bütçesinin Kar
ma Bütçe Komisyonunda görüşülmesi sırasında, 
şahıslarına karşı hürmetten başka hiçbir art 
düşüncem olmıyan eski Adalet Bakanı Sayın 
Dinçer'e acı ve fakat gerçek tenkidler yönelt
miştim. Ondan sonra önlemi duyulan Avukat
lık Kanununun gayet sıkı surette takibedile-
rek haliyle çıkmış olması dahi, kamu yararı 
ve sevgili meslek arkadaşlarımın hukuku bakı
mından sevinilecek bir neticedir. Burada Sayın 
Dinçer'e teşekkürlerimi sunmakla kendi kendi
me olan borcu ödemek istiyorum. 

Meslekin, gerçek anlamına uygun bir faa
liyet ve muktesabatına imkân sağlıyacak Ba
rolar Birliğinin kurulmuş olmasını ve hem 
de ilk idaresinin pek mümtaz ellere tevdi edil
miş bulunmasını ümitlerimizi aydınlığa çıka
ran büyük bir kazanç sayıyorum. 

Kanunun kazanılması zaruretiyle, o sıra 
üzerinde duramadığımız noksanların düzel
tilmesine dair milletvekili va senatör arkadaş
larla birlikte ve şahsan yaptığımız tekliflerin 
Millet Meclisi Adalet ve Anayasa Komisyonun
da neticeye bağlanıp, Millet meclisine sevke-
dilen şekli ile kanunlaşmasında şikâyet ve 
tatbikat hata ve tereddütlerinin ortadan kal
kacağına ve kanunun en mükemmel suretts 
hizmetini göreceğine inanıyoruz. 

Sevgili arkadaşlarım, 
Ceza ve tevkifevlerinin son yıllarda insanca 

yaşamanın şartlarına uygun hale getirilmesi 
için beliren ve değişen iktidarlar tarafından 
da değişmez görüşlerle takibolunan faaliyet
leri memnunlukla karşılıyoruz. 

Cezanın, yalnız tedip ve ibreti müessire 
vasfında görülmiyerek ıslâh edici nitelikte ka
bulüne varan modern görüşün mahsulü ola
rak, gerek infaz safhasında ve gerek infaz
dan sonra fertleri cemiyete faydalı birer un
sur halinde tutan tatbikatın tecellisini değerli 
buluyoruz. 

Bu mühim mevzuda Bütçenin daha verimli 
olacak şekilde getirilmiş olmasını isterdik. 
Gider artırıcı bir işlemin imkânsızlığı karşı
sında görüşlerimize bu yılki uygulamada yer 
verilmesini ve gelecek yıl bütçesine de yeteri 
kadar ödenek ayırma yolunun bulunmasını te
menni ederiz. 

Bu konu ile ilgili olarak (Patronaj kanun 
tasarısı) nm safhası ve biran evvel çıkması 
için neler düşünüldüğü hakkında bilgi rica edi
yoruz. 

Sevgili arkadaşlarım, 
Memleketimizde icra dairelerinin iş altında 

ezildiğini ve hususi hukuk münasebetlerinin bu 
dairelerdeki işleri her gün artırma karekterinde 
olduğunu dikkate alırsak, gerçekten bir ihtisas 
dalı olan icra memurluklarına hukuk mezunu 
ve haklar tanınmış yetişkin elemanlar bulma
nın lüzumuna da inajmıış oluruz. Zannediyoruz 
ki, eskiden hâkim sınıfından olanlar eliyle icra 
memurluklarının görüldüğü sıralarda kendini 
hissettiren rahatlık, bundan sonrası için de fay
dalı neticeler verebilir. 

Muhterem arkadaşlar, 
Adalet Bakanlığı bütçesi vesilesiyle üzerinde 

duracağımız bir konu da seçimlerle ilgili ola
caktır. 

Seçim Kanununun nispî temsil esasına sadık 
kalarak düzeltilip, meseleler yaratan hükümle
rinin vuzuha kavuşturulacağı ve tatbikat nok
sanlarının bertaraf edileceğine dair iktidarın 
başı ve sorumluları tarafından bazan şikâyet, 
bazan temenni ve bazan da teminat olarak ya
pılan beyan ve taahhütlerin yerini bulmasını 
beklemekte sabırsızlanıyoruz. O beyan ve vaid-
lerden sonra geçirdiğimiz bir seçimle edindiği-
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nıiz yeni tecrübelerin ışığında bu işe el koy
manın zamanını daha fasla uzatmamak lazım
dır. 

Bu arada, seçmen kütüklerinin, vatandaş 
iradesinin kullanılmasını engelleyici kayıtlarla 
tanzimi umumi şikâyete mevzu'olmaktadır. Bun
ları siyasi partiler arasında anlaşmaya vararak 
düzeltmek hem lâzım, hem de mümkündür. 
Bundan başka demokratik rejimin faziletini 
gölgeliyen ve her siyasi parti ve vatandaşların 
şikâyetine mevzu olan önseçim müessesesini de 
Anayasanın esprisinde dürüst işler bir hale ge
tirmek, hepimize düsen bir vazife olmakla be
raber, Bayın Bakanlığın bu konularda ön ol
ması ve iyi niyet çalışmalarında emeği geçen
lere faydalanma kaynaklarının açık tutulması 
samimî temennimizdir. 

Her iki konuda da Meclislerde grupları olan 
üç siyasi partinin grup temsilcilerinin karşılıklı 
görüş teatisine bağlıyarak, prensip anlaşmasına 
varmış oldukları ve mükemmel, birer eser ver
mek üzere çalışmalarını genişletip devam ettir
me yolunda karsdıklı arzu izhar etmiş bulun
dukları hakkında basma intikal eden haberin, 
vatandaşlar arasında ziyadesiyle nıeranuııijreti 
mucibolduğunu da bu vesileyle arz etmek is
teriz. 

Muhterem arkadaşlarım, 
Son yıllarda demokratik rejimin verdiği hür 

hava içinde vatandaşların Anayasada öngörülen 
insanca yaşama isteklerini tabiî bulmaktayız. 
Bir hakkın sonucu olarak tedbir getirilmesi or
ganlar için vazife olduğu gibi, hak sahiplerinin 
türlü kanuni yollarla bu haklarını takibetmele-
rini de sade vatandaşa verdiğimiz değer itiba
riyle, hattâ teşvike lâyık görmekteyiz. Ancak, 
kısmen demokrasinin yanlış anlaşılması ve kıs
men de tahrikçi unsurların tesirinde serbes ha
yat sahasında kendini gösteren kanunsuz dav
ranışların ceza evlerinde de tesirini icra ederek, 
isyan hareketlerine başvurulduğunu esefle 
müşahaâe etmekteyiz. 

Kaderin menfi cilvesiyle ceza evlerine düş
müş olan vatandaşlarımızı bu gibi isyan hare
ketlerine şevkte, ceza evlerine sokulmakta olan 
uyuşturucu maddelerle, her cinsten silâhların da 
etkisi olduğu muhakkaktır. Ceza evlerini ve 
mahkûmları maksattan uzaklaştıracak bu gibi 
anormal hareketlerin önlenmesini temin edecek 

akıllık tedbirleri milletçe Hükümetten bekliyo
ruz. Bu mevzu ile alâkalı ceza evlerinin iç ve 
dış korunmasına dair kanun tasarısı hazırlığı
nın hangi safhada olduğımu ve bu tasarının 
tedbir ihtiva edip etmediğini Sayın Bakandan 
öğrenmek istiyoruz. 

Muhterem arkadaşlarım, 
Birkaç cümle ile de olsa, çalkantılar karşı

sında yüce milletimizin ve devletimizin varlığı 
ile alâkalı, ucu rejime dayanan ve görüşümüze 
göre yalnız rejim meselesinde de kalmayıp istik
lâlimizle alâkalı neticeleri olabilecek aşırı cere
yanlar ve faaliyetler üzerinde durmak isterim. 

Anayasada teminatını bulan, düşünce hür
riyetine saygüıyız, Lâkin, hürriyetleri istimal 
vesilesiyle temel hak ve hürriyetleri yok edici 
ve vatanı tehlikeye sürükleyici davranışları hak
lı görmenin mümkün olmadığı hor aklı başında 
insanın kabul edeceği bir haldir. Bu gibi davra
nışların devletleri çökerttiğini tarih' pek çok 
misali ile göstermiş tir. 

İnsan hak ve hürriyetlerini korumayı amaç 
bilen Birleşmiş Milletler Yasasındaki hükümden 
de ilham ve ibret alarak, Anayasayı kendi gö
rüşleri çerçevesinde se^ya-üst karakterli bir 
Anayasa vasfında görüp, göstermek istiyeîüere 
ve bilhassa böylesine yersiz bir görüşü nıeşru-
laşferrp, kanunsuz fiilî müdahalelerle bunu ger
çekleştirme yoluna sapanlara, vatan ve milletin 
selâmetinin gerektirdiği mahiyette set çekilme
sini teminon, Anayasamıza açık bir hüküm ko-
zmlmasmın lüzum ve hattâ zaruretini his ve 
iddia ediyoruz. 

Eu halde, tatbikat değişikliği ve çekişmele
rine yol açan TOK, nunun 141 ve 142 nci mad
delerinin her türlü aşırı akımlardan milletimizi 
koruyacak bir vuzuha kavuşturulması lüzumu 
bir kere daha kendini göstermektedir. 

Muhterem arkadaşlarım, 

Herkesin, her türlü düşünceye sahibolması-
nı tabiî görürüz. Fakat, Anayasanın ve kanun
larımızın yasakladığı hususlarda bu düşünce
lerin faaliyet mevzuu olmasının mânasına Var
mayı uzağımızda tutarız. 

Güven Partisi Grupu olarak, bu konuda söy-
byeceğimis son sos : Vatan hepimizin, hepimiz 
millette ve devlet hepimizdedir, Önce vatan, 
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millet ve devlet sonra şahıs ve zümre düşün
cesi... 

Çok değerli arkadaşlarım, 
Ayrılan zamana sığdırabilmek düşüncesiyle 

çoğu mevzuda başlık halinde dokunduğumuz 
hususların, geniş mânasını, siz (değerli üye ar
kadaşlarımla, Sayın 'Bakan Ve Bakanlığın müm
taz elemanlarının kavrıyacağına inandığımız 
için bu hususları kendilerine emanet ediyoruz. 

Güven Partisi Oumhuriyet Senatosu Grupu-
nun en sıcak saygı ve sevgilerini sunar, bütçe
nin büyük milletimize ve Adalet Bakanlığı ca
miasına hayırlı ve uğurlu olmasını yürekten di
lerim. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Ataklı Milî Birlik Gru-
pu adına. 

MİLLÎ BİRLİK GRUPU ADINA MUCİP 
ATAKLI (Tabiî Üye) — ISayın Başkan, Değer
li arkadaşlarım. Adalet Bakanlığı Bütçesi üze
rinde Millî Birlik Grupunun görüş ve dilekleri
ni arz etmek üzere söz almış bulunuyorum. 

Dayanağı Anayas'a hâkimiyeti Ve (hukuk 
devleti ilkesi olan demokratik bür rejim içinde
yiz. Türk Milletinin isteklerine, millî ihtiyaçla
rınıza ve insan haysiyetine uygun bir siyasi 
rejim olarak sayılan demokratik düzenin ve 
(hukuk devMinin tek yaşamla Ve yerleşime şartı 
vardır. O da «Adalet Mülkün Temelidir» hük
münün tam ve olgun anlamı ile gerçekleştiril
mesidir. Bu bakımdan yargı organlarının ba
ğımsızlığı, hâkimlerin bağımsızlığı ve teminatı, 
savcıların teminatını sağlamak suretiyle Batı 
anlamındaki demokratik düzene kavuşmak 
mümkün olabilir. Bir memlekette adaletin şü
mulü ile var olduğunu yalnız hukukî tedbirle
rin alınmış olması d'a ispatlamaz. Bu îhuîmkî 
tedbirler ne kadar mükemmel olursa olsun, 
adaletin zamanında dağıtımı ve Iteslmi yapıl
madığı (müddetçe kişilerin vijdanlarında benim
sediği adalete olan güven duygusu zied'elenir ve 
toplumda sosyal, ekonomik ve psikolojik sar
sıntılar meydana gelir. 

Adalet insanların yaşama gücünün bir de
ğer unsuru ve başlıca mânevi gıdasıdır. Bu de
ğer unsurunun vicdanlarda m&kes bulabilmesi, 
kişilerin bu mâneVi gıdadan yararlanabilmesi, 
ancak o memlekette hak ve hukukun gerçek 
anlamı ile tahakkuk etmesiyle mümkün olur. 
Böyle bir memlekette (devletin itibarı ve kişi
lerin devlete güveni var demektir. 
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Millî Birlik Grupu olarak biz; demokratik 
j düzen içerisinde kişinin hak ve özgürlüMerirıin, 

Anayasanın ve kanunların verdiği imkânlar dâ
hilinde teminat altına alınması ve adaletini tar
tışılmaz bir değer, millî bir güven kaynağı faa
line getirilmesi gerektiğine inanmaktayız. 

I Adalet Bakanlığı Bütçesinin eleştirilmesin
de, bütçe rakamlarının bir (değeri olmakla bera
ber, bakanlığın asıl görevleri yanında bu ra
kamların fazla bir mâna taşımadığı kanısında
yız. Bunun için biz blakanlığn görevlerini ön-
plâna alarak temenni ve tenkidlerimizi sunma
ya çalışacağı^ : 

Adalet Bakanlığının başta gelen görevi; 
mülkün temeli olan adaletin emin ve süratli 

I bir şekilde gerçekleşltirilmesini sağlamaktır. 
Adaletin emin ve süratli bir şekilde gerçekleş
tirilmesi, hukuk ve ceza adaletinin emniyetli 
ve süratli bir şekilde gerçekleştirilmesi ile 
mümkündür. Hukuk adaletinin emniyetli ve sü
ratli bir şekilde gerçekleştirilmesi, hukuk ve 
ticaret dâvalarının süratlle, âdil kararlara bağ
lanması ve mahkemelerce verilen ilâmların ic
ra daireleri tarafından Devlet Kuvvetine (daya
nılarak süratle infaz edilmesiyle mümkündür. 

Ceza adaletinin emin ve süratli bir şekilde 
gerçekleştirilmesi de Ceza dâvalarının mümkün 
olan süratle sonuçlandırılması Ve suçluya toplu
mun müeyyidesi olarak, uygulanan cezaların 
infazı, hukukun bugünkü prensiplerine uygun 
bir şekilde yerine getirilmesiyle kabildir. 

Milletçe Adalet Bakanlığından beklediğimiz 
şey, gcrülüyorki, her şeyden önce, işlerin dâva
ların süratle ve âdil ölçüler içinde sonuçlandı
rılmasının sağlanmasıdır. 

Sayın senatörler; 
Yurdumuzda adaletin dağıtımı ve teslimin-

deki gerçek ise, tamamen emniyet ve süratle 
çelişki halindedir. Bunun başlıca medenini; 
toplumumuzun en önemli bir meselesinin, yur
dumuzda yıllarca hep palyatif tedbirlerle hal
ledilmesi, Iköke inen reformist çarelere ihbar 
edilmemesi teşkil eder. Adalet cihazmdaki bu 
bozuk düzen yüzünden, dâvalar her gün art
makta, zalimler mazlum, mazlumlar zalim du
rumuna düşmekte, sonuca ulaşmak bir kat da
ha uzamaktadır. 

Bugün asliye mahkemelerinde duruşmalar 
I 3 hattâ 4 ay sonraya atılmak asliye mahkeme-
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lerinde karar elde edebilmek için vatandaşlar 
en az iki üç ısene beklemektedir. Hele kararın 
bozulması ve mahkemenin ısrar etmesi hallerin
de vatandaşın hakkını alabilmesi için ömrü ve
fa ederse, 8 - 10 sene sabırla işini takibetmesi 
gerekmektedir. Bu yüzden de birçok haklar 
kaybolmakta, haksız ve suçlu olanlar bu du
rumdan yararlanmaktadırlar. 

Adaleti dağıtan kişilerinde kişisel eğilim
leri bu bozuk düzene katılınca adaletin teeel-
lisindeki aksaklıklar bir kat daha artmaktadır. 

Batılı anlamda hür ve demokratik toplum 
düzeninin ayrılmaz parçası olarak, İnsan Hakr 
lan Evrensel Beyannamesinde ifadesini bulan 
kişisel hakların ve temel hürriyetlerin gerçek
leşmesi ve korunması için yargı organlarının, 
süratle işler hale getirilmesi gerekmektedir. 

Her alanda olduğu gibi, adalet lalamnda da 
geri kalmışlığın nedenini muayyen bir iktidar 
zümresinin sırtına yüklemek haksızlık olur. 
Bu tevarüs edilen bir sorumluluktur. Ancak 
müştereken inandığımız aksaklıkların gideril
mesinde iktidarda bulunanlar ve bu aksaklık
ları gidermeyi programlarına alanlar köklü ça
reler getirmezlerse görevlerini yapmamış olur
lar ve zamanın şartlarına uymamanın sorum
luluğunu taşırlar. 

Zafer ve mağlubiyetler nasıl ki bir kuman
danın malıdır; Hükümet edenler de geçmişte 
aldıkları sorumların başarıya ulaşmasından 
veya başarısızlığa uğramasından sorumlu olur
lar. 

Adalet cihazının arz ettiğimiz anaaksıaklık-
larını münhasıran mahkemelerin kifayetsizli
ğine, kadro yetersizliğine ve hâkim ve sav
cıların yeteneksizliğine bağlamak mümkün de
ğildir. Bu aksaklıkların giderilmemesinin baş 
sorumluları, başta Hükümet ve Adalet Bakan
lığı olmak, üzere Türkiye Büyük Millet Mec-
lisidii.'. 

Bu bakımdan; Türk Milletini kendi hakla
rını korumada kolaylığa kavuşturmak ve yar
gı organlarımızı her türlü şaibeden kurtarmak, 
öncelikle Hükümetin sonra hepimizin tek he
defi olmalıdır. 

Modern bir toplumun ihtiyaçları uygar 
bir millet olmanın tarihî sorumluluğu karşısın
da bu hedefe ulaşmak palyatif tedbirler, çık
tıktan kısa bir müddet sonra tekrar düzeltil

mek mecburiyeti duyulan münferit kanunları 
çıkarmakla mümkün olmaz. 

Bugüne kadar belirli bir Devlet görüşüne, 
gelişen ve değişen dünya şartlarına, modern 
hukuk kurallarına göre değil daha çok iktida
ra geçtn siyasa partilerin görüşlerine, eğilim
lerine, iktidarda kolaylık sağlama düşüncesine 
uyularak hazırlanan ve on binlere varan ka
nunların artık reformist bir zihniyet ve mo
dern hukuk devleti görüşü ile elenmesi, boş
lukların bırakılmaması ve adaletin süratle ve 
hakkaniyetle dağıtımını mümkün kılacak, ted
birlerin alınmasına şiddetle ihtiyaç vardır. 

Sayın senatörler; 
Yargı organlarının görevlerini en iyi şekil

de yapabilmesi ve toplumumuzu adlî huzur
suzluktan ve adalete karşı güvensizlikten ih-
kakı hak duygusundan kurtarabilmesi için, 
Adalet Bakanlığının mevzuat keşmekeşine son 
verecek ve adaletsin sürat ve emniyetle gerçek
leşmesini sağlıyaeak tedbirleri süratle meclis
lere sunması ve Parlâmentonun da bu alanda 
görevini yapması şarttır. 

Sayın senatörler; 
Genel olarak adaletin tecellisinde aksak

lıklara, haksızlıklara, huzursuzluk ve güven
sizliğe sebebiyet veren hususlar şunlardır: 

1) Dâvaların süratle intacedilmemesi; 
Memleketimizde mevzuatın, kanunların ve 

teşkilâtlanmanın yetersizliği ve şartlara uy
mazlığı yüzünden dâvalar uzamakta ve netice
de kişiler zarar görmektedir. 

Uzayan dâvaların parlâmentonun, sık, sık 
çıkardığı af kanunları yüzünden düşmesi 
neticesinde zarar görenlerin haklan kayboldu
ğu gibi, af söylentileri üzerinde mahkemeler
de de bir gevşeme müşahade edilmektedir. 

Dâvaların süratle intacını sağlıyaeak ted
birler yanında af atıfetinin haklan da ihlâl 
etmiyecek, mahkemelerin faaliyetlerini gev-
şetmiyecek şekilde kullanılmasını parlâmento 
öngörmelidir. 

2) isabetli ve âdil kararlann zamanın
da verilmemesi; 

isabetli ve âdil kararların süratle veril
memesinin en büyük âmilini adlî personel teş
kil eder. 

Başta hâkim ve savcılar olmak üzere avu
katlar, noterler, mahkeme başkâtipleri, zabıt 
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kâtipleri, mübaşirler, icra ve ceza evi me
mur ve müstahdemleri bu gecikmelerin müseb
bibidirler. 

Hepsi üzerlerine düşecek görevleri kifa
yetle yapacak nitelikte bulunacak, ayrıca ka
rakteri sağlam faziletli kişiler olacaklar ki, 
ihmal ve kasıtlarının, isabetli ve âdil kararla
rın alınmasına, neticenin gecikmesine sebe
biyet vermesinler. 

Bunun için adlî meslekte diploma her şeyi 
halledecek bir anahtar olmamalı, bu mesleğe 
alınacaklar için başka nitelikler de istiyen mev
zuat getirilmelidir. 

Ayrıca mesleğe yeni katılan hâkimlerin, 
savcıların, avukatların iyi yetiştirilmesi sağ
lanmalıdır. Bunlar için mecburî olan staj 
devrelerinin bir mevzuatı yerine getirmekten 
öteye bir mânâ taşımadığı açıktır. 

Staj meselesinin, ilmî kudret ve kifayette 
yetişmeyi sağlıyacak bir statüye sokulması ge
reklidir. 

Ayrıca, savcılar üzerine ve savcılar kanalı 
ile yapılan siyasi baskılar kaldırılmalı ve 
yargı organlarının taleplerine yürütme tara
fından zamanında cevap verilmelidir. 

Bunlar yapılmadığı takdirde; süratle ve 
emniyetle isabetli ve âdil kararların verilmesi 
mümkün olamaz, 

3) G-etirilecek mevzuatın ve tedvin edi
lecek kanunlann haklarını arıyacaklara fazla 
külfet yüklememesi, kolaylık ve sürat sağlan
ması öngörülmelidir. 

4) Noterlik bir meslek haline getirilmeli 
ve tahsil meselesi dedikoduları önliyecek ted
birleri de ihtiva etmelidir. 

5) Teşkilâtın modern anlayışa ve günün 
şartlarına uymaması, kadro yetersizliği, Yar
gıtay dâhil bütün memleketimizde dâvaların 
her yıl bir önceki yıla nazaran artmasına ve 
gelen yıllara büyük rakamlar halinde intikal 
etmesine sebebolmaktadır. 

Bakanlığın, Merkez Teşkilâtı için özel ola
rak tedvin edilmiş bir teşkilât kanunu yok
tur. 

Bugüne kadar 22 Mayıs 1327 tarihli bir ni
zamname ve 458 sayılı Ceza ve Tevkif Evleri 
Kuruluş Kanunu gibi, kanunlarda yer alan 
dağınık hükümlerle teşkilâtın görevleri yü
rütülmektedir. Raporda Başkanlığa sunuldu-
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ğu beyan edilen Merkez Kuruluş Kanununun 
bu yıl içerisinde Parlâmentodan çıkmasını te
menni etmekteyiz. 

6) Mahkemeler için bütün teşkilât hü
kümlerini ihtiva eden bir kanun mevcut de
ğildir. Bunun süratle hazırlanmasına ihtiyaç 
vardır. 

7) Raporda, hazırlıkları bitmiş ve yasama 
organlarına sunulmuş olan 45 sayılı Kanunun 
noksanlarını tamamlamak amacını güden ta
sarının, 

—• Adliyeciler Yardımlaşma Kurumu Ka
nun tasarısının, 

—• Adalet Komisyonunda iken kadük olan 
Hukuk Usulü Mahkemeleri kanun tasarısının 
yeni şeklinin, 

— Çocuk Mahkemeleri Kuruluşu ve Yargı
lama Usulleri kanun tasarısının, 

— Noterlikle ilgili kanun tasarısının, 
— Türk Ceza Kanununda değişiklik geti

ren kanun tasarısının, 

— Cezaların infazı sırasında ve infazdan 
sonraki korunmaya ait kanun tasarısının; 

Bu yıl içerisinde kanunlaşmalarını temen
ni etmekteyiz. 

Raporda beyan edilen fakat henüz yasa
ma organlarına intikal etmemiş olan diğer 
tasarıların da biran önce yasama organlarına 
sunulmasını diliyoruz. 

Bu arada uzun zamandır Türk kamu oyu
nu ilgilendiren ve tartışmalara sebebolan ve 
halen tartışmaların konusu olmakta devam eden 
Savcıların atanmaları ile ilgili kanun tasarısı 
üzerinde de durmak istiyoruz : 

Anayasa Mahkemesi 18 . 12 . 1067 tarihinde 
966/31 esas ve 967/45 sayılı kararı ils Cumhu
riyet Savcılarının atanmalarını Adalet Bakan
lığının yetkisine bırakan 45 sayılı Kanunun 
77 nci maddesini ve 5457 sayılı Kanunla tadil 
edilmiş bulunan 2556 sayılı Kanunun 63 ncü 
maddesini, Anayasamızın 137 nci maddesine 
aykırı bularak iptal etmiş bulunmaktadır. 

Bahis konusu hükümlerin iptali üzerine Ada
let Bakanlığı hazırlamış olduğu yeni tasarıyı 
yasama organlarına sunmuş ve halen "DU tasarı 
Meclisin gündeminde tartışılmaktadır. 

Bu tasarı Senato'ya geldiği zaman görüşle
rimizi genişliğine ve derinliğine arz edeceğiz. 
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Ancak, Adalet Bakanlığının bütçesini tartış -
tığınuz su anda bu konuya da kısaca değinmek 
zorunluğunu duyuyoruz. 

Anayasa Mahkemesinin iptal kararının ge
rekçesi; hukuk devleti düşüncesini, savcılara te
minat sağlayıcı demokratik hükümleri ihtiva 
etmesini, zorunlu kılmaktadır, 

Bu gerekçeye rağmen ve herkesten çok Ana
yasaya bağlı ve saygılı bulunması gereken Ada
let Bakanlığının, iptal edilen hükümleri eski
sinden daha çok Anayasaya aykırı olarak hasır
layıp yasama organlarına sunmasını akü, man
tık ve hukuk devleti ölçüleriyle bağdaştırmayı 
mümkün görmüyoruz. 

Bu tasarı kanunla.}tığı takdirde, Anayasa 
Mahkemesi tarafından tekrar bozulacağı ger
çeği karsısında Bakanlığın bu tarzdaki davra
nışının nedenini anlamak çok güçtür. 

Parlâmentolarda çoğunluğu elinde bulun
durmak hiokimseye Anayasa kuruluşlarının. 
kararlarına karşı direnmek ve Parlâmentoyu bu 
kuruluşlarla karşı karsıya gatirmzk hakkını 
vermez. Bu davranışlar millî irade 'kavramının, 
mevcut Anayasa anlayışı dışında değerlendiril-
meni, bunda ısrar edilmesi, diğer kuruluşların 
haklarına tecavüz anlamım taşır. 

Demokratik hukuk devleti, parlâmentosu ve 
Anayasa kuruluşlariyle bir kültür. Anayasadan 
güc ve hak alan her kuruluşun görevini yap
mada tek dayanak Anayasadır. 

iktidar buna riayet etmez ve bütün açıklı
ğına rağmen iddiasında İsrar ederse hukuk ku
ralları ve Anayasa 'hâkimiyeti karşısında açık 
düşer. 

Siyasal gücün etkisini yargı organları üze
rinde devam ettirmek, savcıları yalnızca hükü
metin bir memuru olarak kabul etmek, yan
lıştır, hatalıdır, hukukun üstünlüğü prensibini 
ihlâldir. 

Adalet Bakanlığının bu davranışının Sena
tomuzda itibar görmiyeceği ümidindeyiz. 

Sayın senatörler : 
Son olarak, adalet cihazının keyfiyeti üze

rine etkisi olan bâzı konulara da temas etmek 
istiyoruz. 

— Adlî Polis Teşkilâtının kurulmamış olma
sı mahkemelerimizde vazife gören kişileri bü
yük bir dayanaktan mahrum kılmakta, süratli 
adil kararların alınmasına engel olmaktadır. 

Her yıl bu hususta hazırlık yapılmakta ol
duğunu dinler dururuz. Bu yıl da değişen bir 
şey yok. 

Adlî Polis Teşkilâtının bir an önce kurul
masında büyük faydalar vardır. 

— Adliye binaları ve binalarda yerleşme 
imkânları yürekler acısıdır. Bu husus üzerinde 
titizlikle durulmalıdır. 

— Kadro yetersizlikleri, kifayetsiz eleman
lar dâvaların birikmesine, işlerin yürümemesi
ne, hakların zayi olmasına sebebolmaktadır. 

— Mahkemelerin araç, gereç ve diğer mal
zeme ve kırtasiye yetersizliği ayrı bir derttir. 

Bu noksanlıklar da işlerin zamanında gö
rülmesine engel teşkil etmektedir. 

— Ceza evlerinin durumu ise üzerinde en 
fasla dikkat ve hassasiyetle durulmasını gerek
tirmektedir. 

Cezaevi personelinin maddi ve mânevi im
kânları yetersizdir, Yolsuzluklara sebebiyet 
vermektedir. Zaman zaman çeşitli cezaevlerin
de kanlı isyanlara tanık olmaktayız. 

Gardiyanların çalışma şartları ağır ve in
san takati üstündedir. Hükümlülerin durumu 
ise ayrı bir konudur. 

Hemen hemen bütün cezaevlerinde, kanun 
kuvveti yerini kaba kuvvete terketmiştir. 

Bileği veya kesesi güçlü olanlar koğuşlarda 
ikinci bir hürriyet kısıtlayıcısı olarak zayıfları 
ezmekte, onları köle gibi kullanmakta ve her 
türlü imkânlarını kene gibi emmektedirler. 

Bunlar bilindiği halde, yeterli önleyici ted
birler alınmamaktadır. Adalet Bakanından bu 
husus üzerine önemle eğilmesini diliyoruz. 

Sayın Senatörler; 
Demokratik düzenin tartışma götürmez nite

liklerinden birisi, hukuk üstünlüğü ve yargı 
geleneğinin Anayasanın ve diğer kanunları ön
gördüğü kurallara bağlıdır. 

Yurdumuzda bu alanda yeterli olduğumuzu 
kabul etmiyoruz. 

TenMd ve temennilerini sunan arkadaşları
mızın da, bu önemli meselelere bizimle aynı açı
dan baktıklarını görerek bu kanaatin yaygın 
olduğu kanısına varıyoruz. 

Şu halde yapılacak şey palyatif tedbirler ye
rine, modern devlet anlayışının, insan hakla
rının ve hukuk kurallarının hâkimiyetini tesis 
edecek reformist tedbirlere gidilerek, adaletin 
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süratle ve güvenle, hakların kaybolmasına, hak
sızlıkların toplum bünyesinde huzursuzluklar 
yaratmasına imkân vernıiyecek çareleri hep bir
likte bulmaktır. Bu temennimizin- en büyük payı 
Hükümete düşmektedir. 

Hükümette de Adalet Bakanı, kendi iktidarı
na yararlı hizmet yapacak durumda bulunmak
tadır. 

Yalnız kendi iktidarına değil, Türk milletine 
en büyük hizmet imkânını taşımaktadır. 

Adalet Bakanı Türkiye'de adaletin gerçek
ten mülkün temeli olduğu kanaatini yaratmak 
veya bunu tamamen yıkmak durumundadır. 

Biz bu kanının yaratılması, temennisi ve 
umudu ile dolu olarak arz etmeye çalıştığımız 
yetersizliklerin giderileceği inancı ile Millî Bir
lik Grupu olarak 1970 Adalet Bakanlığı Bütçe
sinin milletimize ve Bakanlığa hayırlı olmasına 
diler, Bakanlığın değerli mensupları ile Türk 
adaletinin örnek temsilcilerini saygı ile selâm
larız. 

Arkadaşlarımıza saygılar sunam. (Alkışlar.) 

BAŞKAN — Sayın Acar, A. P. Grupu adına. 

ADALET PARTÎSÎ GRUPU ADINA SELÂ-
HATTİN ACAR (Ordu) — Sayın Başkan, Yü
ce Senatonun muhterem üyeleri; Yüksek huzu
runuza Adalet Bakanlığı 1970 yılı Bütçesi üze
rinde Adalet Partisi Grupu adına görüş, te
menni ve tenkidlerimizi arz etmek üzere çıkmış 
bulunuyorum. Bu münasebetle adliye camiası 
mensuplarına ve yüce senatörlere saygı ve se
lâmlarımı sunarım. 

İnsanlık tarihi ile beraber başlıyan hukuk 
tarihinin gerilerine doğru gittiğimizde Milâttan 
3 000 sene evvel ceza ve usul kanunları tatbika
tında ve eski Mısır'dan bir misal vermek isterim. 
Bir kadın suçlu ise Nil Nehrine atınız, batarsa 
suçludur, batmazsa masumdur, beraet ettiriniz. 
Eğer, suçlu erkekse; avucunun içine kızgın 
demiri sokunuz, bağırırsa suçludur, bağırmazsa 
masumdur, beraet ettiriniz. Yine taş yazılı Ha-
murabi Kanununun 30 ncu maddesinde büyük 
baş hayvan çalanlara yüz deynek vurula, diye 
kanun hükmü vardır. Asur Devletinde kötü ka
dınların saçları kesilir, namuslu ve evli kadın
ların başları örtülür.» diye kanun hükmü var
dır. 

, Eski Roma kanunlarında bâzı suçların ve 
ha,rb suçlularısın arenaya bırakılarak kafes
lerinden koyverilen vahşi hayvanlara parça-
latıldıkları kanunlar ile, daha dün Medeni Ka
nunun kabulünden evvel bir şahsın diğer şah
sa borcundan dolayı ceza vermesi bir gerçek
tir. 

Bugünkü Ceza Kanunumuzda, insan öldür
mek bir suçtur. İnsan öldürülemez. Fakat bu
nun da bir istisnası vardır. O da Ceza Kanunu
muzun meşhur 4S ncu maddesidir. Bu madde: 
«Gerek kendisinin ve gerekse başkasının nef
sine ve ırzına vukubulacak tehlikeyi filhâl 
defi zaruretinden münbahisolduğu ahvalde fai
line bu fiilinden dolayı ceza verilemez.» der. 

Şimdi insan öldürülemez. Ama, Ceza Kanu
numuza göre insan asılarak öldürülür. Bu, 
ister âmine asayişi, isterse ibreti müessire ol
sun, bir insanın diğer bir insanı, kanunla da 
olsa, asması keyfiyeti bütün insanları ve bütün 
insanlığı düşündüren bir meseledir. Nitekim, bu 
ınünasebatle bâzı devletlerde idamlar kaldırıl
mıştır. 

Bu mâruzâtımla, adaletin izafiliğine değil 
de, hukukta gerçekçi bir görüşle ideali bulma
nın zor bir keyfiyet olduğu hususuna değin
mek istiyorum. 

Ve bu münasebetle şimdiye kadarki Hükü
metler ve Hükümetlerimiz tarafından yapıl
mış icraatları mukayese değil, hattâ Bakan
lık alâkalılarından alınan bilgilerin matematik 
ifadelerine de iltifat etmeksizin kısaca aname-
selelerimize değinmek isterim. 

Meşhur Gandi'nin (Korkak insanlar için 
aşk, adalet ülkeleri kapalıdır. Oesur olmıyan 
insan ne inanabilir, ne yaşıyabilir) vecizesi 
muvacehesinde millî iradenin kâbesi bu kürsü
den hakikatleri dile getirmek, benim gibi, her
kesin görevidir. 

Bu münasebetle şöyle az gerilere bir göz 
attığımızda Cumhuriyetimizin kuruluşu ile 
kirlikte lüzumlu ve zaruri bulunan kodifikas-
yon hareketlerinde o saman seçilen komisyon
lar, Meclise biran evvel şevki mecburi olan 
kanun hazırlıklarını bir türlü bitirememişîer-
dir. 

O zamanki Ahkâmı Seriye Komisyonu Ah
vâli Şahsiye (Şahıs hukuku) va Düyun (Borç
lar hukuku) nu 8 aylık bir çalışmaya rağmen, 
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mezheplerde tatbik edilen seri usullerin müna
kaşası neticesi, 41 maddeden ileri gidememiş
lerdi. işin talikine yani gecikmesine tahammü
lü bulunmıyan Atatürk emir vererek komisyo
nu lâğvetmiş, bu münasebetle o zamanki Adliye 
Vekili Mahmut Esat Beyin Meclis konuşmasın
da «Medeni Kanunumuza karşı gelenler kar
şılarında kan ve ateş pahasını ödiyecekierdir. 
Yaşamak istiyen millet için, muasır medeniyete 
ayak uydurmak mecburiyetindeyiz» sosa meş
hurdur. iste bu olay, terimi ile bir «Merhale» 
Sayın Yıldıs'ın deyimi ile bir «aşama» benim 
ifademle bir «sıçrama» hareketidir. Bunun neti
cesidir ki, Medeni Kanunu İsviçre'den, Ceza 
Kanununu İtalya'dan, Usul Kanununu, Alman
ya'dan v.s. alarak Cumhuriyet üzerine renk ve 
yenilik katılmıştır. 

«Sıçrama» tâbirini kullanmam sebebiyle ha
fızamın ihanstine uğramamak için özür diliyo
rum. Birinci Büyük Millet Meclisinde o zamen-
ki ifadesiyle Sıhhi ve İçtimai Muavenet Nazı
rı. zannedersem Dr. Hayrııllah Efezıdi Mecli
se «Sari hastalıkların menine» dair bir kanun 
teklifi getirince aynı Mecliste katı bir Molla 
(Sen Allah'a şirk mi koşuyorsun, her şey Al
lah'tan gelir. Şer de, hayır da, hastalık c!a diye
rek kürsüye hücum ediyor ve Hârnrı Meclis 
kürsüsünde yarım saat adamakıllı dövüyor. Bu 
hâl nasılla şimdi tuhafımıza gidiyorsa, adalet 
tarihinin de bugünkü seviyesine çıkısı uzun 
uğraşma ve çarpışmaların neticesi olarak mer
hale kaydediyor. Şimdi arz ettiğim hususlarda 
aksini düşünenler de çıkabilir. Derlerin «Ismar
lama ayakkabı ayağa dar gelir» «Güsel örf ve 
adaletimizle birlikte kendi bünyemize uygun 
kanunlar çıkarabilirdik.» Firenkin elbisesi bize 
uymaz. Tercüme kanunlar bünyemize gelmez. 
Hay hay; işte Meclis mevcut kanunların hanı
nı al sakla, hamını pakla»; 

Biraz da diyalektik biliyor intihamdan kor
karak elcevap vakit yoktu. Vakit. Yeni Cum
huriyetin çarhları işliyecektir. 

Ama, «daima hakikati müdafaa edersen, tak
dir eden olmazsa bile, vicdanına hesap vermek
ten kurtulursun.» Maalesef Sokratın lâfı. Bu se
bebi mebni islâha muhtaç müesseselerimizden 
biri de Adliyelerimizdir. Millet adına karar ve
ren hâkimlerimizin kendilerine göre dertleri 
vardır. Meselâ hemen hâkim çıkar çıkmaz umu

miyetle kazalara tâvin edilirler. Tecrübeleri ki
fayetsizdir. Doğru dürüst yatacağı yer yoktur. 
İaşe, ibale zorluğu içindedirler. Mübaşirlerin, 
zabıt kâtiplerinin terfi ve tâyinleri; muntazam 
binalardan yoksun bulunmaları, işte bütün bu 
istek ve ihtiyaçlar ayrı ayrı birer meseleler
dir. Halbuki adaletin tesis ve tevzii sürat is
ter. 

Bu sebeple buna müteveccih zarurî ihtiyaç
ların biran evvel giderilmesi temennimizdir. 
Zira, Adalet bir güneştir aynı zamanda fertlerin 
haksızlıklara karşı sığındığı bir itimat barına-
gi, bir ümit kaynağıdır. 

Âdil olan Devletler tarih boyunca payidar, 
oimıyan devletler ise tarımar olmuşlardır. İşte 
hâkimin fazileti doğruyu bulmak, hatibin vazi
fesi doğruyu söylemektir. 

Meri kasımları tatbik ile mükellef topye-
kûn adliyecilerimizin hüküm tesisinde ve karar 
ittihazında medeni toplum düşeninin bugüne 
dek en iyisi gözüken demokratik düzene ve 
•oran getirdiği ferdî şeref ve hürriyete ve aileye 
yaygı, alın terine hürmet, mülkiyete kıymet ve-
rrn hükümlerine sadakat gösterir bir şekilde 
tatbik etmek ye ikisi toplumumuzun bekası için 
r,~k önemlidir. Haldıki, Medeni Kanunumuz hâ
kime, yerine göre kanım koyucu gibi hareket 
e'-msk yetkisini de vermiştir. 

Muhterem senatörler; konuyu daha fazla 
dağıtmamak için ifade edeyim; görülmekte ol
duğumuz konular, Adliye Bakanlığı Bütçesi mü
nasebetiyle, Adalet Bakanlığı merkez teşkilâtı 
yani idari bakımdan Bakanlığa sıkıca bağlı 
kuruluşlar ile ayrıca mahkemeler, Savcılıklar, 
icra ve İflâs memurlukları, Adlî Tıp Müessese
mi Başkanlığı ve Adlî Tabiplik, Geza ve tevkif 
evleri, Gocuk ceza ve ıslah evlerinden ibarettir. 

Mahkemelerimin ve hâkimlerimiz; Anaya
samızın getirdiği yeni hükümler muvacehesin
de tam ve kâmil mânada bağımsız ve teminat
lıdırlar. Nitekim, «Anayasa Madde 132: Hâ
kimler, görevlerinde bağımsızdırlar; Anayasaya 
Kanuna, hukuka ve vicdanî kana atlarına göre 
hüküm verirler. Hiçbir organ, makam, merci 
veya kişi, yargı yetkisinin kullanılmasında 
mahkemeler a ve hâkimlere emir ve talimat ve
remez; genelge gönderemez; tavsiye ve telkin
de bulunamaz.» Yine Anayasamızın 133 ncü 

1 maddesinde «Hâkimler azlolunamaz, kendileri 
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istemedikçe Anayasa gösterilen yaştan önce 
emekliye ayrılamaz; bir Mahkemenin veya kad
ronun kaldırılması sebebiyle d3 olsa aylıkların
dan yoksun kılınamaz.» işte Mahkemelerin ba
ğımsızlığı ve hâkim teminatına dair bu Anayasa 
hükmü mütekâmildir, önemine binaen bundan 
bir kaç yüz sene evvel büyük Türk Âlimlerimiz
den Kâşgariı Mahmut, (Sulum avludan girerse 
Adalet bacadan çıkar.) jms Mevlâııa Delâlet
tin Rumi (Adalet bir nimeti yerine koymaktır.) 
şeklindeki vecizelerinde değerini bulan hâkim 
ve hükümleri eski Anayasa «madde 8 - Kaza 
müstakil'dir», yeni Anayasamızda «hâkim ba
ğımsız ve teminatlıdır», kaidesiyle uhdelerine 
tevdi edilen kanunların tatbikatından dolayı 
gördüğü işlerin ulviyetini henka seslerle izzh 
etmeye lüzum yoktur, kanısındayım. 

Ancak, asrımızın başdöndürücü teknik ge
lişmeleri milletleri çok daha yakın olarak birleş
tirmiş, bu münasebetle ve günümüzün müte
nevvi, şahsi Ticari işleri çok gelişmiş, bir yan
dan da Medeni Kanun ve Borçlar Kanununa 
dayanılarak açılan dâvalar çoğalmış ve her yıl 
da çok miktarda artma istidadı göstermekte
dir. 

Keza Ceza dâvalarımızda da aynı artış kay
dedilmektedir. Buna rağmen mahkemelerimin 
maalesef ağır çalışmaktadır. En ağırlık Adalete 
inanan ve haklılığına güvenen her vatandaşı 
huzursuz hale getirebilir. Bu eksikliğin gideri
lebilmesi için yeni müeyyideler ihdası lüzumlu
dur. Bu cümleden olarak bilhassa usul kanan
larımızda değişiklik şiddetli ihtiyaç haline gel
miştir. 

Bu ağır gidişin bir çok yerlerde Adalet bi
nasının bulunmaması, Hâkime huzur içinde ça
lışma imkânı vermediği gibi, Hâkimin eli kolu 
bulunan Sabit Kâtibi, mübaşirlerin bilhassa 
kadrosuzluk 3*iizünden terfih edememeleri ka
rarların ve hükümlerin gecikmesini etkiliyen 
sebepler meyamndadır. Ama bu derece yetki ile 
mücehhez kılmış, şerefli meslek mensııplanmı-
£in fazileti feragati ile mütenasiptir. 

Mahkemelerimisdeki bu şişkinlik bira* da 
bölge istinaf mahkemelerimizin kurulmamasın-
dan ileri gelmektedir. 

Nitekim Yargıtay müesseseleri de işleri is
tenilen süratte görmemektedir. Dosyaların ba
zen yıllarca Yargıtayda bekletilmesi, vatanda-
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şm güven duygusunu etkilemektedir. Çünkü o 
mahkemelerden haksızlığa uğradığını zannet
tiği içindir ki (Mağrur olma Padişahım senden 
büyük Allah var) misali gibi, benim de Yar-

| (utayım var ona sığınırım duygusunu ve ka-
| naatini zedelememek için gereken tevsi tedbir-
| lerinin alınmasını temenni ediyoruz. 

I Hâkimler, 20 Temmuzdan 5 Eylüle kadar 
izinlidirler. Bu izin esnasında köylünün mah
sulünü kaldırması, ziraatını tamamlaması için 
mahkemeleri bulunan vatandaşlara - ki esbabı 
mucibede böyledir - verilen bir mehildir. Ama 

I kazalarda umumiyetle tek hâkim bulunur. 
izinini kullanamaz. Buna rağmen büyük şehir 
hâkimleri rahat olarak izinlerini kullanırlar. 
Bunu söyleyişim, hâkimlerin âdil ölçüler da
hilinde izinlerini temin ederek çalışma azmini 

j ve gücünü artırmak içindir. Buna da değinil-
mesini temenni ederim. 

Evvelce arz ve beyan ettiğim gibi, adaletin 
süratle tahsis ve tevziinde belli başlı engel 
usul kanunlarıdır. Meselâ Ceza Muhakemeleri 
usulünde ilk tahkikat yani sorgu hâkimliği 
müessesesinin kaldırılmasına ben şahsan ta-

i raıtarım. Uzun yıllar tatbikat içinde yaşa
dığımız bu müessesenin delilleri lâyıkı ile de-

I ğerlendirmesi imkânsızdır. Bizde hazırlık tah
kikatını şehirler dışında jandarma yapar, 

I bir şeyler yapar, bir fail bulunur. Sorgu Hâ
kimliğinde inkâr eder. Temyiz Mahkemesi de 
maznunun zabıtada ikrarı hüküm tesisine kâ
fi değildir içtihadında bulunur. Bu durumda 
maznun sorgu hâkimliğinde sorguya çekilin-

j ceye kadar esasen maznun tedarikli, şahitler 
I de tedarik edildiği için ihticaca salih bir tah

kikat yapılamaz. Bu şekilde de şahadete daya-
I nan adaletin yerine getirilmesinde büyük adlî 
| hataların yapılması mümkündür. Onun içindir-
| ki hazırlık tahkikatı bizzat savcılara tevdi 
İ edildiği takdirde, Sorgu Hâkimliğinin ilgasında 

fayda mülâhaza etmekteyiz. 
Sayın senatörler; 

İ Bugünlerde görüşülecek olan ve burada da 
I münakaşası yapılan sevcılar kanunu ile sav

cılık müessesesine bir nebze temas edece-
| ğim. Anayasa Mahkemesince, Anayasanın 

137 nci maddesine aykırı görülecek 1967 tari-
I hinde 367 sayılı Kanunun 1 nci maddesindeki 
| Cumhuriyet savcılarına geçici olarak ek adlî 
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görevler verilmesinde Adalet Bakanına yetki 
tanıyan hükmün iptali ile yeniden tesisine 
dair T. B. M. Meclisine sevk edildiğini duy
duğumuz yeni kanun ile Anayasa hükmü üze
rinde bir nebze duracağım. 

Anayasanın 3 ncü bölümünde yer alan (ge
nel hükümler) kısmında ve 137 nci maddede 
«savcılık» başlıklı (kanun Cumhuriyet savcı
larının ve kanun sözcülerinin özlük işlerinde 
ve görevlerini yapmalarında teminat sağ
layıcı hükümler koyar. Cumhuriyet Başsavcı
sı, başkanun sözcüsü ve Askerî Yargıtay Baş
savcısı, yüksek mahkemeler hâkimleri hakkın
da hükme tabidir, der. Burada sarahaten ve 
kesin surette görülüyor ki, Cumhuriyet Sav
cılığı müessesesini hâkimlere ait hükümden 
müstesna tutmuştur ve ayırmıştır. 137 nci mad
denin 2 nci fıkrası da bunu teyideder. 

Şimdi teminat sağlayıcı hükümler ne de
mektir; savcılar ne iş görürler? Savcıları Hâ
kim Statüsünün dışında bırakan Anayasa 
hükmünün mânâ ve mahiyetini incelemek lâ
zımdır. Kısaca savcıların bizatihi görevleri 
hem değişik, hem de nevi şahsına münhasır 
(Suijenerist) durumları vardır. Cumhuriyeti
miz kurulduktan sonra ceza mahkemelerinin 
teşkili sırasında hâkimlerin, savcıların, avu
katların oturma yerlerini tâyin ederlerken, 
Cumhuriyet Savcılarının oturma yerini avu
katların oturma yerinin yüksekliğinde, irti-
famda; hâkimlerinkini de daha üstte, kürsünün 
daha üst dısmma konulması kararlaştırılmış 
iken, münakaşa edilen bu konuyu muttali olan 
Atatürk'ümüz; « Savcılar hâkimlerin oturduğu 
seviyede otursunlar, çünkü Cumhuriyet niza
mının bekçileridirler. Cumhuriyetin mehabet 
ve azametine gölge düşmesin» buyurmuş. Şimdi 
aramızda şu anda Atatürk'ümüz bulunmadığı
na göre kime soracağız bu işleri? Atatürk di
yor ki : Bunların görevi de başka mânada, si
yasi ve idaridir. Mer'i nizamın koruyucusu-
durlar. Takipcisidirler. Bundan başka mâna 
çıkarılmasın. Atatürk'te millî mücadelede 
milletin savcısı idi. Sizler de millî iradenin sav-
cısısmız. Savcılarda âmmenin müdafiidir, ama 
taraf. Avukat ta ferdin müdafii ve taraf. Ama 
hüküm veren hâkim tarafsızdır. Bu sebeple 
Meclise sevk edilen yeni kanunda savcıların 
nakil ve tâyinleri geniş bir kurula bırakılarak 
idarenin tarafsızlığı sağlanmıştır. Burada( Bu 
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kanunda atama ve nakil bahse konu olunca 
teminatın bir kimsenin bulunduğu yerden baş
ka bir yere nakli veya bir göreve ilk defa 
atanması halinde arzu ettiği şekilde bir ata
ma ve nakil tasarrufuna tabi tutulmak gibi 
bir durum çıkıyor M, benim canım gitmek is
temiyor. E, peki kalsın. Eleşkirt'te savcı, ca
nım gitmiyorum ben; istanbul'a döneceğim; 
Olmaz bunlar. Bundan hizmet zarar görür. 

Şimdi Anayasa bu konuda hâkimlere dahi 
tanımadığı coğrafi teminatı savcıya tanımamış. 
Hem müstakil hem de teminatlı, arkadaşlar. 
Bu sebepledir M, savcılar için özlük haklarının 
bu dalında da teminat onların geleceklerinde 
kendilerine uygulanacak hükümlerin önceden 
bilmeleri ve bunları objektif kurallardan iba
ret olduğuna inanmaları ve her savcı için ku
ralların eşit bulunduğuna kaani olmalariyle 
sağlanmalıdır, özlük hakkı sadece atanma ve
ya nakilden ibaret olmayıp izin, emeklilik, 
terfi, kadro alma gibi çeşitli konuları kapsar. 

Bir nebze tetkikine imkân bulduğumuz bu 
yeni kanunla yeni kurulan atama ve nakil plâ
nına bağlanma esası getiren kanunun tatbiki 
Adliye Bakanının elinden alınıp geniş bir heye
te tevdi edilmiş bulunması sebebiyle savcıla
rımızın da teminatı sağlanmıştır. 

Hürriyetin en fazla bulunduğu memleketi
mizde münakaşa edilmiyen bir konu kalmamış
tır. Meselâ, Anadolu'daki bir hâkim arkadaşa 
sorsanız eskiden Adliye Vekilinin 5 - 10 kişisi 
vardı. Onları iyi bir yere tâyin ederdi, şimdi
ki Yüksek Hâkimler Kurulu ise istanbul, An
kara, izmir mülhakatiyle birleşip Yüksek Hâ
kimler Kurulu hegomenyası (kurmak suretiyle 
bizi yine mağdur durumda bırakıyorlar diye 
şikâyetler duyuyoruz, işte Anayasa. 

Meselâ, diyelim ki ilmî mânada kritiğini ya
parsak Anayasa Mahkemesinin üyeleri lâye-
mut - lâyelâzil yani atılamazlar, ölünceye ka
dar da çalışırlar bulunduklarına göre bilfarz 
yetkilerini suiistimal etseler, eder ya, bunlar 
15 kişi, Türkiye 35 milyon bunları kim sınır
landıracak? Kim durduracak? Efendim, bir 
nazariyeye göre otolimitation yani kendi ken
dini kontrol, yani ahlâk duvarı vardır. Arka
daşlar bu kâfi değildir. E, bunu HitlerUn na
zizmi nazariyyatçısı Niçe'nin Devlet felsefesin
den alarak nazizmin müdafaasını bununla ya-
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pardı. Adı Rozanberk'ti, kendini astılar. Bi
naenaleyh Anayasa müesseselerinin de itibarı 
âmmenin vicdanında tecelli eder, mâkes bu
lur, yani hükmü o verir. Nihai merci millettir. 
Bir müessese millet indinde itibarını zedeledi 
mi itibar iadesi güçleşir. Yargıtay, Sayıştay 
sevgili Danıştayımız için de bu böyledir. 

Sayın senatörler; 
italya'da savcıların tâyin ve nakillerini 

Adliye Vekili yapar. Almanya'da savcılar me
murdur. Amerika'da seçimle işbaşına gelirler. 
işte bu sebeple yeni kanun savcılar için tekâ
mül ifade eden kanun niteliğindedir. Her boş
luk zamanla doldurulabilir. Nitekim Yüksek 
Hâkimler Kurulunun işlemesinde de büyük ak
saklıklar vardır. Bunların da tashihi icabeder. 
Adliye Bakanlığının bu aksaklığa dair kanun 
teklif ettiğini öğrendik. Yine Usul Kanunun
daki tadilâtın Meclis Başkanlığına verildiğini 
biliyoruz. Çok mühim bulunan cezaların infa
zından sonra müzaheret ve muavenet için Pat
ronaj kanun tasarısının Meclise verildiğini 
memnuniyetle öğrendik. Hükümlülerin çalıştı-
rılmasiyle husule gelen döner sermaye ve iş 
yatırımları kollarının daha fasla tevsii temen
nimizdir. Ceza evleri hizmetlilerinin, diğer 
arkadaşlarımızın temas ettikleri gibi hiç dene
cek kadar az maaşlı kötü şartlar altında çalış
maları neticesi hapisanelerde hâdiseler vuku-
bulmakta, ehliyetli elemanlar ayrılmakta ve 
çalışmamakta olduklarından ehliyetsizlerin 
elinde ceza evlerimiz sık sık toplu ayaklanma
lara sahne olmakta, otoriteye ve Devlet malı
na zarar îras eylemektedirler. Bu hususta ra
dikal tedbirlerin alınmasını talebederiz. 

Sözlerimi bitirirken hangi hükümetler za
manında olursa olsun Adliye Bakanlığı Bütçesi 
görüşülürken herkes hasis, işte Bütçe Komis
yonu ̂ hasis, Nasreddin Hoca'ya sormuşlar : 
«Ay eskiyince ne yaparlar?» O da; «Kırpar 
(kırpar yıldız yaparlar.» demiş. Bizim de 'Bütçe 
Komisyonu kırptı kırptı bizim Adliye Bakanlı
ğı Bütçesini yıldız yaptı. 

Sayın arkadaşlar, bununla beraber her biri 
başlı başına bir medeni ihtiyacın icabı alan 
kanunların Meclisimize şevki bizde huzur ve 
inşirah yaratmıştır. 

Yukarda arz ve izahına çalıştığım temenni-
yatımızın gerçekleşmesi yolunda atılacak her 

adımın her hayırlı adımın yanındayız, yöre-
sindeyiz. Bu münasebetle 1970 yılı Adalet Ba
kanlığı Bütçesinin saygı değer tüm camiasına 

.ve memlekete hayırlı olmasını Adalet Partisi 
Grupu adına temenni eder, Yüce Senatoyu 
saygı ile selâmlarım. (Sürekli alkışlar) 

BAŞKAN —• Adalet Bakanlığı Bütçesi üze
rinde gruplar görüşlerini bildirdiler. Şimdi ki
şisel görüşlerini açıklıyacak olan sayın üyelere 
sıra geldi Sayın Turgut. 

ALİ KEMAL TURGUT (Denizli') — Sayın 
Başkan, muhterem arkadaşlarım, Adalet Ba
kanlığının değerli mensupları; Adalet Bakanlı
ğı Bütçesi münasebetiyle bâzı görüş ve temenni
lerimi ifade etmek üzere muhterem, huzurları
nıza gelmiş bulunuyorum. 

Asırlar boyunca adaleti ariyan insanlar mut
lak adaleti bağımsız mahkemeyi ve hiçbir tesir 
altında kalmadan hüküm veren hâkimleri bul
dukları zaman sürekli bir saadet ve huzur için
de yaşamışlar, aksine adaletin politikaya esir ol
duğu gerek iktidarların tesirinde kalarak ge
rek mutlak ve muhakkak muhalefet yapmak için 
adalet yolundan kaymalar yaptıkları zamanlar
da ve o toplumlarda daimî bir huzursuzluk ve 
anarşi içerisinde kalmışlardır. Toplu yaşıyan in
sanlar arasındaki münasebetleri tanzim eden kai
deler olarak tarif edilen hukuka ve adalete ri
ayet duygusuna kavuşabilmiş olan ve bu kaide
lere riayet ebmiyenleri, cezalandıracak müeyyi
deleri tam bir eşitlik içinde tatbik imkânına ve 
otoritesine erişmiş olan cemiyetler, tarih boyun
ca huzur ve refah içinde yaşamışlar, hukuka de
ğer vermiyen, başkalarının hürriyetine tecavü
zü itiyat haline getiren ve cemiyetin koyduğu 
nizamları 'hiçe sayan şahısları veya zümreleri 
cezalandırmakta tereddüt gösteren mahkemele
re malik cemiyetler ise, daimî bir huzursuzluk 
kaynağı teşkil etmişlerdir. 

Toplum içinde bulunan birşahsın veya şahıs-
lavın Allah'dan sonra başvurabilecekleri en bü
yük kuvvet, en yükse-k merci adalet müessesele
ridir, mahkemelerdir. O halde bu müesseselerin 
en büyük itibar ve saygı havası içinde vazife gör
meleri çok önemli ve hayatî bir konudur. Şu ha
le göre, Adalet Bakanlığı Bütçesi üzerine önem
le eğilmemiz gereken bir konu olduğunda şüp
he yoktur. 

Bu bakımdan her sene Adalet Bakanlığı Büt
çesi münasebeti ile birçok hukukçu arkadaşları-

— 566 — 



C. Senatosu B : 34 31 . 1 . 1970 O 

mız değerli hâkimlerimizin ve Adalet Bakanlığı 
mensuplarımızın meselelerini •burada büyük bir 
vukuf ve isabetle dile getirirler, tenkid ve te
mennilerde bulunurlar. Ben de geozz. seneki vs 
evvelki senelerdeki bütçeleri münasebetiyle yap
tığım konuşmalarımda hemen hemen bütün me
selelerine temas ettim. Fakat her nedense bizim 
sözlerimiz havada kalmış Adalet Bakanlığının 
bu temennilerimiz mevzuunda her Ihangi bir müs
pet davranışı görülmemiştir. 

Sayın senatörler, yüksek malumlarınızdır ki, 
memleketimizde yıllardan beri mahkemelerde 
dâvaların sürüncemede kalmasından adalette 
sürat prensibi de zedelendiğinden iş sahibi va
tandaşların mahkeme kapılarına 'gide 'gele usan
dıklarından bahsedilmektedir. Umumiyetle mah
kemelerde işlerin hakikaten uzadığı, adalet ve 
isabetle beraber bulunması gereken süratin lâ-
yıkı veçhile temin edilemediği bir vakıadır. Ka
naatimce bunun muhtelif sebepleri vardır. Muh
terem arkadaşlarım, 'dâvaların usamasınm ka
nuni ve şahsi sebepleri vardır. Hâkimin çalışkan
lık derecesi, bilgi ve tecrübesinin rolü kadar 
usul kanunlarının ve iş çokluğunun da dâva uza
malarına sebebolduğunu unutmamak lâzımdır. 
Bu usıılî ve kanunî sebepler usun yıllardan beri 
adalet müesseseleri ile ilgili çevrelerde ısrarla 
ifade olunmakta fakat usul kanunlarındaki bu 
hükümlerin tadili hususları tahakkuk safhasına 
girememiş bulunmaktadır. 

Sayın Adalet Bakanlığı adına bu tenkid ve 
temennilerimize bu kürsüden verilen 'cevaplar
da usul kanunlarındaki değişiklik tasarılarının 
hazır olduğu bildirildiği halde, bu tasarıların 
hiçbirisinin meclislere geldiğine şahidolmamış 
bulunuyoruz. Bir Hâkimler Kanunu mevzuu, yıl
larca evvel 'hazırlanmış bir 'tasarı mevcut. Hâ
kim teminatını yer itibariyle muayyen bir müd
dete bağlıyan bir tasan. Bâzı hâkimler büyük 
merkezlere - Tâbirimi mazur görünüz - demir 
atmışlar. Birçok değerli hâkimler de sanki mah
rumiyet bölgelerinde ikamete mahkûm edilmiş
lerdir. Adalet müessesesi içindeki bu adaletsiz
liği düzeltmek imkânına kavuşmak is t iyen hâ
kimlerimiz bu kanunu yıllardan beri beklemek
tedirler. Adalet Bakanlığı, «hazırlanıyor, hazır
landı, geldi geliyor.» gibi sözleri burada söyle
mekten başka bu mevzuda bugüne kadar bir şey 
yapmamıştır. 

Muhtelif bakanlıkların memur maaşlarına 
zam tazminat gibi teklif ve tasarıları meclisleri
mizden süratle geçerken bu hayatî kanunların 
meclislere dahi gelmeden yıllarca bekletilmesini 
anlamak mümkün değildir. 

Muhterem arkadaşlarım, geçen yıllardaki ko
nuşmalarımda birçok konulara temas etmiştim. 
Hâkim adaylarının 'staj konusu, usul kanunla
rındaki değişiklikler ,yeni maihkemeler teşkili, 
Temyiz Mahkemesinde bir daireye çok âza ver
mekten ziyade daire sayısının artırılmasının iş
lerin süratlenmesinde faydalı olacağı Yüksek Hâ
kimler Kuruluna bağlı bir teftiş ve murakebe 
organının kurulması zarureti, mahkemelerin cür-
mü meşhut tahsisatının azlığı ve nakil vasıtası 
ücretlerinin zamanında verilememesi sebebi ile 
vasıta sahiplerinin adlî işlere gitmekten kaçın
dıkları ve bunun da mahkemenin itibarını zede
lediğe bu itibarla mahkemelerin nakil vasıtası
na kavuşturulması gerektiği, ceza dâvalarında 
hakikaten lüzumsuz olan ve bir hâdisenin şahidi 
olan vatandaşların birkaç defa mahkemeye ça-
ğırılmaları sebebi ile rahatsız oldukları ve üc
ret de verilemediği için hiçbir amelî faydası ol-
mıyan ilk tahkikat müessesesinin kaldırılması, 
hazırlık tahkikatının polis ve jandarmadan alı
narak bizzat savcılar tarafından yapılması, istinaf 
mahkemeleri teşkili, yeni hâkimlerin kararla
rında isabeti temin için ilk tâyinlerinin tecrü
beli hâkimlerin bulunduğu merkezlere yapıl
ması ve her mahkemede hâkimlerimizin tatbikat 
bakımından yetişi/ielerini sağlıyacak ve ilmî 
müktesebatlarını artıracak ve eli altında her 
an istifade edebileceği kitaplıkların bulunması 
YO içtihatların en kısa gamanda hâkimlere ulaş
tırılması, Temyiz Mahkemesince hâkimlere not 
verilirken iş çıkarma nisbetinin nazara alınma
sı gerektiği konuları üzerinde gerekçeli izah
larda bulunmuştum. 

BAŞKAN iki dakikanız var efendim. 
ALİ KEMAL TURGUT (Devamla) — Bu 

itibarla bu konulara tekrar temas etmiyeceğim. 
Ancak hepinizin pok yalandan bildiğiniz ve ada
letin en son müracaat mercii olması halanım
dan vo mehabeti ile uygun bulunmıyan bir du
rumdan bahsedeceğim. Hâkimlik meslekinin en 
yüksek seviyesine erişmiş pek kıymetli Temyiz 
Mahkeme.3İ hâkimleri çok dar odalarda ikisi, 
ücü bir arada oturarak çalışmaktadırlar. Bir 
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tek telefon vardır. O da santrala bağlıdır. Çok 
yüklü olduğu için konuşabilmek büyük bir me
seledir ve zaman alır. Hâkimin ise şamam çok 
kıymetlidir. Oturdukları sandalyaların önlerin
deki masaların konforla bir alâkası yoktur. Ana
dolu'daki hâkimlerimizin ise bu bakımdan du
rumları yürekler acısıdır. Buna mukabil baş
ka bir dairede bir şube müdür muavininin oda
sına gittiğinizde iki veya üç Temyiz Mahkeme
si azasının birlikte oturdukları odamn üç misli 
büyüklüğünde geniş bir oda, lüks masa ve kol
tuklar, çifte telefonlar, mütaaddit sekreterler 
görürsünüz. Ve bu şube müdür muavininin Dev
let memuriyetindeki hizmeti bir Temyiz âzası 
hizmetinin üçte biri veya dörtte biri kadardır, 
tahsili de ekseriya o seviyede değildir. 

Gördüğü hizmetin önemi bakımından orantı 
ise mukayese kabul etmez. Bunu hepimiz bili
riz, yetkili merciler de bilirler. Bütçeyi hazır -
lıyanlar da bilirler. Fakat muhterem hâkimle
rimize sadece methiye verilir, övücü lâflar ve
rilir. Diğer dairelere ise para verilir, imkân ve
rilir, konfor verilir. 

BAŞKAN — Müddetiniz doldu efendim lüt
fen bağlayınız. 

ÂLİ KEMAL TURGUT (Devamla) — Peki 
efendim. Vazifelerin kadroları bakımından mah
kemelerle diğer daireleri mukayese ettiğimizde, 
mahkemeler aleyhine büyük farklar göreceğimi
ze şüphe yoktur. Hâkini olsun, kâtip olsun hiç
bir adalet mensubu yoktur ki, mesai dışında hat-
taâ geceleri çalışmasın. Muhtelif yerlerde yıl
larca hâkimlik yaptım. Saat 12 yi ve saat 17 yi 
çaldığı zaman diğer daire mensuplarının Hükü
met binası kapısmdan sanki bir yayla atılmışlar 
gibi fırladıklarını görürdüm. Ama adalet men
supları çalışmakta devam etmekte idiler. Zabıt 
kâtipleri günlük muameleyi yetiştirmek için sa
bahleyin 9 dan çok evvel geldikleri gibi akşam 
saat 8 e, 9 a kadar çalışmaya devam ederler. 
Tatil günleri çalışırlar. Hâkimin gece evine 
okuması için dosya gider, fakat bir kuruş fazla 
mesai ücreti alamaz. 

BAŞKAN — Sayın Turgut zamanınız doldu 
efendim, lütfen bağlayınız. 

ALİ KEMAL TUEGÜT (Devamla) — Zama
nım dolduğu için diğer konulara temas imkânı 
bulamıyorum. Bu itibarla sözlerimi bağlıyorum 
efendim. Sözlerime burada son verirken arz et
tiğim bu tenkid ve temennilerimin geçen yıllar-
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daki temennilerimizle birlikte önemle nazara alın
masını, vazifeye henüz başlamış olan ve pek ta
biî olarak tenkidlerimizin değerli şahısları ile 
alâkası bulurmııyan Sayın Bakanımızın bu ko
nulara eğilmesini Adalet Bakanlığının bütün 
mensuplarının lâyık oldukları imkânlara kavuş
turulmasının temininde ilgililerin hizmet ve gay
retlerini rica eder, bütçenin adalet camiasına 
ve büyük milletimize hayırlı ve uğurlu olmasını 
diler saygılar sunarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Hazer yok. Sayın Al-
tan. 

NAEİT ALT AH (Çanakkale) — Muhterem 
Başkan, sayın senatörler, her sene olduğu gibi 
bütçeler üzerindeki müzakerelerde AdaİGt Ba
kanlığı bütçesi müzakerelerinde de aynı şeyler 
aşağı yukarı tekrarlanır. Benden evvel konu
şan arkadaşlarını da tenkid vo temennileri iti
barı ile geçmişte birçok arkadaşlarımızın belirt
tikleri hususlara temas ettiler. Ben bunlara te
mas etmiyeceğinı, yalnız bir iki noktayı onlar
dan ayrı olarak yahut da arkadaşlarımızın be
lirtmeye lüzum görmedikleri hususlara temas 
edeceğim. 

Bir kere Adalet Bakanlığı ve dolayısiyle kül 
olarak kaza organlarına verilen ehemmiyet çer
çevesinde bütçelerimizde bu müessese için lâ
zım gelen maddi imkânlar hiçbir zaman sağlan
mamıştır. Bunun en başında binalar gelir. Maa
lesef Anadolu'da Adalet Bakanlığına mensup 
adliye teşkildi sığıntı gibi idari mekanizmanın 
yaptırmış olduğu binada bir tarafa sıkışık va
ziyette mesleklerini icra etmek için sıkıştırılırlar. 
Ve orada bu mesleki ifa ederken hem hâkim 
kendi çalışma edasında oturur aynı zamanda 
orada duruşmaları icra eder. Sırasında ziyaret
çisi gelir ve bundan dolayı daima işler aksar. 
Bunun yanında bu meslek için en lüzumlu araç 
yası makinaları ve teksir makinaları vesaire 
yoktur. Hepsi eskidir. Dolayısiyle ihtiyaca da 
kâfi gelmez. Halbuki, bunların en çek lüzumlu 
bulunan aletleri bunlardır. Yazı nıakinası ol
madan hiçbir zaman adalet mekanizması ra
hatlıkla çalışamaz. Yası nıakinası cîsa bile 
kadrolar dolayısiyle kâtip bulamazsınız, bugün 
on parmakla yazı yazan adliyede bir kâtibe ras-
kyaınazsımz. Çünkü ekseriyeti taşrada odacı
lıktan mübaşirliğe, mübaşirlikten de zabıt kâ
tipliğine gelir ve dolayısiyle kültürü de yoktur. 
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Ancak bu kadrolara da bu tip memur bulabilir
siniz. Halbuki bunlar hâkimlerin yardımcıları
dır, bu balamdan bunlara imkânlar tanınmalı, 
daha kültürlü ve tahsilli arkadaşlarımızın adli
yeye intikal etmeleri sağlanmalı ve bu arada 
adliye meslek okulu gibi yetiştirici müesseseler 
de açılmalıdır. Kırtasiye de aynıdır, daima ad
liye kırtasiye sıkıntısı çekmiştir, bunun da temi
ni zaruridir. Bu arada diğer memurlarla aynı 
durumda olması bakımından adliyede de para
ya vazülyet ve kasa tutan arkadaşlar yani me
murlar vardır. Her meslekte bunlara kasa taz
minatı verilir. Fakat bu arkadaşlara kasa taz
minatı verilmez, anıa mesuliyetleri yine diğerle
ri ile aynıdır. Bu haksızlık da düzeltilmelidir. 
Mühim bir mevzu da, biz adliye mekanizması
nın mensuplarına, bilhassa hâkim arkadaşlarımı
za verilen bu kadar ehemmiyete rağmen, te
minatlara rağmen, bütün meslek mensupları, 
bilhassa mahrumiyet mmtakalarmdaki mensup
larının oralarda sıkıntı çekmemeleri için lojman
lar yaparlarken adliye mekanizmasının böyle 
bir lojman mevzuu yoktur, Sn hücra köşeler
de teşkilâtı olan bu Bakanlık mensuplarının bil
hassa hâkim arkadaşlarımızın gördükleri vazi
fe dolayısiyle, vazifelerinin ehemmiyeti clolayı-
siyle, bilhassa verdikleri kararların her türlü 
şüpheden âri olması bakımından, zihinlerde bi
le en ufak bir şüphe yaratmaması bakımından, 
bir de ailece ihtiyaçları dolayısiyle lojmana ka
vuşturulması da hâkimlik meslekinde arkadaş
larımızın çalışmalarında çok faydalı neticeler 
doğuracak bir husustur. Bunun yanında ben 
daha diğer Devlet dairelerinin iktisadi Devlet 
Teşekküllerinin imkânlarından bahsetmiyorum, 
çünkü fikren yorulan insanların istirahata da
ha fazla ihtiyaçları vardır. Her müessesenin 
deniz kenarında kamping yerleri vardır, fakat 
adliye mensuplarının ancak basıları o da imkân 
bulursa zannederim inıralı'daki müesseseden 
bir parça istifade edebilirler. 

Çimdi, muhterem arkadaşlarım, bunları arz 
ettikten sonra ceza evlerinin de durumuna te
mas etmeden geçemiyeceğim. Anadolu'da ceza 
evlerinin hali fecidir. Esasen bugünkü ceza ev
leri suçluları ıslah etmekten uzak aksine adeta 
suçlu yetiştiren bir müessese haline gelmiştir. 
Hasbelkader, alınyazı, hapse giren bir arkadaş 
orada istikbalinden emin olmadığı, müddet ve 

saire ayırmalara da imkân olmadığı için, müd
det halamından da hapis cezası biraz uzun oldu 
mu bedbindir. Ve bu arada birçok, hakikaten 
mükerrer suçlu olmuş ve suç işlemede mütehas
sıs olmuş insanlarla arkadaşlık kura kura ora
da suçluluğu meslek edinen insan haline gelir. 
Dışarı çıktığı zaman da bâzı imkânlar kendine 
sağlanamamış olduğu için tekrar suç işler ve 
hapse girer. Binaenaleyh, burada mümkün ol
dukça - geçen devrede çıkarılan infaz Kanunu 
gibi, infaz sisteminde de bir tekâmül olmuştur -
bu sistemi biraz daha düzeltmek ve bâzı suçlu
lara inhisar ettirmek suretiyle halk içinde kon
trollü bir infaz sistemine gitmek daha uy
gun olur kanaatindeyiz. 

Zamanın kısalığı dolayısiyle bir noktaya te
mas ederek sözlerime son vereceğim. Bütün bun
ları söyledikten sonra, demokratik nizam için
de, demokratik nizamın anaunsurlarından olan 
ve tarih boyunca her zaman rejimlerin bekasını 
sağlıyan, milletlere huzur veren kaza organının 
mensuplarına bugünkü Anayasamızın tanıdığı 
imkâlar, teminatlar muvacehesinde, mensupla
rının da hakikaten bu teminatın ve hakların 
verdiği imkânları gayeye uygun olarak kullan
ması ve müessesenin yıpranmasına, müesseseye 
gölge düşürecek hâdiselere sebebiyet vermeme
sine gayret etmesi lâzımdır. 

Maalesef riyasetten tamamen uzak olması lâ-
zımgelen, demokratik nizamım - demin de arz et
tiğim gibi - anaunsurlarından biri olan kaza 
mensuplarının içinde az ela olsa siyasi görüşlere 
iştirak eden ve bunu yalnız konuşmaları, fiilî 
hareketleri ile değil, hattâ gazete sayfalarına in
tikal ettiren hâkim arkadaşlara da raslamakla 
üzüntü duymaktayım. Meselâ bir tanesinin son 
günlerde orman suçlarının affı mevzuunda si
yasi sahada tamamen bütün partilerin ele aldığı 
ve günün konusu olduğu hususunda bir makale 
yazması ve bu makalede de kullandığı kelimele
rin mahiyeti ve neticesi hâkimlik mesleki ile 
kabili telif değildir. Bu arkadaş hakkında ta
kibat yapılıp yapılmadığı hususu ayrı bir mev
zudur. Ben burada yalnız iki pasajı okumakla 
sözüme nihayet vereceğim, takdiri Yüksek He
yetinize bırakacağım. 

«Orman suçlarının diğer bütün suçlardan çok 
daha ağır ve feci bir suç olduğunu iddia ediyor 

1 ve bu nedenle de bu suçların affına karşı oldu-
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ğumuzu ifade ediyoruz.» Bir hâkim bunu yaz
dıktan sonra karşısına bir orman suçlusu geldi
ği saman bu vesika ile her zaman reddi hâkim 
talebi ile karşılanacak ve daima de haklı çıka
caktır. Bir hâîdm Anayasanın bugünkü şartla
rında yasama organı tarafından çıkarılmış ka
nunları tatbikle mülıellef olduğunu hatırlaması 
lâzımdır. Kendisine yalnız Anayasa bir hak ver
miştir, o da 151 nci maddede Anayasa Mahke
mesine bu meselenin, yani mevcut kanunun 
Anayasaya aykırılığı hususunun intikalini te
min etmektir. Bunun dışında hâkim şahsan ka
nunlara muhalif olduğunu peşinen ifade ede
mez. Hele sonu daha acıdır diyor ki, «Bütün 
bunlardan sonra - milletvekillerine hitabediycr, 
senatörlere hitabediyor - sözlerime vatana iha
netin çok çeşitli örnekleri olduğunu, ancak bü
tün ihanet şekilleri arasında ihanetin en ağır 
ve çirkin örneği vatan toprağının yozlaşmasına 
seyirci kalınmak biçiminde olanıdır.» diyerek 
son veriyor. Parlâmento üyeleriyle şu Anaya
sanın verdiği haklar çerçevesinde reyimi kul
landığımda kendisinin görüşünün aksine bir 
görüş belirten kanun çıktığı takdirde bu Parlâ
mento üyelerini bu şekilde, ağır şekilde itham 
eden bir hâkim arkadasın demokratik nizam 
içinde hiçbir saman kendisine tanınan teminat
tan istifadeye hakla olmaması lâzımdır. Hür
metlerimle . (Alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Pestilci. 
MEHMET ALİ PESTİLCİ (Zonguldak) - • 

Saym Başkan, muhterem senatörler; 
Adalet Bakanlığı 1970 bütçesi vesilesiyle bu 

Bakanlık çalışmaları hakkında birkaç şahsi 
görüş ve temennimi Yüce Heyetinize çok kısa 
olarak arz etmek için huzurunuzu işgal etmiş 
bulunuyorum. 

Sayın senatörler; 
Benden evvel konuşan arkadaşlar aynı 

noktada ittifak ettiler. Her nedense Bakanlık 
teşkilatının kuruluşundan bu yana garip bir 
tecellisi vardır. Devlet Hazinesi içinde bütçe 
harcamalarında daima bir üvey evlât muame
lesi görür. Devlet daireleri cari masraf ve har
camalarda bütçeden pek cömertçe hakkını al
dığı halde, sıra Adalet Bakanlığına geldimi büt
çenin bütün imkânları aynı ölçüde kısılır. 

Bütçenin tetkikinde Adalet Bakanlığının 
1970 bütçesinde bir evvelki yıla nazaran bir kı
sıntıyı üzüntü ile müşahede etmekteyiz. 

Sayın senatörler; 
Adlî teşkilât, mahkemeleri ve icra dairele

ri ile bugün gördüğü vazife ve o vazifenin 
mânevi değeri ile kıyas kabul etmiyecek bir 
yokluk ve fakirlik muvazenesi içinde çalışmak
tadır. Birkaç büyük il merkezi hariç adlî teş
kilât içinde vazife görülmiyecek ,dar ve ba
kımsız binalarda çalışır, mefruşat diye bir şey 
yoktu,-. Teşkilâtın çalışması için verilen kır
tasiye ancak bir iki aylık bir hizmeti güçlük
le karşılar. Özellikle mahrumiyet mıntakaların-
da Adalet tevzi etmekle görevli hâkimlerimiz 
çok üzücü ve Devlet vakarına yakışmıyan şart
lar altında hizmet görürler. 

Sayın arkadaşlar, bir ülkede çoğunlukla 
hâkimlerin vazife gördükleri ve adalet tevzi 
ettikleri çalışma odalarının mefruşatı halk ve 
avukatların yardımı ile temin ediliyorsa, mah
kemelerin ve icra dairelerinin kırtasiye ihti
yaçları, saldalye ve masa iş sahipleri tarafın
dan tedarik ediliyorsa, o ülkede adalet organ
larının mânevi otoritebrinin halk nazarında 
sarsıldığını kabul etmek lâzımgelir. 

Çoğunlukla hiçbir adliye dairesinde hâkim
lerin çalışma odası yoktur. Aynı oda içinde hem 
duruşma yapar, hem vatandaşları kabul eder, 
hem de çalışma yapar. Mahkemelerin bir ki
taplığı yoktur. Aradığı bir kanunu bulamıyan 
veya yeni çıkan bir kanunu, içtihadı görmiyen 
hâkimlerimizin sayıları pek çoktur. 

Hâkimlerin çalışmaya ve okumaya olan ih
tiyaçlarını inkâr etmeye imkân yoktur. 

Sayın senatörler; sıralanabilecek bir çok şi
kâyetler ve teşkilâtın ihtiyaçlarının giderilme
si Devletin bütçe imkânlariyle karşılanacak 
nitelikte dL\ 

Adalet. Bakanlığının ve bizzat Sayın Baka
nın işin üzerine ciddiyetle eğilmesinin kafi ge
leceği kanaatindeyim. 

Sayın senatörler; bugün mahkemelerimiz
de ve icra dairelerinde bir arşiv teşkilâtı 
maalesef yoktur. Bilhassa karara çıkmış dos
yalar kömürlük odalarında veya mahzenler
de her an kasdi veya ihmali bir yanma kaderi ile 
liaşbaşa bırakılmış bulunmaktadır. 

Bakanlık her gün artan iş hacmini göz önü
ne alarak yeni mahkemeler teşkilinde ve kad
ro temininde çok ağır davranmaktadır. Öyle 
mahkemeler vardırki, bütün mesai saatlerini 
yalnızca duruşma yapmakla geçirmektedir. 
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Günlük iş hacminin ağırlığı karsısında hâkim
ler dosya tetkik edip karar yazacak vakit bu
lamamaktadır. 

Bu mevzuda bir misalide huzurunuzda ars 
etmek isterim. Zonguldak ili is dâvalarının çok 
kesif olduğu bir çevredir. 1969 yılma kadar 
tek bir iş mahkemesiyle çalışan ve bugün son 
zamanlarda mahkeme adedi üçe çıkarılan Zon
guldak'taki iş mahkemelerinin 1970 yılına bu 
mahkemelerde devredilen dosya sayısı 20 675 
dii\ Mahkemede gerekli hâkim ve kâtip kad
rolarının meveudolmaması sebebiyle hâkim
ler günde 300 - 400 dâva dosyası ile duruşma
ya çıkar. Kanunen seri görülmesi ve karara 
bağlanması iktiza eden bir is dâvasının her cel
sesi birbuçuk, iki senelik bir ara ile talik gö
rür. Tabi bu durum karşısında eğer iş sahibi
nin ömrü vefa ederse dâvasının neticesini gö
rebilin. 

Mahkemelerin ve icra dairelerinin iş hacim
leri göz önüne alınarak teskiltlannıası ve kad
ro durumlarının tesbiti için Bakanlığın adlî 
teşkilâtı yeni baştan gözden geçirmesinde bü
yük bir zaruret vardır. 

Sayın senatörler; 
Maliye teşkilâtında çalışan Başkâtip ve icra 

memurları ayda milyonlarca liralık ciro ile ça
lıştıkları halde kasa tazminatından mahrum
durlar. Maliye memurları kasa ile alâka ve iş 
durumlarına bakılmadan seyyanen bir kasa 
tazminatı aldıkları halde, Başkâtip ve icra me
murlarının kasa tazminatından mahrum bırakıl
maları büyük bir adaletsizlik yaratmaktadır, 
Bakanlığın bu konu üzerine ciddiyetle eğilmesi
ni diliyoruz. 

Zabıt kâtiplerinin yetiştirilmesi işi halli ge
rekli bir problemdir. Çoğunlukla zabıt kâtiple
ri, icra memurları ve mübaşirler mesai saatle
rine bağlı kalmadan 8 saatin çok üstünde ve 
mahrumiyetler içinde hizmet görürler fazla me
sai durumlarının bir tazminatla karşılanması 
bu bütçenin mağduriyetini gidermekte yardım
cı olacaktır. 

Adliyeciler Yardımlaşma Kanununun bir an 
evvel tahakkukunu temenniye şayan görmek
teyiz. 

Sayın senatörler; 
Adalet Bakanlığının (Adalet Mülkün Teme

lidir) yasasının boş bir deyim olmadığını va-

I tandaş zihnine yerleştirecek bir çalışma düzeni 
j içine girmesi dileğiyle Yüce Senatoyu saygı ile 
| selâmlarım. Teşekkür ederim. (Alkışlar) 
I BAŞKAN — Sayın Yılmaz Mete yok. Sayın 
1 Hazerdağh yok. Sayın Bilgen. 

LÛTFİ BİLGEN (İçel) — Sayın Başkan, 
sayın senatörler, benim söylemek istediklerimin 
çoğunu arkadaşlar söyledikleri için ben aynı 
şeye temas etmiyeceğim. Yalnız, Adliye Teşki
lâtı mensuplarının, zabıt kâtiplerinin, mübaşir
lerin maaşlarının yetmediği bunların mutlaka 
her hangi bir şekilde tatmin edilmeleri gerekti
ğine inanıyorum ve bunu açıklıyorum. Bunun 
dışında hükümet dairelerinde nahiyelerde, ilçe
lerde, illerde büyük bir mefruşat farkı vardır; 
arkadaşlarım temas ettiler; ben de ayrıca deği
neceğim. öyle bir daire vardır (ki, ilçe merkezin-

j dedir, yerde halı döşelidir masası camlıdır, her 
türlü kırtasiye şu ve bu imkânı ile arabası var-

| dır. Ama diğer bir daire vardır, en kötü mal-
| seme ile en kötü şartlarla çalışmak zorundadır. 

I İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Hepsi 
j aynı olsun. 

LÛTFİ BİLGEN (İçel) — Hepsi mükem
mel, aynı ayarda olsun ama, bir tarafı yıkmak 
bir tarafa yığmak ve diğer tarafı da yıkmak 
doğru değil Devlet Malzeme Ofisinin malzeme
leri vardır, bunda bir ayarlama yapmak sure
tiyle ilçe seviyesinde masalar şu olacak, feoltuk-

j lar şu olacak, ille şu olacak değil ama mutlaka 
bunu tesbit etmek şarttır. Ama bu isterse bir 
gelir kaynağına bağlı olan daire olsun, isterse 
tamamiyle tüketici bir daire olsun. Kaldı ki 
adliye sadece tüketici değil hare ve sair almak 
suretiyle Hazine gelirini de sağlıyor. 

Benim mensubolduğum içel ilinde Mersin'
de adliye iki parçalıdır, iki ayrı binada çalışır
lar. Artık bunun güçlüğünü tasavvur ediniz, 
(hukuk bir yerde, ceza bir yerde. Bir birleştirme 
çabaları var, inşallah tahakkuk «der, ama bir 
bina yapılmadıkça kiralık binalarda bu müm
kün değil, Erdemli'de adliye binası yok, Silif
ke İde eski külüstür bir binada. Gülnar da öyle. 
inşallah zamanla olur; bu para meselesidir. 

Yalnız şimdi bir tablo çizmek istiyorum, bil
hassa Sayın Bakandan bunun dikkate alınması
nı istiyorum. Bir ilçe düşününüz, bir adliye teş
kilâtı var, ilçede birkaç avukat var; avukat-

I lardan bir tanesinin binasında adliye oturmaya 
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mecburdur, oturmuştur, orada kiracıdır. Halk 
geridir, cahildir. Adliyenin avukatın evinde 
oturmuş olmasını o avukatın üstünlüğüne atfe
der. Ve o avukata dâvasını verirse hâkim onu 
haklı çıkarmaya mecburdur zannı uyandırılmış-
tır bilhassa. Ve avukat mütemadiyen bunun 
propagandasını kendisi Ve adamları vasıtasiyle 
yapar. Hâkimler bundan elbette sıkılırlar, o 
avukatla temas etmemek için kulüpde, kahvede, 
kaçarlar. Ama o mutlaka sokulur. Böyle bir 
durumda o mahkemenin verecieği kararlarda 
'halkın itimat derecesini düşününüz. Hâkimlerin 
hepsi ziyadesiyle namuslu vazifesine düşkün, 
frkat bu zannı silmek için o binadan kurtulmak 
zorundadırlar. Bu tablo canlıdır, yaşamaktadır 
İçel'in Erdem ilçesinde böyle bir durum var
dır. Lütfen not alınız, o avukat arkadaşımız es
kiden Millet Partili idi sonradan Halk Partili 
oldu, şimdi ise A. P. li; adaylık tutturamadığı 
için ileride nerede olacağını bilmem. Başka 
Adalet Partili arkadaşlarımızın da sanıyorum 
iyi binaları vardır orada kirayı artırmak için 
de müracaat etmiştir. Martıdan Marda kiralı
yorsunuz, çok istirham e'diyorum, tetkik ettiri
niz, adliyeyi böyle bir zandan 'kurtarmak sizin 
elinizdedir. Bilhassa hâkimlerimiz müştekidir
ler, şikâyet de edemiyorlar, açılamıyorlar. Böy
le bir durumda yaşıyan bir misali verdim, özür 
dilerim eğer arzu ederseniz makamınızda ziya
ret eder size ek malûmat da veririm. Nazarı 
itibara lâhnacağını ümidediyorum. Saygılar su
narım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Ucuzal yok. Sayın Öz-
men yok. Sayın Yılmaztürk. 

ALÂEDDİN YILMAZTÜRK (Bolu) — Sa
yın Başkan, Yüce Senatonun değerli üyeleri 
1970 yılı Adalet Bakanlığı bütçesinde ben de 
bir nebze Adlî Tıp Müessesesi hakkında, men
subu bulunduğum hizmet verdiğim bir müesse
se olarak bir nebze ihtiyaç ve durumunu arz 
etmek istiyorum. 

Bundan kırk kırbeş sene evvel Beşiktaş'ta 
bulunan Küçücük bir yerde Adlî Tıp Mües
sesesi, orada şimdiki tarihi müze olacak olan 
yeri devrin Reisicumhuru (razı Mustafa Ke
mal görmek ister, o zamanın Muhafız Alay 
Kumandanı ismail Hakkı Tekçe bir gün evvel 
gelir, orayı teftiş etmek, hazırlamak ister. Ve 
dikkatini bir şey çekmiştir. Adlı Tıbbın morg 

binasında çirkin yaygın bir koku, mütefessih 
cenazelerden intişar eden koku var. Bu çirkin 
kokunun intişar ettiği bu saha derhal temiz
lenmelidir denir ve bir gece yarısı Adlî Tıp 
Müessesesi şimdiki bulunduğu G-ülhane Bar
kı'nm karşısındaki Soğuksu Askerî Rüştiyessi-
no nakledilir. 

Adlî Tıp Müessesesi Reisi ve idarecilerinin 
de haberi yoktur, gece yarısı nakledilmiştir. 
Ertesi günü Adlî Tıp Müessesesi Reisi gelir, 
binayı ve müesseseyi yerinde bulamaz. Der
hal istifa eder fakat G-asi'nin hatırı vardır, 
gücenir diye istifayı geri aldırtıriar. Devrin 
Adliye Vekili Mahmut Esat Bozkurt o günkü 
Cumhuriyet Gazetesinde şöyle bir beyanatta 
bulunuyor. «Adlî Tıp Müessesesi yeni bir bina
ya kavuşturulacaktır, ıslah edilecektir. Her 
türlü teçhizatı yerine getirilecektir, imar edi
lecektir. Memlekette adlî kararın verilme
sinde büyük rolü olan bu müessese en modern 
şekilde ihya edilecektir.» Bundan takriben 
yarım asır evvel verilmiş bir beyanattır. Fa
kat o günden bugüne kadar hâlâ Adlî Tıp Mü
essesesi eski Soğuksu Askerî Rüştiye binasının 
içindedir. 

FAHRÎ ÖZDİLEK (Tabiî Üye) — Yanlış 
kullanılıyor efendim Soğukçeşme olacak. 

ALÂEDDÎN YILMAZTÜRK (Devamla) — 
Evet efendim, eski Soğukçeşme Askerî Rüşti
ye binasıdır. Belki bir adlî tıp binası, ufak 
tadilâtla mektep olabilir ama, bir askerî orta
okulun, rüştiyenin adlî tıb olaoağı dünyanın 
hiçbir yerinde akla gelmemiştir. 

Adlî Tıp Müessesesi fizik tetkikler şubesi ile, 
morgu ile, kimyevi tahlil ve müşahadehanesi ile, 
bir yönü ile hastane olması icabeden, hastaların, 
akü hastalarının adlî vakaların her türlü tıbbi 
tetkikleri imkânına sahibolan hastane üniteleri 
ihtiva eden kısımları ile diğer yönlerinde cena
zelerin, adlî vakaların her türlü tetkiklerinin 
yapılabileceği modern morg müessesesi ile aynı 
zamanda fizik tetkikler şubesinde - ki burada 
hem ateşli silâhların hususiyetleri, hem de yazı 
tetkiki gibi iki mühim üniteyi birleştirmiştir. 
Halbuki, dünya bilhassa İtalya, Fransa, Avrupa 
memleketleri imza tetkik meselesini, yazı tet
kik meselesini tamamen ayrı bir ünite olarak 
almıştır - diğer ateşli silâh bahsi ayrı bir branş 
halindedir. Kaldı ki, bunun üstünde kimyevi 

>72 — 



C. Senatosu B : 34 31 . 1 . 1970 O : 3 

tahliller çok hassas birtakım zehirlerin öldürücü 
organik ve anorganik maddelerin tespitinde çok 
modern ve hassas cihazları icabettiren bir mü
essese olması icabederken, yoldaki vesaitlerin 
yolu sarsması neticesinde bu hassas cihazların 
kullanılmaz hale geldiğini rnüşahade ediyoruz. 

Ayrıca, Türkiye'de tek adlî müessese reisli
ği meclisi vardır. Edirne'den Diyarbakır'a ka
dar bütün adliyenin başvurduğu tek mercidir. 
Basan günde 150 - 200 dosya çıkarmak mec
buriyetindedir. Binlerce dosyaya cevap vermek 
durumundadır. O halde, mesele şu : Türkiye'de 
evvelâ bir adlî tıp müessesesi binasının süratle 
temin edilmesi ve bu müessesenin bir binaya ka
vuşturulması lâzımdır. İkinci derecede mutlaka 
Türkiye birtakım bölgelere ayrılarak bir veya 
birkaç meclis veya müdürlükleri birkaç kısma 
ayırarak, yazın sıcak günlerinde Diyarbakır'
daki bir adlî vakanın adlî tıp müessesesine nakli 
ve tetkiki meselesinin ve tefessüh ilerledikten 
sonra adlî tıp delillerinin ne kadar çabuk kay
bolduğunu da nazarı itibara alırsak ve bu mü
essesenin Adalet Bakanlığı bünyesi içerisinde 
adalet cihazında verilecek olan kararlarda bü
yük fayda ve tesiri olduğu nazarı itibara alı
nırsa, artık bir üvey evlât muamelesinden kur
tularak süratle evvelâ bir modern binaya, ondan 
sonra teçhizata, ondan sonra da mütehassıs, mes
lek erbabı adlî tıp mütehassıs ve ekleri branş
larının çok miktarda yetiştirilmesi için gerekli 
tedbirlerin alınması zamanının çoktan gelmiş ol
duğunu ifade etmek istiyorum. Türkiye'de adîl 
tabip sayısı 30 u geçmez. Halbuki bugün çoğa
lan adilî vakalar, hâdiseler karşısında yargı or
ganı karar verirken, nasıl bir tastane labora
tuara müracaat ederse hâkim de tıbbı adlînin 
mütalâasına müracaat etmektedir. 

'BAŞKAN — Bir dakikanız kaldı. 

ALÂEDDİN YÎLMAZTÜEK (Devamla) — 
Binaenaleyh, adlî tıbbın yükü her gün biraz 

daha artmaktadır. Kadro kırk sene evvelki kad
rodur. G-elen evrak, dosya, geçen seneki, evvelki 
seneki ve bu seneki istatistiklere bakılırsa il
gili şahıs, devredilen, çıkarılan dosya ve kadro 
itibariyle mukayesesini yapacak olursak Yargı-
tayın nisbet itibariyle verdiği rakamların üstün
dedir. Binaenaleyh, bütün dünyada olduğu gi
bi artık bu müessesenin de biran evvol bir sevi
yeye ulaştırılması ve memleketimizde adlî tıp, 

adlî tabip yetiştirmek için süratle tedbirlerin 
alınması veya eğer Adalet Bakanlığı bu işi ciddî 
olarak benimsemiyecekse, kanuni tedbir alına
rak bu müessesenin ya ayrı bir müessese veya 
ayrı bir bakanlığa veya başka bir isleme tabi 
tutulmasında fayda mülâhaza ediyoruz. 

Bu haliyle devam ettiği takdirde büyük adlî 
hatalara, adlî yanılmalara, mühim cinayetlerin 
aydınlanmasında karar organını yanıltıcı yan
lış neticeler istihsal edici ilmî hatalara daima 
mâruz kalacaktır. Bunun için bu müessesenin 
bütün ihtiyacını kadrosunu, eleman yetiştirme 
meselesini süratle ele alarak biran evvel 40 sene 
evvelki bu feci halinden kurtarıp günün ihti
yacını karşıbyacak niteliğe getirmenin zarureti 
içindeyiz. Sayın Bakanımızın bu hususta yakın 
alâkalarını ve yardımlarını istirham ederken 
1970 yılı Adalet Bakanlığı bütçesinin memle
ketimize, milletimize hayırlı olmasını temenni 
eder hepinizi sevgi ile selâmlarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Yeşilyurt buyurunuz. 

İSMAİL YEŞİLYURT (Yozgat) — Sayın 
Başkan, muhterem arkadaşlarım, Adalet Ba
kanlığı 1970 malî yılı Bütçe kanun tasarısı üze
rinde şimdiye kadar söylenen şeyleri tamamîa-
ııııyacağım, ben hasbelkader Bütçe - Plân Ko
misyonunda Adalet Bakanlığının iki sene söz
cülüğünü yaptım. Şu söylenenlerin hepsini söy
ledik, bunların çaresi yok. Yalnız ben biraz ev
vel, benden evvel konuşan arkadaşımın üzerinde 
durduğu gibi Adlî Tıp Müessesesinde şahîdol-
duğum ve bu sebeple dâvaların sürüncemede 
kalmasına sebebolan bir mevzu üzerine eğilmek 
isterim. 

Şimdi, muhterem arkadaşlarım bir taraftan 
şikâyet eder, deriz ki; adliyede dâvalar görül
müyor, gecikiyor, sürüncemede kalıyor. Evet bu 
haklıdır. Ama bunun sebepleri ve nedenlerini 
bilmek lâzım. İnsan hazan çok üzülüyor ve mü
teessir oluyor. Ben şu anda konuşurken dahi 
müteessirim. Dev gibi olan bir Adalet Bakan
lığı bizim grupumuz adına konuşan arkadaşınım 
dediği gibi kırpıla kırpıla yıldız haline getiril
miştir. Bugün benim sevgili bakanım tahmin 
ederim ki; bakan olduğu andan bu zamana ka
dar bir savcı tâyini dahi yapmamış ve bir ka
rarname dahi imzalamamıştır. Çünkü içinde bu
lunduğumuz durum bunu icabettirmektedir. O 
halde bütün senatör arkadaşları olarak şunu 
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ifade etmek isterim; bir taraftan deriş ki - ve 
her yerde söyleriz - «Demokrasinin temelinde 
adalet yatar. Yine ifade eder deriz ki; «hukuk 
toplumlar kadar yaslı adalet ise devlet kadar 
eski.» Adaleti tarif ederler. En iyi tarif eden 
insan Aristo'dur. «Adalet eşit, bir bütünün par
çaları arasındaki ahengi temin edebilmektir.» 
şimdi burada ben bir bütünün parçaları arasın
daki ahengi de temin etmenin mümkün olmadığı 
kanısı içerisinde bulunuyorum. Bunu şöyle ifade 
eedriz. Bir mahkûm, duruşmaya geliyor. Ağır ce
za mahkemesi karar veriyor. Doktor tarafından 
verilen bir rapor var, raporda diyor ki; mağ
durda hayati tehlike vardır. Hayati tehli
ke olup olmadığının is veya gücünden kal
ma müddetinin ne kadar olduğunun tes-
biti olarak kabul ettiğimiz adlî tıp mües
sesesinden soruyoruz. Adlî tıp müessesesin
den bir celse cevap gelmiyor maznun geli
yor hâkim soruyor ve adlî tıp müessesesinden 
cevap gelmediği için bir ay sonra duruşmanın 
talikine diyor. Bir ay sonra aynı maznun tekrar 
geliyor. Adlî tıp müessesesinden gelen cevap şöy
le; tahsisatımız bulunmaması sebebiyle, - eve': 
sevgili arkadaşlarımız - tahsisatıma bulunma
ması sebebiyle posta masrafı yoktur ve gönderi-
lemedi deniyor. İşte şimdi soruyorum. Vatanda
şın adalete olan inancı nasıl? Sonunda rapor ge
liyor, daha evvel hastane tarafından verilmiş 
bulunan raporda 3 ay iş VG gücünden kaldığı 
hayati tehlike bulunduğu halde gelen raporda 
hayati tehlike yoktur. 5 gün işinden ve gücün
den kalıyor. Maznun tahliye ediliyor fakat ara
dan 6 ay geçiyor. İşte sevgili arkadaşlarım bu 
hususa bizzat şahidoldum, İstanbul'a git
tim. Adlî tıp müessesesini gördüm. Çok ça
lışkan bir başkanı var Doktor Remsi Bey, 
Bana bizzat gezdirdi dosyalar bekliyor, fa
kat tahsisat yok. O halde «imdi mahkeme olarak 
ve bilhassa ceza mahkemeleri kararını izhar 
ederken ve karar verirken Adlî Tıp müessese
sinden gelecek rapora bağlı bulunduğuna göre 
bu müesseseyi de işler hale getirmede bir zaru
ret vardır. Şimdi bir taraftan deriz ki; hakika
ten sevgili arkadaşlarım adalet işlemiyor. Hâkim
ler vazife yapmıyor falan denir yerine göre. Ben 
bu kanıda değilim muhterem arkadaşlarım, için
den geliyorum. Bugün arkadaşlar halen büyük 
zorluklar içerisindedir. 

Bundan bir kaç gün evvel Eskişehir'e git
tim zabıt yazacak kâğıtları bulunmaması sebe
biyle sulh hakimi dâva göremiyordu. E, şimdi 
bir mahkeme banka müdüründen kâğıt isterse 
ve ondan aldığı kâğıtla duruşma yaparsa veya
hut bir avukattan bir paket kâğıt gönder derse 
bundan neticenin beklenmesinin pek normal ol
duğu kanısı içinde değilim. Biz yeri geliyor üzü
lüyoruz. Halen bugün sevgili arkadaşlarım, iti
raf etmek mecburiyetindeyim. Bütün arkadaşla
rımız yabancı diyar gezmiştir. Nereye giderse
niz gidin en büyük binalar en muazzam binalar 
adliye sarayıdır. Napoli'de böyledir. Roma'da 
böyledir, Fransa'da böyledir. Ama Türkiye'ye 
geliyorsun Ankara Hükümet merkezi bakıyorum 
başkentin bir tane adliye binasını bulmak müm
kün değil. 4 yere taksim ediyorsun Adliye bi
nasında ışıklar elektrikler söndüğü zaman maz
nun hâkimi hâkim maznunu göremiyor, ve bu
nun için bütçede geçen sene ısrar ettik yine 10 
milyon lira koyalım dedik. Ankara'nın şanına 
yakışır bir adliye binası yapalım dedik, maale
sef 10 milyon lira reddediliyor. Hem nasıl mum 
dibine ışık vermez tabiri var çok yerindedir. 
Rozeti bulunan üyelerimiz tarafından dostları
mız tavamdan reddediliyor. Ama öbür taraftan 
bir bakanlık bahçesi için 200 bin lira koyuyoruz. 
'Ona gelince tahsisat oluyor. İşte insan bunun 
için üzülüyor. Bugün Ankara savcısının bir ma
kam arabası yoktur. Ama sevgili arkadaşlarım 
hspimiz biliriz bir kasaya gidiyorsunuz siraat 
teknisyeninin iki tane arabası vardır. P.te onun 
için diyoruz ki; adalet bir bütünün parçaları 
arasındaki ahengi temin etmektir. Ahengi temin 
etmediğimiz müddetçe neticeyi almak mümkün 
değil. Hepinize saygılar sunarım, (Alkışlar) 

BAŞKAN — Bir kifayet takriri var; 6 kişi-
konuştu efendim fakat iki sayın üye var; mü
saade ederseniz bu arkadaşlarımız da konuşsun
lar efendim. 

Buyurun Sayın Özfcokin. 

MUKADDER ÖZTEKÎN (Adana) — Efen
dim ben vaz geçtim. Sayın Hazerdağh görüşsün
ler. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Hazerdağh. 

SALİM HAEERDAĞLI (Elâzığ) — Sayın 
Başkan sayın senatörler, gecenin bu saatinde 
bir ıstırabımı yenemediğim ve konuşmak mec
buriyetini hissettiğim için ö^ûr dilerim. 
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Muhterem arkadaşlarını, yargıçlarımızın ih
tiyaçlarından bahsedildi. Onların ihtiyaçları
nın yerine getirilmesini arkadaşlarım ifade bu
yurdular. Ama yargıçlardan istediklerimiz 
de vardır, istanbul'da bundan birkaç gün ön
ce Deniz - İş Sendikası ile Denizcilik Bankası 
arasında bir anlaşmazlık oldu. Bu anlaş
mazlıkta Sayın Ulaştırma Bakanının beyana
tından öğrendiğimize göre yargıçların dâvaya 
bakmaktan istinkâf etmiş olmalarının bu gre
vin meydana gelmesine ssbebolduğu ortaya ko
nuldu. Muhterem arkadaşlarım, Hukuk Usulü 
Muhakemeleri Kanunu açısından konuyu ele al
mak istiyorum. 

Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun 28 
nci maddesinde hâkimin dâvaya bakmaktan is-
tinkâfı hâkimin reddi sebepleri sayılmıştır. 
Hâkimin reddi sebepleriyle hâkimin dâvaya 
bakmaktan istin'kâfı sebepleri birbirinin aynı-
dL\ 

Sayın senatörler, son zamanlarda bilhassa 
ikinci Anayasa ile hâkimlere özerklik tanınma
sından sonra, yargıçlarımızın dâvaya bakmak
tan istinkâflan çoğalmış bulunmaktadır. Hâ
kim dâvaya bakmamak için çok yerlerde âde
ta nem kapmaktadır. Bu ıstırabı duyan bir 
arkadaşmış olarak bunu ifade etmek isti
yorum. istanbul olayları bardağı taşıran bir 
hâdise oldu. Muhterem arkadaşlarım bizim 
zamanlarımızda hâkimin gelişi güzel sebeplerle 
dâvaya bakmaktan istinkâfı ihlkakı hakka iti
raz suçunu teşkil eder ve hâkimler hakkında 
takibat yapılırdı. Bugün görüyoruz ki; bilhas
sa bu Yüksek Hâkimler Kurulu tenkilinden 
sonra hâkimler türlü sebepleri bahane ederek 
dâvaya bakmaktan istinkâf etmemektedirler. 
Ne imiş? Dâvaya. 5 sene müddetle bakar, dâ
vayı bitireceği sırada davacı, falan benim evi
me geldi, yok şu oldu bu oMu gibi sebeplerle 
dâvaya bakmaktan istinkâf etmekte. Dâva 
başka hâkime gitmekte; 5 sene de o hâkimin 
elinde kalmakta, ondan sonra uzayıp gitmekte
dir. 

Muhterem arkadaşlarım, hâkimi şikâyet da
hi hâkimi ret sebebi değildir. Dâvaya bak
maktan istinkâf etmenin sebepleri olmalıdır. 
Havadan sudan sebeplerle hâkimler dâvadan 
istinkâf etmektedirler. Bu Anadolu'da çok 
vukua gelmektedir. Sayın Adalet Bakanlığı 

Sayın Yüksek Hâkimler Kurulunun buradaki 
temsilcileri hâkimler özerkliği ele aldıktan son
ra dâvaya bakmamak için sebep aramakta
dırlar. Bilhassa, Anadolu'da vatandaş ezil-
ıne'kte Yüksek Hâkimler Kurulu politikacıla
rın canını kurtardı fakat vatandaş ezilmekte. 
Bunun temyizi yok, bunun itirazı yok. Bak
mıyorum dâvaya dedi mi ötesi yok. 

Muhterem arkadaşlarım hâdiseyi İstanbul 
hâdiselerine getirmek istiyorum. Ne olmuş? 
Grev olmuş anlaşmazlık çıkmış hâkimle. Hâ-
feim dâvaya bakacak iken ne demiş? Gelin 
uyuşan anlaşın demiş. Bu bir ihsası reymiş. 
İhsası reyden sonra da işte avukat bunu ta-
biatiyle ihsası rey ettiği için ret sebebi olmuş 
hâkim dâvaya bakmaktan reddi beklemeden 
-bir ret bekle hâkim bey . Reddi beklemeden 
istinkâf eder. İstinkâf eder, öbür hâkime gi
der,. öbür hâ'kim bakmaz, öbür hâkim bakmaz. 
'Kc-aa istanbul'da dâvaya bakacak hâkim bu
lunmaz. istanbul birbirine girer Devlet, Mil
let milyonlarca lira zarara girer hâkim beyler 
dâvaya bakmaz, istanbul'da hâkim olmak için 
türlü iltimaslara türlü yollara o hâkimlerimiz, 
yargıçlarımız türlü yollara tevessül buyururlar. 
Şikâyetlerimiz var İstanbul birbirine girer 
Devlet Millet birbirine girer, hâkimlerimiz 
dâvaya bakmaktan istinkâf buyurur. 

Muhterem arkadaşlarım, hâkimlere özerklik 
i tanımak hâkimlerimiz hakkında türlü niyaz

larda bulunmak vazifemiz 'ama-; hâkimlerden 
vazife istemek de bizim hakkımız, Birgün bu 
memlekette hâkimlerin özerkliği meselesi tehli
keye düşerse hakimlerin özerkliği hasme'tme-
diklerindsn. ileri geldiğini bugünden bilmeleri 
lâzımdır. Vatandaş hâkimlerin özerkliğinden si-

| kâyet etmektedir. Biz dahi Kurucu Meclis üye
si olarak, bir arkadaşınız olarak hâkimlere 
özerkliği tanıdığımızdan dolayı bugün şikâyet
çiyiz. Yüksek Hâkimler Kurulunun özerkliliği, 
Yüksek Hâkimler Kurulunun muhtariyeti, bu-

I gün vatandaşın şikâyetini mucibolmaktadır. 
| Vatandaş ezilmektedir. Hele bilhassa üzerinde 
| durduğum bu türlü sebeplerle dâvaya bakmak

tan istinkâf, istanbul hâdiselerinde görülecek 
hâdise değil. Bütün Anadolu'da hâkimi evime 
geldi, oturduk, merhaba ettik, gibi sebeplerle 

I dâvaya bakmaktan istinkâflan vukua gelmek-
i tedir. Yüksek Hâkimler Kurulundan istirham 
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ediyoruz, bu dâvaya bakmamaktan ve istinkâ-
fın üzerinde durması, hâkimler üzerinde, bu 
gibi hâkimler üzerinde gerekli takibatın yapıl
ması lâzımdır. Ne gibi muamele yapılmak lâ
zım gelirse, yapılmasının lâfzım geldiğini, üze
rinde durmalarını istirham ediyorum, 

Bu İstanbul hâdiseleri Türk Milletine çoğa 
mal olmuştur. Bu hâdisenin dile getirilmesi için 
bir s eb ab olmuştur. Bu konuda Hukuk Usulü 
Muhakemeleri Kanununun, Yüksek Hâkimler 
Kurulunun disiplin kovuşturması yapması lâ
zım geldiğini ve İstanbul Hâkimleri hakkında 
Yüksek Hâkimler Kurulunun ne muamele yap
tıklarını Sayın Adliye Vekilimizin Yüksek Hâ
kimler Kurulundan aîeeağı bilgiyi bu kürsüde 
ifade buyurmasını istirham ediyorum. Saygılar 
sunarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Adalet Bakanlığı 1970 yılı 
Bütçesi üzerindeki görüşmeler bitmiştir. Şimdi 
söz sırası Sayın Bakanın. Buyurun Sayın Ba
kan. 

ADALET BAKANI YUSUF ZİYA öîfDER 
(Sivas Milletvekili) — Sayın Başkan, sayın se
natörler; Bakanlığımızın 1970 yılı Bütçesinin 
görüşülmesi dolayısiyle sayın grup sözcülerinin 
ve sayın senatörlerin konuşmalarını dikkatle is
lemiş bulunuyorum. İleri sürülen tenkid ve te
menniler önümüzdeki yıllarda çalışmalarım:;;: 
için bize ışık tutmuş olacaktır. Bu sebeplerle 
kendilerine tsgskkürlerimi arz ederim. Sayın 
ko'-irnıacılarm değindikleri konulara ilrkin 
gcriişIerimİFİ rrz ve izaha çalışırken Bakanlı
ğımızın faaliyetlerini ve gelecek yulardaki ça
lışma istikametini de izahta fayda mülâhaza 
etmekteyim. Bu suretle aynı zamanda ileri sü
rülen hususlara da cevap verme imkânını elde 
etmiş olacağım. 

Hükümet programında yer .aldığı ve açık
landığı gibi adalet hizmetlerinde sürat ve emni
yet başlıca gayemiz bulunmaktadır. Vatandaşın 
adalete intikal eden işinde süratle vs inançla 
sonuç almasını sağlamak keza gayelerimizin ba
şında gelmektedir. Bu hedeflere ulaşabilmek 
için yapılan çalışmalarımızı iki safhada mütalâa 
etmeyi yerinde buluyoruz. 

Birincisi mevzuat bakımından olan çalışma-
larımızdır. Bu cümleden olmak üzere tatbikat
ta aksıyan yönleri tesbit edilen ve toplumumu
zun gelişen sosyal şartlarına tanı cevap veremez 

durumda bulunan kanunların tesbit edilen bu 
aksaklıklarını gidermek. 

ikincisi ise teşkilâtı ve adalet cihazının yan 
müesseselerini tevsi etmek ve rasyonel hale 
getirmek, personel yetiştirmek, geliştirmek, sos
yal durumlarını düzenlemekle, adaletin süratle 
ve az masraflı olarak gerçekleşmesini teminen 
yapılan kanun çalışmalarımızın başında usul 
kanunlarımızdaki tadilât gelmektedir. Bu mak
satla g3rek Hukuk Usulü Muhakemeleri, gerek
se Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunlarında de
ğişiklik xrapîlmasını hedef tutan tasarılar zama
nınla hasırlanarak Yüce Meclislere sunulmuş 
bulunmaktadır. Tatbikatçılarımızın ve bilim 
ad.Âmlarîmıspn görüşlerinden yararlanarak ha
zırlanmış bulunan bu taşanlara Yüce Meclisle
rin en iyi şekillerini vereceklerine de emin bu
lunmaktayız. Hukuk Usulü Muhakemeleri Ka
nununda yapılması öngörülen tadilâtı anahat-
lariyle şöylece özetlemek mümkündür, iyi ni
yet dışı yapılan taleplerle dâvaları sürünce
mede bırakmak fırsatı veren bâzı kayıtların 
bertaraf edilmesi, bir kısım dâvaların asliye 
mahkemelerinden alınarak sulh mahkemelerine 
verilmesi, seri usul muhakemeye tabi tutul
ması, yargıtaym artmakta olan iş hacmini azalt
mak maks adiyle 500 liraya kadar verilen hü
kümlerin kesin olması, temyiz şartları ve ka
rar düzeltmesine ait hükümlerin değiştirilmesi, 
nıuraî aa ya tabi işlerde 2 000 lira olan değerin 
10 bin liraya çıkarılmasını, adaletin çabuk
laştırılması konusunda hâkimin duruşmanın 
idaresiyle ilgili görev ve yetkilerinin genişle
tilmesi, basit yargılama usul sahasının geniş
letilmesi, bütün itirazların esasa cevapla ya
pılması ve delillerin tamamının birlikte ibraz 
ve iraesi, yürürlüteki kanunda mevcut ve fa
kat zamanla kifayetsiz hale gelmiş disipliner 
mahiyetteki hükümlerde değişiklik yapılması 
sağlanmış olacaktır. 

öte yandan Ceza Muhakemeleri Usulü Ka
nununda yapılması düşünlen ağır cezalı suç
larda ilk tahkikat mecburiyetinin kaldırıl
ması, bu cihetin suçun vasıf ve mahiyetine 
göre Cumhuriyet savcılarının takdirine mev
du bıkarılması, şahitlerin duruşmaya celple
rine dair hükümlerde değişiklik yapılarak dâ
vaların bu sebeplerle sürüncemede kalmasının 
önlenmesi, hâkimin ret keyfiyetinde bu hak-
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kın kötüye kullanılmasına meydan verilme
mesi, sulh ceza hakiminin ceza kararnamesi yet
kisinin genişletilmesi, temyizi kabul olmıyan me-
vaddm tevsii, hususi kanunlardaki kabahat fiil
lerine ait dâvaların aksine hüküm bulunmama
sı hallerinde sulh ceza mahkemeleri tarafın
dan görülmesi, dâvanın uzatılmasına matuf de
lil ikâmesini önleme yetkisinin hâkime veril
mesi, ağır cezalı suçlarda sanık ve vekâlet
namesinde sarahat bulunan hallerde müdafii 
isterse duruşmada sorguya sekilmiş olması 
şartiyle mahkemenin sanığı duruşmada da ha
zır bulunması mecburiyetinden vareste tut
mak suretiyle ağır ceza dâvalarının uzaması 
önlenmiş olacaktır. 

Yeri gelmişken adalet cihazına intikal 
eden işlerdeki miktarın her yıl artmakta ol
duğuna dair son birkaç senenin rakamlarını 
burada arz etmeyi faydalı mütalâa etmekte
yim. 1965 yılında mahkemelere ve icra daire
lerine gelen iş sayısı 1 842 124; 1966 yılında 
1 858 743; 1967 yılında 1 845 059 iken 1968 
yılında bu miktar 2 147 576 yi bulmuştur. 1969 
yılında ise toplanmakta olan istatistik rakam
larına göre bu miktarın daha da artacağı tah
min edilmektedir. Ayni artış yargıtaya intikal 
eden işlerde de kendisini göstermekte olup ay
ni yıllarda sırası ile 165 301, 174 711, 164 372 
ve 172 273 iş olmak üzere yeni iş gelmiş bulun
maktadır. 

Kanunlarımızda yapılan tadilât meyanm-
da Türk Ceza Kanununun tatbikatta aksıyan 
yönlerini giderecek ve memleketin gelişen şart
larına cevap verecek bir hale getirilmesini te-
minen mezkûr kanunda değişiklik yapılması 
için uzun zamandan beri yapılan çalışmalar 
neticelenmiş ve hazırlanan tasarı T. B. M. Mec
lisine sunulmuştur. 

Türk Kanunu Medenisinde yapılacak deği
şiklik için uzun süredir devam eden çalışmala
rımız son safhaya gelmiş bulunmaktadır. 

Mevzuat yönünden çalışmalarımızın baş-
lıcalarını arz etmiş bulunuyorum. Diğer ta
raftan buna paralel olarak teşkilât yönünden 
olan faaliyetlerimize de kısaca temas etmek 
isterim. 

Mahkemelerimize ve yargıtaya intikal eden 
iş sayısı küçümsenmiyecek miktardadır. Ve 
yukarıdaki miktara nazaran her sene artış kay

dettiği müşahade edilmektedir. Bu sebeplerle 
Yargıtayın günden güne ağırlaşmakta olan 
yükünü hafifletmek gayesiyle Yargıtay Teşki
lât Kanununda bâzı tadilât yapılması muvafık 
mütalâa olunmuş ve hazırlanan tasarı Başba
kanlığa sunulmuştur. 

Her yıl bütçesinin görüşülmesi sırasında ve 
muhtelif vesilelerle belirtildiği üzere Bakan
lığımızın henüz bir teşkilât kanunu bulun
mamaktadır. Hizmetler 1327 tarihli Adliye ve 
Mezait Nezareti Nizamname - i Dahilisiyle ida
reye çalışmaktadır. Her yönden kifayetsiz olan 
bu nizamnamenin yerine bugünkü ihtiyacı kar-

I şılıyacak bir merkez teşkilât kanunnu tasarısı 
samanında ihsar edilerek Başbakanlığa sunul
muş bulunmaktadır. 

Anayasamızın vaz'ettiği genel prensiplere 
uygun olarak belli bir ihbar ve şikâyet konusu 
olmadan da gerekli denetimi yine Yüksek Hâ
kimler Kurulu kanaliyle temin etmek maksa-
diyle, 45 sayılı Kanunda öteden beri dile geti
rilen boşluğu dolduracak tadil tasarısı keza 
hazırlanarak Yüce Meclislerin tetkikine su
nulmuş bulunmaktadır. 

Hâkimler Kanununun savcıların atanma-
siyle ilgili 63 ve aynı konuda 45 sayılı Kanu
nun 77 nci maddesinin ve ahiren muvakkat 
salâhiyete mütedair hükmün Anayasa Mah
kemesince iptalinden sonra hâsıl olan boşlu
ğu doldurmak üzere ve Anayasaya uygun ola
rak hazırlanmış bulunduğu düşüncesinde ol
duğumuz Savcılar Kanunu tasarısı da halen 
yüksek heyetinizde incelenmektedir. Biran 
önce kanunlaşmasında katî zaruret mütalâa 
edilen mezkûr tasarıya karşı muhtelif yönler
den bâzı tenkidler tevcih edilmekte ise de bu 
tenkidler karşısındaki görüşlerimizi tasarının 
yüce heyetinizde vâki müzakeresi sırasında 
etraflıca arz etmek imkânını bulacağız. 

Genel olarak hâkim ve savcıların bu sınıf
tan sayılanların özlük işlerini düzenliyen Hâ
kimler ve Savcılar Kanunu tasarısını da yasa
ma meclislerine sunacağız. Biran önce de 
çıkarılması zaruretine inanmaktayız. Bu su
retle mezkûr kanunda yer alan hükümlerle 
adalet mensuplarının sosyal durumlarının dü
zenlenmesi mümkün olacak, staj müessesesi 
daha verimli hale getirilecektir. 

Kadrosuzluk yüzünden terfi edemiyen hâ-
\ kim ve savcı sayısı filhal 330 dur. Bunlann 
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terfi ve terfilerini sağlamak maksadiyle hazır
lanan 3656 sayılı Kanuna bağlı cetvelin Adalet 
Bakanlığı bölümünde değişiklik yapılmasını 
öngören kanun tasarısı Yüksek Meclislere in
tikâl ettirilmiş bulunmaktadır. Bunlardan baş-
da Adliyeciler Yardımlaşma kanun tasarısı da 
meslek mensuplarının sosyal durumlarının dü
zenlenmesi ve geleceklerini daha sağlam bir şe
kilde emniyet altına alınmasını temin edeceğin
den Meclislerdeki bu tasarının da kanunlaşma
sına intizar edilmektedir. Bunun yanı sıra ic
ra memur ve muavinleri, başkâtip ve zabıt kâ
tipleri, ceza evi personeli için açılan kurslara 
yeterli personel yetiştirmede başarı sağladığı
mız usule devam etmek arzusundayız. 

Ayrıca Bakanlık yayınlarının ve satınalıııan 
kitap ve dergilerin zamanında teşkilâta gön
derilmesi suretiyle adalet mensuplarının mes
lekî bilgilerinin artırılmasına ve geliştirilmesi
ne önem verdiğimizi da ifade etmek isterim. 

Öte yandan 1416 ve 4489 sayılı kanunların 
yerdiği yetkiye dayanarak ve bütçe imkânları 
nisbetinde hâkim ve savcılarımızın bir kısmının 
yabancı meleketlerde doktora yapmalarını, bil
gi, görgü ve ihtisaslarını artırmalarını sağla
maktayız. 

Üzerinde durduğumuz konulardan biri de 
noterliktir. Memleketimizde 759 noterlik daire
si mevcuttur. Bunlardan 213 noter, 61 noter 
yardımcısı olarak vazife görmekte ve 476 noter
lik geçici yetkili noter yardımcıları tarafından 
tedvin edilmektedir. Bu durumu göz önünde tu
tan Bakanlığımız yeni bir noterlik kanunu ta
sarısı hazırlıyarak Başbakanlığa göndermiştir. 
Halen Geçici Komisyonda görüşülmesine devam 
edilmektedir. 

Başlıca hedefimiz olan adalette süratin sağ
lanması için adli zabıtanın teşkilini zaruri gör
mekteyiz. Bu konuda İçişleri Bakaniığiyle ya
kından ve müşterek çalışmalarımız devam et
mektedir. 

Çocuk mahkemelerinin bulunmadığı nâdir 
ülkelerden biri olan memleketimizde bu mah
kemelerin kurulmasını teminen hazırlanmış bu
lunan çocuk mahkemelerinin kuruluşu ve yar
gılama usulü kanunu tasarısı yüksek Meclisle
re sunulmuş bulunmaktadır. 

Bakanlık merkezindeki adli sicil müdürlüğü
ne intikal eden iş sayısı 1965 yılına oranla 

% 300 artmaktadır. Günden güne da artacak
tır. Bu müesseenin her yıl personel ilâve etmek 
suretiyle çalışmasını devam ettirmesi imkânsız 
hale gelmiştir. Zamanın teknik imkânlarından 
istifade suretiyle daha rasyonel hale getirilme
si en uygun bir çare olarak düşünmekteyiz. Bu 
nedenle de Adli Sicil Kanununda gerekli deği
şiklikler yapılmak üzere çalışmalarımız ilerle
miştir. 

Bugün önemli bir mesele de, sayısı on bine 
yükselmiş olan kanun ve nizamnamelerin ayık
lanması ve bunlardan bâzılarının halkın va uy-
gulıyan organların anlıyacağı dile çevrilmesi, 
çeşitli devrelerde çıkmış ve aynı sayıyı taşıyan 
kanunların elden geçirilerek yanlış anlamlara 
ve tatbikata mahal vermiyecek şekilde yeniden 
düzenlenmesi uygun görülmektedir. Birçokları
nın tatbik yeri kalmadığı ve birçoklarının da 
yürürlükten kalktığı göz önüne alınırsa bu 
ayıklama keyfiyetinin bakanlıklararası bir ça
lışma ile kısa zamanda yapılması lüzumuna 
inanıyorum. 

Ancak Bakanlığımızda bir tetkik kurulu 
mevcudolmadığından merkez teşkilât kanunu 
tasarısının bu sebeple biran önce kanunlaşma
sını da beklemekteyiz. 

Ceza ve tevkif evlerine ve mahkeme binala
rımıza gelince; bugün yurdumuzda ağır ceza 
merkezlerinde 114 kapalı, 7 açık, 9 yarı açık ce
za evi, 1 çocuk ıslâh evi, 2 çocuk ceza evi, 3 ço
cuk ceza ve ıslah evi ve 498 kaza ceza evi bu
lunmaktadır. Bu cesa evlerindeki hükümlü sa
yış?. 27 512 ve tutuklu sayısı ise 26 402 dir. Toplam 
olarak 53 914 kişinin çeşitli sebeplerle hüküm
lü ve tutuklu bulunduğu ceza evlerinde bun
ların ıslah ve eğitimi 647 sayılı Kanun ve buna 
müsteniden yürürlüğe konulan tüzük gereğin
ce yapılmaktadır. 

Bir kısım ceza evlerimizde ve özellikle ço
cuk ceza evi ve çocuk ıslah evlerinde ilk ve or
ta dereceli okullara denk tahsil yaptırılmakta, 
atelyelerde ve işyerlerinde sanatkâr yetiştiril
mekte ve bunların tekrar cemiyete dönmelerin
de faydalı olmalarına çalışılmaktadır. Halen ce
za evlerinde 139 öğretmen bulunup, okutulan 
hükümlü ve tutuklu sayısı 10 bin civarında
dır. Cezaların infazı hakkındaki 647 sayılı Ka
nunun getirdiği yeniliklerle bir kısım hüküm
lülere günlük ve haftalık izin verilmekte ve bu 
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suretle ceza evlerinden kaçma olayları önemli 
nisbette azalmış bulunmaktadır. 

Ceza evi mahkeme binaları inşaatı plan dö
nemine göre ve bütçe imkânları içerisinde ya
pılabilmektedir. 1969 yılında adalet binalarının 
onarımı için 627 bin liralık masraf yapılmıştır. 
1970 yılı onarımı için 650 bin lira konulmuştur. 
Büyük onarımlar Bayındırlık Bakanlığı Bütçe
sine konulan ödenekle yapılmaktadır. 11 yerde 
yeni ceza .evi hizmete açılmıştır. Bunların ma
liyeti 46 674 894 lira tutarındadır. Halen 33 yer
de ceza evi ve mahkeme binası inşaatı yapılma
sı kararlaştırılmıştır. Bunların 12 si umumi büt
çeden, 21 i ise 2548 sayılı Kanunla toplanan 
paradan sarf edilmek suretiyle yaptırılacaktır. 
1970 yılı yatırım programına dâhil olan yerler 
ise, keşif bedellerine nazaran Eskişehir Çocuk 
Islah Evi, Erzurum Ceza ve Islah Evi, Ordu 
(E) tipi Ceza Evi, Trabzon (E) tipi Ceza Evi, 
Kastamonu (E) tipi Ceza Evi, Ağrı 150 kişilik 
Ceza Evi, İstanbul Adlî Tıp Birıası 2 916 000 li
ra olup ceman 38 582 000 lira tutarındaki ka
şif bedelleri karşılığında bahse konu inşaatların 
Bayındırlık Bakanlığı Bütçesinden 15 184 000 
liralık kısmı bütçeye konulmuş bulunmaktadır. 
Bu suretle inşasına çalışılan ceza evleri hüküm
lü ve tutukluların eğitiminde, iş sahibi olmala
rında ve infazdan sonra cemiyete faydalı birer 
unsur olarak dönmelerine yardım edecek va
sıfta ve gerekli tesisleri ihtiva eder mahiyette 
olacaktır. 

Ayrıca hükümlülerin infazdan sonra cemi
yete faydalı birer fert. olarak birer meslek sa
hibi vatandaş durumunda bulunmalarını doğ
rudan doğruya etkiliyecek olan kararların in
fazı sırasında ve infazdan sonraki korumaya 
ait, yani patronaj kanunu dediğimiz kanun 
tasarısı da hasırlanmış ve Meclislere sevk edil
miş bulunmaktadır. 

Şimdi bu maruzatımın dışında kalan ten-
kid ve temennilere cevaplarımı arz eyliyece-
ğim. 

C. H. P. Grırpu sözcüsü Sayın Ekrem Öz-
den kanunları getirmekte ve yeniden tedvini 
işleriyle görevli olduğu halde Adalet Bakan
lığı asıl vazifesi olan bu konuyu ele almak
tan daima çekinmiştir, diyorlar. 

Adalet Partisi sadece iktidarda iken değil, 
Parlâmento içinde kuvvetli bir grup olarak bu

lunduğu zamanlarda dahi Anayasanın emret
tiği bütün müesseselerin kurulmasına ve esaslı 
kanunlarımızda yapılması lâzımgelen değişik
liklerin öncüsü olmuştur. Yukarıdaki maruza
tımda Adalet Bakanlığının kanunları yeniden 
tedvini hususundaki gösterdiği hassasiyeti 
açıkça ortaya koymaktadır. Bu itibarla sayın 
sözcünün bu konuyu ele almaktan daima çe
kindiğimiz iddiası haksız ve mesnetsiz kalmak
tadır. 

Sayın sözcü Bakanlığımızın Anayasaya uy
gun çalışması olduğu takdirde Türkiye'mi
zin arzulanan amaca varmaması için hiçbir se
bep kalmıyacağmı beyan ettikten sonra ba
kanlığımızın bu yolda olmadığını ileri sürmüş
lerdir. 

Bu iddia da hakikatle bağdaşmıyor. Yukar
da arz etliğim veçhile gerek usul kanunla-

I rmda yaptığımız değişiklikler, gerekse adalet 
J mensuplarının sosyal durumlarının ıslahı yö-
i nünden hazırladığımız tasanlar Adalet Ba-
] ° 
| kanlığının Türkiye'de arzulanan amaca lâyi-
! kiyle yöneldiğinin birer delilidir. 
j Saym sözcü iktidarımızı 1950 den ihtilâle 
i gelinceye kadar yapılan kanun suiistimalleri-
i nin bu memleket için nelere mal olduğunu dü-
| şünmeden mahkum iktidarın yolundan gittiği-
i mizi iddia ediyorlar. 
! Bizim yepyeni bir zihniyet ve hüviyetle 
\ doğmuş olan partimiz C. H. P. tarafından 
| daima şu veya bu müessesenin tesirinde ol-
I inak iddiaciyle karşı karşıya getirilmek isten-
| mektedir. Biz daima iyinin, nereden gelirse 
j gelsin doğrunun tutucusu ve takipçisiyiz. Eiç-
S bir geçmiş iktidarın da takipçisi olmaya ihti

yaç duymamaktayız. 
| Yine saym sözcü gardiyanların aldıkları 
j ücretin azlığından bahsedivorlar. 
1 
| Bütçe imkânları dairesinde Bakanlığın dai-
j ma üzerinde durduğu bir cihettir. Kaldı ki, 

Hükümet Programında da var. Saym Başba
kan da ifade ettiler. Devlet Personel maaşla
rının ıslahı yolunda alınacak tedbirler bun
lara da sirayet edecektir. Kurslar vardır ve 
bilhassa yaz devresinde her sene münavebe ile 
yapılmaktadır. 

Sayın sözcü Yüksek Hâkimler Kurulunun 
Meclisler tarafından seçilen üyelerinin kesin 
tarafsızlık göstermedikleri ve siyasi veçhe
leri bulunduğunu ileri sürmektedirler. 

— 579 — 
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Bu konu Anayasa tadili mevzuudur ki, bu
nun da prosedürü her keşçe malûmdur. Bu yola 
gidildiği ve Parlâmentonun Anayasa tadili için 
aradığı ekseriyet temin edildiği takdirde elbet
te sayın sözcünün arzusu yerine gelmiş olacak
tır. 

Sayın Ekrem özden Anayasadaki hakların 
korunması yolunda Türk Ceza Kanununda kâ
fi miktarda müeyyide bulunmadığını, buna rağ
men A. P. iktidarının Anayasa haklarının ko
runmasına dair bir tasarı getireceğini ifade et
tikten sonra böyle bir kanuna neden ihtiyaç du
yulduğunu bir soru olarak yöneltmektedir. 

iktidarımız Anayasanın vatandaşlara tanı
dığı hak ve hürriyetlerin tahdidini hiçbir zaman 
düşünmemiştir. Ve düşünmemektedir de. Ancak 
bu hak ve hürriyetlerin tahribine yönelen aşırı 
cereyanları önlemek hususu da başta gelen va
zifelerinden birisidir. Bu itibarla seçim beyan
namemizde ve Hükümet programında ifadesini 
bulduğu gibi bu kabil cereyanların önlenmesini 
temin edecek bir hazırlığın içinde bulunmakta
yız. 

Sayın sözcü düzenin değiştirilmesini istedik
lerini ve diğer taraftan da A, P. iktidarının ile
ri gideceğine geriye doğru, haksızlığa, sosyal 
adaletsizliğe doğru hızla yürümekte olduğunu 
beyan etmektedirler. 

Meselâ sayın sözcüye hangi düzeni değiştir
mek istediklerini sormak isteriz= Mevcut Anaya
sa düzenini mi, değiştirmek isterler? Bilemiyo
ruz. Adalet Partisi iktidarı olarak ıslahatçılığı, 
yenileşmeyi, gelişmeyi ve ilerlemeyi siyasi faali
yetlerimizin hedefi olarak kabul etmiş bir par
tidir. Bu itibarladır ki, iktidar partisine yö
nelen tenkidleri müsaadenizle yersiz bulmakta
yım 

Sayın sözcü 60 sayılı Kanundan istifade ede-
miyen memurların durumunun göz önüne alına
rak kanunda değişiklik yapılması hususundaki 
teklifimiz Millet Meclisi komisyon raflarına terk 
edilmiş diye beyanda bulundular. 

Milletvekilleri tarafından yeni yapılan tek
lif Adalet Komisyonunda görüşülmek üzeredir. 

Yine sayın sözcü Avukatlık Kanununun yaş
lı avukatları Sosyal Sigortada faydalandıran 
geçici 1 nci maddesinin halen uygulanmamakta 
olmasından Hükümetin mesul bulunduğuna işa
ret ettiler. 

Yaşlı avukatların topluluk sigortasından 
faydalanmalarına imkân sağiıyacak Avukatlık 
Kanununun geçici 1 nci maddesinin bâzı hüküm
leri 1086 sayılı Kanunun 22 nci maddesiyle ip
tal edilmiştir. Maddenin hangi hükümlerinin 
iptal dışında kaldığı hususu Sosyal Sigortalar 
Kurumu ile Türkiye Barolar Birliği arasında 
yapılan tip sözleşme görüşmelerinde ihtilâfa se-
bebolmuş ve Sosyal Sigortalar Kurumu bu mad
denin tamamının iptal edildiği görüşünde İsrar 
etmiştir. Halen Millet Meclisinde bulunan ve 
Adalet Komisyonunca görüşülüp Genel Kurula 
intikal etmek üzere bulunan kanun teklifi söz 
konusu geçici maddeyi 506 sayılı Sosyal Sigorta
lar Kanununa tamamen uygun ve uygulanabilir 
bir şekle getirmeyi öngörmektedir. Bakanlığım 
yaşlı avukatların haklarını korumayı hedef tu
tan bu teklifi kabul etmiş ve desteklemiştir. 

Sayın sözcü harclarm yeniden ayarlanması
nı teklif etmiş bulunuyorlar. Bu Maliye Vekâ
letini ilgilendiren bir mevzudur. 

Barolar Birliği ile Avukatlık Kanunu Mec
liste müzakereleri yapılarak çıkmış bulunmak
tadır. Tadilleri üzerinde burada görüşülür. 

Bayın Güven Partisinin sayın sözcüsü Feh
mi Alpaslan'ın temennilerini, işaretlerini, ikaz
larını şükranla karşılamaktayız. Sayın sözcü 
mahkeme teşkilât kanunu çıkmamıştır diyorlar. 
Merkez ve Yargıtay Teşkilât kanunları hazır
lanmış, sevk edilmiştir. Mahkemeler teşkilât 
Kanunu üzerinde çalışmalarımıza da devam et
mek ceyî . 

Savcılara vasıta verilmesini arzulamakta
dırlar. Doğrudur. Bütçe imkânları bu arzunun 
bugün için tahakkukuna imkân bırakmamakta
dır. 

Adlî zabıta tasarısı kanunlaştığı takdirde bu 
arzu karşılanmış olacaktır. 

Sayın sözcü icra dairelerine yetişmiş kimse
lerin gelmesini ve Seçim Kanununun tadilini 
arzu ettiğini söylemektedirler. İmkân nisbetin-
de hukuk mezunlarının tâyinine gidilmektedir. 
Bu mesleki cazip hale getirmek arzu ve gayre
tindeyiz biz de. 

Seçim Kanununun aksıyan taraflarını gider
mek için hazırlıklarımız ve çalışmalarımız da 
devam etmektedir. 

Sayın sözcü yine aşırı cereyanlar üzerinde 
görüşlerini ifade buyurdular. Aynı mevzu üze-
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rinde Sayın Ekrem özden'e cevap vermiş bulu
nuyorum. 

Millî Birlik Grupu adına Sayın Mucip Atak-
lı'nın isabetli tenkid ve temennilerini teşekkür
lerle karşılamaktayız. Adaletin isabet ve sü
ratle tahakkukunu sağlıyacak temenni ve istek
leri Bakanlıkça hazırlanarak Parlâmentoya sevk 
edilmiş kanunlarda mevcut hükümlerle karşı
lanmış bulunmaktadır. 

Ceza evlerindeki hâdiseler her zaman ola
gelmekte bulunan münferit ve mevzii hâdiseler
den ibarettir. Bunların da vâki olmaması için 
gerekli tedbirler bütçe imkânları nisbetinde 
zamanında ^alınmakta ve uygulanmaktadır. 

A. P. Grupu adına konuşan Sayın Selâhattin 
Acar'ın ileri sürdükleri yapıcı görüş ve temen
nilerinden dolayı kendilerine teşekkürlerimi su
narım. 

Şahsı namına konuşan Sayın Kemal Turgut'
un üzerinde durduğu hususlardan yeni yönet
melikle gerek dışarıdan satmalınan eserlerin 
ve gerekse Bakanlığımız tarafından bastırılan 
dergiler teşkilâta muntazaman gönderilmekte
dir. Ağır ceza merkezlerinde kitap mübadelesi 
sistemi konulmuştur, yeni mahkemeler olarak 
36 aded muhtelif mahkeme 1969 yılında kurul
muştur. Yeni hazırlanan Yargıtay Teşkilât Ka
nunu ile de daire miktarı artırılmış bulunmak
tadır. Mefruşat bütçe imkânlariyle sağlanmak
tadır. Temennilerine teşekkürlerimi sunarım. 

Sayın Nahit Altan adliye teşkilâtı sığıntı gi
bi idari mekanizmanın yaptırdığı yerde çalışır
lar, makinalar eskidir, kâfi değildir, kadrolar 
dolayısiyle kâtip bulunmamaktadır, imkânlar 
temin edilmelidir, yetiştirici müesseseler açılma
lıdır, kasa tazminatı sağlanmalıdır, adliye men
suplarının lojmanları yoktur, adliyenin deniz 
kenarlarında yeri yoktur, yalnız inıralı'dakin-
den istifade ederler, ceza evlerinin hali iyi de
ğildir buyurdular. 

Bu sene 220 yeni yazı makinası tevsi edil
miştir. Lojman ihtiyacı hazırlanıp sevk edilmiş 
bulunan Yardımlaşma Sandığı Kanunu ile kar
şılanacaktır. Yeni bina yapılması ve diğer ih
tiyaçları da bütçemizin imkânları nisbetinde 
karşılamaya çalışıyoruz. 

Sayın Ali Pestilci, adlî binalar kifayetsizdir, 
birçok eksiklikler vardır, Adalet Bakanlığı büt
çesiyle karşılamak mümkün değildir, mümkün-
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dür. Arşiv dairesi yoktur, yeni mahkemeler teş
kilinde ve kadrolar alınmasında ağır hareket 
etmektedir, dediler. 

Zonguldak'ta üçüncü mahkeme kurulmuştur. 
Tâyin edilen hâkim iş yapmıyaeağım demiş, bu 
yüzden işler birikmiştir, işlerin artmasının 
nedenlerinden birisi de arızi sebeplerdir, ücreti 
vekâlet dolayısiyle. Adalet dairelerinde arşiv 
teşkiline ehemmiyet verilmiş ve birçok yerlerde 
düzenli bir hale getirilmiştir. Daha fazlası büt
çe kanunlarına eklenen hükümle eski evrakın 
iması plânlanmış ve bunun için bir yönetmelik 
yapılarak faaliyete geçilmiştir. 

Sayın Lûtfi Bilgen'de diğer arkadaşlarımızın 
öne sürdükleri ihtiyaçları dile getirmişlerdir. 
Bütçe imkânları nisbetinde karşılamaya çalış
maktayız. Kendilerine teşekkürler ederim. 

Sayın Alâeddin Yılmaztürk ve îsmail Yeşil
yurt arkadaşlarım da adlî tıp binasına ihtiyaç 
bulunduğunu izah etiler. Doğrudur. Adlî tıp bi
nası için bu sene 2 946 000 liralık keşfine mu
kabil bir milyon lira tahsisat ayrılmıştır ve in
şaatına bu sene içinde başlanacaktır. Bugünün 
ihtiyaçlarına uygun bir Adlî tıp kanununun ha
zırlanmasını da düşünmekteyiz. Tahakkuku ha
linde sayın arkadaşlarımızın fikirlerini değer
lendirmeye çalışacağız. 

Sayın Salim Hazerdağlı Deniz iş Sendikası 
ile Deniz işverenleri arasındaki ihtilâftan ve 
dolayısiyle hâkimlerin dâvaya bakmama keyfi
yetinin çoğalmakta olduğu ve hâkimlerin bu ha
le ihkakı haktan imtina teşkil ettiğini ifade bu
yurdular. Anayasa ve Yüksek Hâkimler Kuru
lu meselesidir. 41 sayılı Kanun hükümleri mu
vacehesinde cevap verme durumunda olmadı
ğımı üzülerek arz ederim. 

Mâruzâtım ve cevaplarım bundan ibaret. Yü
ce Senatonun sayın üyelerini saygı ile selâmla
rım. (Alkışlar) 

EKREM ÖZDEN (istanbul) — Söz istiyo
rum. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Özden 15 daki
ka içerisinde görüşeceksiniz efendim. 

EKREM ÖZDEN (İstanbul) — Zaten fazla 
görüşecek değilim Sayın Başkan. Sayın Başkan, 
muhterem arkadaşlarım, C. H. P. Grupu adına 
biraz evvel buraidan Adalet Bütçesinin esasları 
üzerin'de noktainazarımızı arz etmiştik. Çok kıy
metli ve sevdiğimiz arkadaşlarımızdan birisi 
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olan Saym Bakanımız grup adına ifade ettiğim i 
bâzı hususları cevaplandırdılar, ileri sürdüğüm 
noktadnazarlarnıdan bir kısmına iştirakleri oldu
ğu için kendilerine teşekkür ederim. Ceza usulü 
muhakemeleri Kanunu ve Hukuk muhakemeleri 
usulü Kanunu üzerinde yapılacak tadilleri ifa
de buyurdular. Bunlar hakikaten memleket için 
çok lüzumlu sürati temin edici meselelerdir. Üze
rinde duruyorlar ve bunlar hakkında da yeni 
hükümler getiriyorlar, inşallah halkın istediği 
adliyedeki sürat temin edilmiş olacaktır. 

Yalnız kendileri her halde adliye meslekin
den yetişmedikleri için galiba tenkide taham
mülleri fazlaca yok idare meslekinin vasfı olsa 
gerektir. Bilmiyorum biz hukukçular fazlaca 
tartışırız, fakat yine güleryüzle acı söylemeden 
ayrılırız. Bunu itiyat haline getirmişizdir ve 
onun için hiç kızmayız. Ama görüyorum k i Sa
yın Bakan bir parça bu düzen değişikliği mese
lesinde ileri sürdüğüm noktai nazara iştirak et
mediğini acı acı ifade buyurdular ve benim hak
kımda da nedir yani bu düzen değişikliği Ana
yasayı. mı değiştirmek istiyorsunuz diye soru sor
dular. Hayır, biz düzen değişikliği dediğimiz za
man 1961 Anayasasının getirmiş olduğu esaslı 
hakları değiştirici bir ifadeyi ileri sürmüş ol
muyoruz. Böyle bir mevzu yok. Bunu siz ifade 
ediyorsunuz. Bizim söylemek istemediğimizi ve
yahut söylemek istediğimizi ayrı ayrı tefsirle- | 
re tabi tutuyorsunuz, (relin anlaşalım sizinle. 
Ne siz ne biz Anayasa hakkında bir şey söyle
miyoruz. Anayasayı değiştireceğiz demiyoruz. 
Düzeni değiştireceğiz diyoruz. Nedir bu düzen 
işte A. P. iktidarının Anayasa hükümlerine uy-
mıyan tavır ve hareketi iyi düzen değildir bu 
düzeni değiştireceğiz diyoruz, bundan daha ta
biî bir şey yok. Ben tahmin ederim ki muhte
rem A. P. Grupu içinde de bu düzenin bu şekil
de gitmesine tahammül edemiyen birçok senatör
ler ve milletvekilleri vardır. Emsali var, gazete
lerde uzun uzun tafsilâtı var, beyanları var. Hat
tâ bunlar başka başka idari mahkemelere de in
tikal etmiştir. Bunların üzerinde fazla durup de
taylarına girecek değilim bize yakışmaz. Ama, 
şimdi düzen değişikliğimizi böyle dar çerçeveye 
sokarak bizi ithama kalkmanın doğ-ru olamıya-
cağı kanaatini burada tekrarlmk mecburiyetin
de kldım, beni affetmelerini rica ederim. 

Şimdi diyorlar ki, canım Adliye Bakanlığı 
ne gibi kanuna ve Anayasaya uygunsuz hare- | 

keti olmuştur? işte savcılar hakkında getirdik
leri hükümler Anayasanın esaslarına ve Anayasa 
Mahkemesinin vermiş olduğu karara tamamen 
muhaliftir. Ben bunun için bundan evvelki ar
kadaşımızla münakaşa etmişizdir. Öyle bir ku
rum kuruyorsunuz ki, bu kurulun ekseriyeti si
zin memurlarınızdan teşekkül ediyor. Böyle te
şekkül etmiş bir heyete atamayı terfii, tefeyyü
zü veriyorsunuz. O zaman ne oluyor savcılar si
zin elinize geçmiş oluyor. Biz öyle bir şey iste
miyoruz, savcılar da istiklâli tamme içinde ol
sunlar. Onların da bir teminatı olsun istiyoruz. 
Bunun acılarını çektik beyler yeniden açısını mı 
çektireceksiniz bize, yeniden mücadeleye mi gi
receğiz? işte o zaman da Anayasa meseleleri or
taya çıkar. Yapmıyalım bunu. Elbirliği ile Ana
yasa Mahkemesinin vermiş olduğu kararın esba
bı mucibesi nasıl ise, bu esbabı mucibe nasıl or
taya konmuş ise ilmî bir şekilde Adalet Bakan
lığı da o ilmî yoldan bize yeni bir tasarı getir
meye mecbur idi. Madem ki bunu 37-apmamıştır. 
Şu balda Adalet Bakanı ve Bakanlığı iyi yolda 
değildir. Benim iddiam bu. Bunda her halde 
hat ah değilim. 

Muhl-ersm arkadaşlar, bir memleketteki 
adalet münakaşa edilir, bir memleketteki Ada
let Bakanlığının tasarrufları üzerinde eğiliyo
ruz, kalkıyoruz, münakaşa ediyoruz burada iş
ler kayıyor demektir. Bu memleket Abdurrah-
man paşalar gibi adliye nazırlarını görmüştür. 
Direnmiştir böyle. Padişaha kadar direnmiştir. 
Padişah çağırmıştır nazır buraya gelsin demiş
tir. Gitmemiştir. Padişah zamanında. İstediği 
aaman asabilir. Nerede bu adalet bakanları? Ne
rede? Ben arıyorum bulamıyorum. Her hâkimi 
her müddeiumumiyi tâyin ettiği zaman onun 
kalıbına kıyafetine, kafasına, ailesine namusu
na, haysiyetine kadar bakan tetkik eden adliye 
vekilleri nerede yok, Bulamıyoruz. Onun için 
niçin fenaları misal alalım. Vaktiyle şöyle oldu 
böyle oldu. Hayır, vaktiyle iyi olanları misal 
alalım ve onlara imtisal etmeye çalışalım. Bü
tün gayelerimiz budur. Ve her halde biz bunu 
temin edebiliriz arkadaşlar. Tecrübemiz, var 
aklımız var ham d olsun ilmimiz var. Niçin çeki
şiyoruz. Asıl dâva budur. Düzen değişikliği di
yoruz çok kızıyorsunuz buna canım. Kızma
yınız. 

FEHMİ ALPASLAN (Artvin) — Karışık 
lâf da onun için. 
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EKREM ÖZDEN (İstanbul) Evet karışık 
lâf karışık lâf ama gayet basit bir lâf evimin 
düzeni iyi değildir, memleketin düzeni iyi de
ğildir. A. P. nin taMbettiği düzen iyi değildir 
diyoruz. Bundan daha basit olamaz ki, ben tek
rar muhterem bakana teşekkür edeceğim ve 
bâzı meseeler üzerinde duruyor ve duracaktır. 
Her halde bizim belki adliye müritesiplerinden 
daha fazla hizmeti olacaktır. Cesaretle dâvala
rın üzerine belki gidecektir. Bu ümidim de var. 
Onun için ben kendisine buradan muvaffak ol
ması için dua ediyorum ve adliyenin çok eksik
leri var. Bu eksikleri yerine getirsin. Bilhassa 
Usul Kanunları üzerinde dursun ve Avukatlık 
Kanunu üzerinde de kendierini şikâyet etmiyo
rum. Meseleyi ortaya koydum ilgilerini rica 
ettim. Yoksa kendilerine bir kabalhat bulmadım. 

Fakat avukatlık müessesesi diye yeni bir 
müessese teşkil ediliyor. Bu müesseseyi illâ ki 
Adalet Bakanlığına bağlıyorsunuz. Olmaz bu. 
Var mı böyle, Etbiba Odası bağlı mıdır? Ecza
cılar Odası bağlı mıdır var mıdır sulta üzerle
rinde. Müsaade buyurun üniversite mevzuunu 
temyiz âzası reisliği yapmış 30 - 40 sene avu
katlık yapmış büyük müesseselerin hukuk ve 
ceza dâvalarını halletmiş fasletmiş Avrupa'da 
şurada burada Türkiye'yi temsil etmiş adamın 
üzerine geliyorsunuz Adalet Bakanlığı ikame 
ediyorsunuz. Olmaz böyle arkadaşlar olmaz. 
Böyle bir cemiyeti böyle üzerine sultalı bir ce
miyeti ilerletemezsiniz. Bırakınız serbest olsun. 
Vazife isteyiniz mesuliyet isteği koyunuz. Ama 
serbestiyetin karşılığında mesul da olmayı te
min eldiniz. Bu mesuliyeti koyduktan sonra ser-
bestiyet mümkündür. 

Muhterem arkadaşlarım, özür dilerim, ben 
tekrar söz almıyacaktım fakat bir sual soruldu
ğu için söz aldım, tekrar sevgi ve saygılarımı 
sunarım Adalet Bakanlığı Bütçesinin tekrar ha
yırlı uğurlu olmasını temenni ile hürmetlerimi 
arz ederim efendim. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Adalet Bakanhğı 1970 yılı 
Bütçesi üzerindeki müzakereler bitmiştir. Bö
lümlere geçilmesini oylarınıza arz ediyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

(A/l) Cari harcamalar 
Bölüm Lira 

11.000 

12.C00 

13.000 

14,300 

15.003 

16.000 

ödenekler 
BAŞKAN — Kabul 
1er... Etmiyenler... 
edilmiştir. 
Personel giderleri 
BAŞKAN — Kabul 
1er... Etmiyenler... 
edilmiştir. 
Yönetim giderleri 
BAŞKAN — Kabul 
1er... Etmiyenler... 
edilmiştir. 
Hizmet giderleri 
BAŞKAN — Kabul 
1er... Etmiyenler... 
edilmiştir. 
Kurum giderleri 
BAŞKAN — Kabul 
1er... Etmiyenler... 
edilmiştir. 
Çeşitli giderler 
BAŞKAN — Kabul 
1er... Etmiyenler... 
edilmiştir. 

12 000 
eden-

Kabul 

322 697 644 
eden-

Kabul 

23 456 800 
eden-

Kabul 
-

28 353 031 
eden-

Kabul 

43 486 175 
eden-

Kabul 

2 319 350 
eden-

Kabul 

(A/2) Yatırım harcamaları 

taşıt 
1 250 000 

23.000 Makina, teçhizat ve 
alımları ve onarımları 
BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

(A/3) Sermaye teşkili ve transfer harcamaları 

31.000 Kurumlara katılma payları 
ve sermaye teşkilleri 100 000 
BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

32.000 Kamulaştırma ve satınal-
malar 650 000 
BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

34.000 Malî transferler 90 000 
BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 
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Bölüm Lira 

35.000 Sosyal transferler 327 000 
BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

36.000 Borç ödemeleri 200 000 
BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Adalet Bakanlığı 1970 yılı Bütçesinin tü
münü oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. Hayırlı ve uğur
lu olsun. 

LÛTFİ BİLGEN (İçel) — Sayın Başkan 
bundan sonra, bu saatten sonra bütçe görüşül
mez. 

BAŞKAN — Bekliyorlarmış efendim haber 
geldi. 

EKREM ÖZDEN (İstanbul) — Yarın saat 
10,00 da toplanalım. 

LÛTFİ BİLGEN (İçel) — Yarın saat 10,00 
için emredin efendim. Nasıl olsa başlansa bile 
bitiremezsiniz. 

BAŞKAN — Dünküne nazaran daha vakit 
erken, hiç olmazsa yarılıyalım. 

LÛTFİ BİLGEN (İçel) — Sayın Başkan, 
siz yarın yatacaksınız, öbür gün geleceksiniz. 
Münavebe durumunuz vardır. Ama biz sabah 
yine geleceğiz. 

BAŞKAN — Yok. Hergün geliyoruz Sayın 
Bilgen. 

LÛTFİ BİLGEN (İçel) — Sabah erkenden 
başlıyalım efendim. (A. P. sıralarından «en az 
2 bütçe geriyiz» sesleri.) 

Yarın erkenden toplanalım. 
BAŞKAN —'Beyefendi sözcülerin hepsi bu

rada. 
İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Na

sıl erken toplanacaksınız? 

H) İÇİŞLERİ BAKANLIĞI BÜTÇESİ : 

a) Emniyet Genel Müdürlüğü Bütçesi : 
b) Jandarma Genel Komutanlığı Bütçesi .• 

BAŞKAN — İçişleri Bakanlığı 1970 yılı 
Bütçesi üzerinde müzakere açıyorum. Grupları 
ve şahısları adına söz istiyen sayın üyelerin 
isimlerini okuyorum. Sayın Salih Tanyeri 
C.H.P. Grupu adına. Sayın Necip Seyhan G.P. 
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Grupu adına. Sayın Sezai O'Kan Millî Birlik 
Grupu adına. Sayın ibrahim Tevfik Kutlar A.P. 
Grupu adına. 

Şahısları adına söz alan sayın üyelerin isim
lerini sıra ile okuyorum. Sayın Özer, Sayın At
maca, Sayın Turgut, Sayın Arıburun, Sayın Ka
raman, Sayın Ucuzal, Sayın Hazerdağlı, Sayın 
Dikeçligil, Sayın Bilgen, Sayın özmen, Sayın 
Melen. 

Sayın Tanyeri C. H. P. Grupu adına 
SALİH TANYERİ (Gaziantep) — 
Sayın Başkan, sayın senatörler; 
içişleri Bakanlığı Bütçesi dolayısiyle Hü

kümetin iç politikası ve bu bakanlığın çalış
maları üzerindeki grupumuzun görüş ve düşün
celerini açıklamaya çalışacağım. 

Aynı bütçe dolayısiyle geçen yıl yaptığımız 
konuşmada çeşitli konulardaki eleştirilerimiz 
kürsüden sayın Bakan tarafından cevaplandı
rılmamış, o zaman bunların yazılı olarak veri
leceği bildirilmişti. Aradan tam 10 ay geçtik
ten sonra elimize geçen kitapta bunların bâzı
larının cevaplarını bulmuş oluyoruz. 

Ancak bu cevaplardaki müspet ifadelere 
rağmen bu yıl da içişleri Bakanlığının, kendi
lerinin de kabul ettikleri, aksaklıkları giderici 
mahiyette bir çalışma yapmamış olduğunu esef
le müşahede etmekteyiz. 

Oysa ki Sayın Sükan seçimlerden önce İz
mir'de verdiği bir demeçte idarenin (A) dan 
(Z) ye kadar bozuk olduğunu bildirmişti. Ken
dileri hemen hiçbir Bakana nasibolmamış şe
kilde dört yıl, yani bir iktidar devresi bakan
lığın başında bulunduğuna göre bu bozuklu
ğun hiç olmazsa bir kısmını düzeltmesi ve ben 
şuraya kadar olanını düzelttim, diyebilmesi te
menni edilirdi. 

Buna rağmen sayın Bakan, her halde du
rumu tozpembe göstermek için olacak ki, ce
vapları pembe ciltli bir kitapta toplamıştır. 
Fakat biz durumu, bu şekilde görmemekte ol
duğumuzu ifade zorundayız. 

Baş görevi yurdun içgüvenliğini ve asayi
şini sağlamak olan bakanlığın geçtiğimiz yıl 
bu görevi ifada ne dereceye kadar başarılı ol
duğu, halkın huzur, emniyet ve selâmetini han
gi ölçüde sağladığı açıklamalarımız sırasında 
görülecektir. 
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Muhterem arkadaşlarım; 
Bu yıl içinde de her sahada meydana gelen 

buhranların Hükümetçe gerçek nedenleri araş
tırılarak tedbir alınmadığından meseleler so
kağa dökülmekte devam etmiş, gerçek vazife
si emniyet ve selâmeti sağlamak olan şerefli 
Türk zabıtası halkla karşı karşıya getirilmiş, 
GAMAK olayında silâhsız işçilere ateş açtırıl
mış, daha acısı, iktidarın yanlış tutum ve 
davranışıyla gittikçe şekillenen aşırı sağın so
kak saldırılarına göz yumar durumunda bıra
kılmıştır. Bunun neticesi İstanbul'da 16 Şu
bat kanlı Pazar, Akademi ve Ankara'da mer
hum Ümran öktem'in cenaze törenindeki, lâik
lik ilkesini zedeleyici, irtica olayları meydana 
gelmiştir. 

Bu Anayasanın, özellikle lâik Hukuk Dev
leti ilkesinin yorulmaz bekçisi şerefli Türk hâ
kiminin tertemiz, pırıl, pırıl cübbesiyle yaptığı 
protesto ve ikaz yürüyüşünde en sert tepkisini 
bulmuş fakat iktidar bunun da üzerine eğilip 
ifade ettiği derin mânayı araştırmak lüzumu
nu hissetmemiştir. 

Zabıtanın iktidar tarafından esas maksadın
dan uzak ve kendi çıkarları istikametinde kul
lanılmasından ve bundan husule gelen müessif 
olaylardan vatanseverliklerini, vazife duygula
rını yakından bildiğimiz zabıtamızın da üzgün 
olduğuna yürekten inanıyoruz. 

Nitekim Ankara'daki Polis Koleji öğrencile
ri bu duygu içinde ve (Kanunun polisi olmak 
istiyoruz) dövizleriyle boykota girmiş, fakat 
ne yazık ki onlar da idealist eylemlerinin ger
çek nedenini Hükümete duyurmak olağanını 
bulamadıklarından genç yaşlarında kıyıma uğ
ramışlardır. 

Birinci vazifesi vatandaşın emniyet ve selâ
metini sağlamak olan zabıtamızın GAMAK ola
yında, Teknik Üniversite Yurdunda olduğu 
gibi bizzat bu selâmeti tehlikeye düşürecek tu
tum ve davranışlara yöneltilmesi, ya da kanlı 
Pazarda, Akademi olayında olduğu gibi, cani-
yane tecavüzler karşısında eylemsiz bırakılması, 
zabıtayı daima yanında, kendine yardımcı 
görmek istiyen halkta menfi bir tepki yarata
bilecek niteliktedir. Bu itibarla zabıtamızı bu 
şekilde yanlış davranışlara sevk etmeye, hal
kın Anayasadan doğan haberalma hakkını ger
çekleştirmek için cansiperane vazife gören ga
zetecileri, foto muhabirlerini hastanelik edecek 

dereceye getirmeye kimsenin hakkı yoktur. 
Bu noktada Hükümeti özellikle ikaz etmek is
teriz. 

Bu olaylar dile getirilip Hükümetten he
sap sorulmaya kalkıldığı zaman sayın içişleri 
Bakanı cevaplarında mütemadiyen olayların fa
illerinin yakalanıp Adliyeye tevdi edildiğini 
bildirmektedir. 

Bir yıl içinde sekiz genç öldürülmüştür. 
Mesele bunların faillerinin yakalanıp adalete 
tevdi edilmesi olmayıp bu fiillere sahne olan 
hâdiselerin nedeni ve bunların önlenmesinin 
çarelerinin araştırılıp bulunmasıdır. 

Bizim, Hükümeti görevini ifa etmemekle 
ithamımız bu olayların derinliğine inerek ger
çek nedeni araştırmaması ve buna, bunların 
tekerrürüne mâni olacak, tedbir değeri taşıyan 
çareler bulamamış olmasıdır. Bunun içindir ki 
olaylar tevali etmekte, buralarda gençler öl
dürülmekte, meseleler, çözüme bağlanamadığın-
dan sokağa dökülmektedir. 

Bunun yeni bir örneğini Ankara'daki paso ola
yında gördük. Belediyenin yersiz ve zamansız 
olarak ortaya çıkardığı paso uyuşmazlığının 
meydana getirdiği komplikasyonlara mâni ola-
mıyan Sayın Demirel bir konuşmasında (Anka
ra'nın ortasında halkın otobüsten inmesini, oto
büs şoförünün de arabayı seferden çıkarıp bâzı 
kimselerin istediği yere götürmesini anlamak 
mümkün değildir demiş, otobüstekileri vatan
daşlık görevlerini yapmaya davet etmiştir) 
Bunun taşıdığı anlam işgal teşebbüsü ile kar
şılaşan otobüslerdeki yolcuların ve şoförün 
öğrencilerle çatışmasını istemektir. Bu, anla
dığımız kadarı ile ihkakı hak rejiminin kabu
lüdür ki böyle bir düzen hukuk devletine de
ğil, ilkel toplumlara mahsustur. Görevi va
tandaşların güvenliğini sağlamak olan bir hü
kümet başkanının böyle bir isteğini anlamak 
güçtür. Sayın Demirel bu sözleriyle idaresinin 
aczinin en beliğ ifadesini vermiştir. Bir mem
lekette hâdiseler olabilir. Fakat Hükümet ala
cağı tedbirlerle bunları önlemek ve vukuunda 
bastırmakla mükelleftir. Eğer zabıtasıyla bas-
tıramadığı bu olaylar için halktan yardım is
ter, bunu tahrik ederse bu vatandaşı vatandaşa 
kırdırmanın bir ifadesi ve olaylar zincirinin ye
ni bir halkası olur ki bunun hükümet mefhumu 
ile telifi güçtür. 
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istediğimiz meselelerin buna mahal kalma
dan Mecliste ve Hükümette çözüme bağlan
ması ve memlekette huzurun sağlanmasıdır. 
Bu huzur sağlanmadıkça olaylar birbirini 
izliyecek, Hükümet de kürsüye çıkarak faili 
yakaladık demekle yetinecek ve bunun vazife
sini yapmış sayacaktır. 

Halbuki mesele önleyici tedbirlerin alına
rak sorunların sokağa dökülmesine meydan 
vermemektir. Şüphesiz ki önleyicilik sadece 
bekçi bekletmekten ibaret değildir. Bu sos-
yo - ekonomik tedbirleri kapsıyan çok geniş bir 
kavramdır. 

Değerli senatörler Polis Koleji neden boy
kota gitmiştir? Hükümetin polisi emniyet kuv
vetlerini kanun istikametinde kullanmadığın
dan bu davranışa geçmiştir. Ne diyorlar? «Biz 
kanunun polisi olmak istiyoruz» Demek olu
yor ki onların nazarında da Hükümet, polisi 
kanun istikametinde değil, kendi politikası 
doğrultusunda kullanmaktadır. 

Bunu İstanbul olaylarında açıkça müşaha-
de etmiş bulunuyoruz. Kayseri olayı da bunun 
bir delilidir. 

İşte Hükümet bu davranışlariyle sağı hima
ye durumuna düşmekte, aşırı sağ bundan cü
ret alarak olayları yürütmektedir. Bunların 
arkasında mücadele dernekleri bulunmaktadır. 

Kimdir bu mücadele dernekleri. Konya Sav
cısı Devletin istihbarat teşkilâtından da aldığı 
bilgilerle bunların gerçek hüviyetini şöyle orta
ya koyuyor. Savcı : 

Mücadele birliği derneğinin gizli gayesi
nin Müslüman kardeşler gibi bir teşkilât ku
rup propaganda ve ikna yolu ile birliğin fikir
lerini yaymaya çalışmak olduğunu söyledik
ten sonra bunların eyleme de geçerek kurucu
larından ve derneğin istanbul Şubesi haysiyet 
divanı üyelerinden Yavuz Arslan Argunun Yıl
dız Devlet Mühendislik Akademi öğrencisi Meh
met Büyük Sevinci ideolojik sebeplerden ta
bancayla öldürüldüğünü ilâve etmektedir. 

Görülüyor ki Hükümet dinimizin bünyesin
de bulunmıyan kardeşi kardeşe kırdırmak için 
tertiplenen cihad namazlarını zamanında hi
maye suretiyle, ektiği rüzgârdan şimdi fırtına 
biçmektedir. 

Bu itibarla Hükümetin, aşırı solun Anayasa 
düzenini değiştirmeye matuf yıkıcı faaliyetle
rine karşı gösterir göründüğü hassasiyetin 

her gün lâyık Cumhuriyetin temeline dinamit 
koymak hazırlık ve çabalarında bulunan aşırı 
sağa karşı da gösterilmesini tavsiye ederiz. 

Bugüne kadar vaazlarında şeriat devletle
rinden dem vuran, Kur'anın karşısında Ana
yasaya lüzum kalmadığından bahseden, cami
lerde kime karşı olduğu bilinmeyen cihad na
mazları tertipleyen, bunu sağlamak için diğer 
camileri ibadete kapatan, camilerde halkı suç 
işlemeye azmettiren kimselerin bu faaliyetleri
nin önlenmemiş olması zihinlerde aşırı sağın 
iktidar tarafından himaye edildiği zehabını ya
ratmış, bunun için de sözü geçen faaliyetler 
aksiyon haline inkilâbetmiştir. 

Hükümet istediği kadar öyle bir durumun 
mevcudolmadığından bahsetsin. Tutum ve 
davranışı bu gibi faaliyetlerin yeşermesine, 
hattâ dalbudak salmasına müsait bir zemin ya
ratacak mahiyettedir. 

Nitekim Sayın inönü Parlâmentonun bir
leşik toplantısında bu noktaya parmak basa
rak (ancak aşırı sağ, teşebbüslerinin hepsini 
Hükümetin himayesi ve müsamahası altında 
bulunduğu kanisiyle yapıyor. Bu kanı ile ha
reket ediyorlar ve Hükümet idaresi bu kanıyı 
düzeltecek bir şey yapmıyor) demiştir. 

Sayın İnönü'nün bu görüşü tarihi vakıalar
da da desteğini bulmaktadır. 

Devlet felsefemizin fikir temeli Atatürk 
büyük nutkunda diyor ki: (Terâkki Perver 
Cumhuriyst Fırkasının Tüzüğündeki (Fırka 
Efkâr vs itikadatı diniyeye hürmetkardır) Dö
vizi mürtecilere ümit ve îkuvvet vermiştir. Er-
gânide uslatın valiliğini kabul eden meslûp 
Kadri, isyandan çok önce Şeyh Sait'e yazdığı 
bir mektupta (Millet Meclisinde... Falanın fır
kası Ahkâmı Şerriyeye riayetkar ve dindardır. 
Bize müzaheret edeceklerine şüphe etmem» 
diyor). 

Görüldüğü gibi (Efkâr ve itikadatı diniyeye 
hürmetkar olmak) fikri derhal aşırı sağda 
(Ahkâmi Şerriyeye riayetkar olmak) mânasına 
alınmakta ve kendi karanlık emellerinin bir 
mesnedi olarak hayal edilmektedir. 

Bu itibarla yakın tarihimiz göz önünde tu
tularak bu gibi emel sahibi kimselere ümit ve
recek tutum ve davranışlardan çekinmek, bu
nun için de maceracıların Müslümanı Müs-
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lümanla karşı karşıya getirmekten çekinmiyen 
faaliyetleriyle şiddetli bir mücadeleye giriş
mek lâzımdır. 

jSayın Başbakan birleşilk toplantıdaki ko
nuşmalarında (Biz din ve vicdan hürriyetinin 
müdafaasını yaptık, geliyoruz. Din ve vicdan 
hürriyetinin müdafaasını yapmaya devam ede
ceğiz) buyurdular. 

Kendilerinin de pekâlâ bildikleri gibi, din 
ve vicdan hürriyeti esasen Anayasanın 19 ncu 
maddesiyle teminat altına alınmıştır. Bu, par
tiler için, yine kendilerinin çok sevdikleri de
yimle, asgari müşterektir. Bunu bir parti
nin tekeline alması ve mütamadiyen tekrar et
mesi Anayasanın 19 ncu maddesine olduğun
dan fazla bir kuvvet getirmez. Ama bâzı zi
hinlerde kendi emelleri istikametinde bir ümit 
yaratabilir. Nitekim yaratmıştır. 

Yıldızdaki Devlet Mimarlık ve Mühendislik 
Akademisinin 150 metre ötesindeki bir camide 
Kadir Gecesi kürsüye çıkan bir-şahıs halkı 
öğrenciler aleyhine tahrik ediyor. Böylece 
tahrik edilmiş kimseler cihat çağrılarına uya
rak gidip bir genci öldürüyorlar. Hem de 
Okulun önünde bulunan Emniyet kuvvetlerinin 
gözü önünde. 31 Mart da böyle başlamıştı. 

Ama Hükümet, «faili yakaladık» diyor işin 
içinden çıkıyor. 

Gerçek şudur ki vali olaylardan haberi ol
masına rağmen polise saldırıcıları durdurması 
için emir vermemiştir. Bu tesbit edilmiştir. 
Yine tesbitlere göre toplum polisi, «Biz mü
dahale etmek için emir almadık, zaten yeteri 
kadar da kalabalık değiliz.» demiştir. 

Şu son arz ettiğim cümlenin mefhum muha
lifinden çıkan netice Gamak olayında silâlh-
sız işçilere ateş eden toplum polisinin bu hu
susta Validen emir almış olmasıdır. 

Zincirli olayların bu şekil alması karşısın
da failleri yakaladıklarını söyliyerek sorumlu
luktan kurtulmaya çalışan Hükümetten, Yüce 
Senato huzurunda, soruyoruz 16 Şubat'ta mü
saade ettikleri yürüyüşü ve Taksim'deki mitin
gi neden himaye etmemişlerdir? Henüz miting
ciler yoldayken Taksim'de birikmiş eli sopalı, 
çember sakallı topluluğun orada toplanmasına 
neden göz yummuşdur? Yıldız'da sabah nama
zından çıkan kütlenin izinsiz toplu yürüyüşüne 
ve akademi öğrencilerine saldırmasına neden 

i müdahale edilmemiş bunlar niçin dağıtılma
mıştır? 

Meselenin esası ve icranın mesuliyetinin 
temeli buradadır. Anayasa, herkesin önceden 
izin almaksızın, silâhsız ve saldırısız toplan
ma veya gösteri yürüyüşü yapma hakkına sa-
hibolduğu ilkesini koymuş, kanun, icranın bu 
hürriyetin istimalini sağlıyabilmesi, bozulma
sına, saldırıya uğramasına mani olabilmesi 
için 48 saat önceden haberdar edilmesi mec
buriyetini vaz'etmiştir. Hükümet, organla-
riyle bu hürriyetleri korumak, gerçekleşmesine 
yardım etmek durumundadır. Bu onun Ana
yasadan doğan bir görevidir. 

Şimdi bir olay meydana gelince bakacağız, 
Hükümet bunun meydana gelmemesi için ön
leyici hizmet görevini iyi düzenlemiş inidir? 
İyi düzenlemiş de yanlış uygulamışsa şahsi 
kusur ve mesuliyet vardır. Uygnlayamamışjsa 
acizi hizmet yanlış düzenlenmişle ehliyetsizlik 
bahis konusudur. İdarenin, Hükümetin sorum
luluğu bu noktalarda meydana çıkar. Yoksa 
suç meydana geldikten sonra failleri elbette 
tesbit ve adalete tevdi edilecektir. Bu adale
tin, adlî zabıtanmn, savcının görevidir. 

Hükümet, organlarının genel olarak bunla
rın başında bulunan valisinin olay karşısında 
durumunu bu noktalardan inceliyecek ve ona 
göre sorumlu ya da sorumsuz olduğunu tâyin 
ederek işlem yapacaktır. Böyle bir araştırma 
yaptırmaması veya mesuliyetin mevcudiyeti ha-

I linde onu himaye etmesi kendi sorumluluğu
nun kaynağını teşkil eder. 

Ama Sayın İçişleri Bakanı Meclisteki ko-
nuşmalariyle Anayasa ve Parlâmento hukuku
na yeni bir esas getirmek istemektedir. 

Kendileri her vesilede, yerine göre, bir ya da 
iki aylık bir iktidar olduklarını söylemekte böy
lece mensuboldukları iktidarın beş yıllık icra
atına, onlardan doğacak mesuliyete ilk günden 
beri aynı kabinede başka bir görevle bulunmuş 
olmalarına rağmen, iştirak etmek istemez görün
mektedirler. Bu suretle Hükümetlerin devam
lılığı ve müşterek sorumluluk prensiplerini ka
bul etmez bir tutumdadırlar. 

Sayın senatörler, hemen işaret edelim ki, bir 
motorun lâçkalaşmış bir ya da birkaç parçası
nın yenilenmesi o motorun hüviyetinde bir de-

I ğişiklik yapmazsa aynı partinin, hattâ Başbaka-
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m değişse bile, kurduğu Hükümetler de bir bü
tündür. Kabineye yeni girmiş olmak, ya da 
aynı kabine içinde koltuk değiştirmek sorumlu
luktan kaçınmak için kâfi bir sebep teşkil ede
mez. Hükümet kanlı Pazarın, Kayseri olayları
nın, akademi olaylarının ve diğerlerinin, yukar-
daki esaslar dairesinde hesabını vermedikçe me
suliyetten yakasını kurtaramaz. 

Esasen Hükümeti mütemadiyen bu sorumlu
luğa iten, biraz da hizmete getirdiği ve hata
larına, kusurlarına rağmen hizmette tutmakta 
İsrar ettiği bâzı valilerdir. 

Demirel Hükümeti, 1965 te iktidara gelir 
gelmez ilk ve en önemli saydığı iş olarak vali
leri ele almış ve partizan bir zihniyetle onları 
darma dağınık etmiş, yerlerine, henüz yetişme
miş kimseleri göndermiştir. Bundan sonra da 
olaylar başgöstermiş, halkın mal, can emniyeti, 
selâmeti ortadan kalkmıştır. Buna ve olaylann 
birbiri ardına tevali etmesine, dağların eşkiya-
larla dolup taşmasına rağmen Hükümet kendi 
seçtiği bu valileri, nakillerinde mütemadiyen 
şikâyet mevzuu yaptığı Damştayın kabul ede
ceği sebep unsurunun mevcudiyeti halinde bile, 
değiştirmeyi bir gurur meselesi yapmış, bunun 
için de sorumluluğu artmakta bulunmuştur. 

TARIK REMZİ BALTAN (Zonguldak) — 
Valilere hakaret ediyorsunuz. 

BAŞKAN — Müdahale etmeyin lütfen. Bu
yurun Sayın Tanyeri. 

C. H. P. GRUPU ADINA SALİH TANYERİ 
(Devamla) — Hayır efendim. 

Bunun tek istisnasım Saym üner göstermiş, 
yanlış ve kusurlu tutum ve davranışiyle Tunce
li olaylarına sebebiyet vermiş olduğu tesbit edi
len Valiyi, Emniyet Müdürünü derhal oradan 
uzaklaştırmış ve olaylar da son bulmuştur. Sa
yın Üner'i bu tutumundan dolayı tebrik etmek 
lâzımdır. 

Hükümet progammda hürriyet, refah ve 
sadet içinde yaşıyan bir Türkiye yapmak hede
fi... Milleti her ne sebeple olursa olsun birbirin
den ayırdedici, bölücü tutumlara ve halkın bü
tününü göz önüne almıyan tesbit ve tasarruf
lara başvurmak voliyle gerçekleştirilemez de
mekte, oysa İd, bu tutum ve davranışı örneğin 
Tunceli olaylarında bu vilâyette, öğretmen boy
kotu tahkikatında Malatya'da valiler yapmış
tır. 

Bâzı idarecilerimizin öğretmen boykotu dolayı-
siyle yaptıkları tahkikatta öğretmenlerimizi bas
kı altında tuttukları, onların masum ve pırıl pı
rıl vicdanlarını meslekte yükselme trampleni ola
rak kullanmak istedikleri görülmüştür. Devlet 
hayatında yükselmenin yolu öğretmenin terte
miz vicdanını basamak yapmak değil, onun tut
tuğu müspet ilim meşalesinin aydınlattığı yolda 
ilerlemekle kabildir. 

Sayın senatörler, 
Kamu hizmetlerinin kanunlar istikametinde 

en iyi şekilde görülmesi görevlilerin siyasal bas
kılardan uzak tutulmasiyle mümkündür. Ancak 
bu suretledir M, partizanlık, iltimas, halk hiz
metlerinin rozete göre ifası ya da savsaklanma
sı önlenebilir. 

Diğer taraftan idareciler, yalnız yetkilerini 
kötüye kullanmaktan değil, bunları gerektiği 
yerde kullanmaktan kaçınmaları halinde de so
rumlu olmalıdırlar. Bu sorumluluğun ışığı al
tında, vatandaşla doğrudan doğruya ilişki kur
ma durumunda olan idarecilerin yetkileri artı
rılmalı ve böylece vatandaşın işini daha çabuk 
görebilmeleri sağlanmalıdır. Hükümetin de bu 
noktada bizim gibi düşünmekte olduğunu gör
mekle memnun oluyoruz. Programdaki valile
ri, kaymakamları hizmetlerin görülmesinde ge
nel koordinasyonu sağiıyacak ve Devletin gö
zü, kulağı olacak şekilde yeterli yetkilerle teç
hizi cihetine gidileceği vaadi bunun ifadesidir. 
Gerçekleşmesini yürekten dileriz. 

Ancak, programdaki idarenin düzenlenmesi
ne ilişkin birçok vaitlerin, içişleri Bakanlığın
daki içdüzen çalışmalarının sonucuna bağlandı
ğı anlaşılmaktadır. 

Gerçekten Bakanlık bünyesinde iki yıldan 
beri çalışmakta olan güzide heyet idareyi ve ida
ri metotları yeniden düzenleme konusunda 
cidden başarılı sonuçlar ortaya koymuştur. Te
mennimiz Hükümetin, yıl sonuna doğru alacağı 
kesin raporu mehtap raporu gibi rafa kaldır-
mamasıdır. Diğer bir husus da bütçeye bu iş için 
konmuş olan ödeneğin değerlendirme safhasının 
göstereceği büyük ihtiyaçları kâfi gelip gelmi-
yeceğidir. 

Bu arada bir kere daha temas etmek zorun-
luğımda olduğumuz husus il idaresi Kanununun 
hükmüne göre valinin bütün Bakanların temsil
cisi olduğu noktasıdır. Bakanlıklarda bu zihni-
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yet yerleşmediği ve yerli yersiz bölge kuruluş
larına devam edildiği müddetçe âmme hizmet
lerinin tanzim ve yönetilmesinde koordinasyon 
sağlanamıyacak, memleketin dar kaynaklarının 
zorlanmasiyle elde edilen marjinal gelir verim
siz, pahalı gösteriş yatırımlarına kaydınılmak-
Ja heder edilecektir. 

ikinci Beş Yıllık Plânla 1970 uygulama 
programının büyük önem atfettiği, bir çok hiz
metleri kendilerine devretmek kararında oldu
ğunu belirttiği mahallî idarelerimûzi, Anayasa
nın öngördüğü şekiüde, görevleriyle orantılı bir 
malî olanağı kavuşturulmalı, onun için de gerek 
kuruluş ve görev, gerekse gelir sağlayıcı ka
nunları çıkarılmalıdır. 1970 programı da bu 
hususu öngördüğüne göre bu tasarıların en geç 
önümüzdeki teşri yılına yetiştirilmelerini yü
rekten dileriz. 

Belediyeler bugün çalışamaz duruma gel
miştir. Bir taraftan şehirlerin fonksiyenel ol-
n aktan çok bir demografik yığın halinde geniş
lemeleri, yapı düzeninin bozukluğu, imar Plân
larının kifayetsizliği ve mevcutların gereken 
hasisasiyetle uygulanamamakta bulunması esa
sen kaynakları dar olan gelirlerle hizmetlerin 
karşılanmasını imkânsız kılmıştır. Bu'jün bele
diyelerimiz maaş vermekte bile zorluk çek
mekte, iller Bankası, partizan davranışlariyle 
bütün kaynaklarını kuruttuğundan talepleri 
karşılamakta âciz kalmakta, adeta finanse et
mek durumunda olduğu belediyelerin yardımı
na muhtaç duruma gelmiş bulunmaktadır. 

Hükümet programında öngörülen zayıf be
lediyelere Devlet bütçesinden yardımın bir ta
raftan objektif esaslara bağlanmalarını, diğer 
taraftan miktarları nüfus ile doğru, gelirleriyle 
ters orantılı olarak artırılması ve belediye ça
lınmaları plânlaması, başkanların keyfi kaynak 
israflarına bir son verilmesi gerekir. 

Belediye ve il daimi encümenlerinin, Ana
yasanın esprisi içinde nispî temsil esasına uy
gun olarak kurulması hakkındaki görüşümüzde 
İsrar ediyoruz. Eğer bugünkü kuruluş kanun
larının tesbit ettiği adedler bu prensibin ger-
çı'klsştirilmesine kâfi gelmiyorsa kanunlarda 
değişiklik yapmak suretiyle bu mutlak sağlan
malıdır. 

Büyük şehirlerde, kontrolsüzlükten ilsri g-3-
lî'.a mütemadi bir fiyat artışı vardır. Liberal 

bir ekonomi politikası takibetmek başka, vatan
daşı kontrolsüzlükten ileri gelen keyfi ve sömü
rücü artışlarla perişan etmek başkadır. Size bir 
binek vermek istiyorum. Gaziantep'de bir köylü 
bana gelerek, «Bey» dedi, «sabahleyin hale 
üzüm getirdim kilosunu 40 kuruştan aldılar. 
Orada durarak üzümün ne olacağını bekledim, 
bir esnaf geldi üzümü aldı izledim. Dükkâna 
gidince bir kilo üzüm istedim, benden 150 kuruş 
aldı. Eğer üzüm 150 kuruşsa bana niçin 40 ku
ruş verdiler? 40 kuruş ise neden 150 kuruş al
dılar?» Ben kendisine bir cevap veremedim her 
halde bütçe görüşmelerinde Hükümetin bu kür
süden kendisine ikna edici bir cevap vereceği
ni ümidediyorum. 

Vilâyet özel idareleri bugünkü adil duru
mundan kurtarılmalı, her yıl Devlet bütçesinden 
buralara yapılacak yardım bütçeye global ola
rak dercedilmeli, vilâyetlerimiz mahrumiyet 
durumlarına göre katagorilendirilmeli ve her 
biri için kabul edilecek bir mahrumiyet emsal 
sayısının global yardımla çarpımından vücuda 
gelecek hâsıla o ilin yardımını teşkil etmelidir. 

Çok ihmal edilmiş olan köylerimizin bir ta
raftan alt yapı tesisleri süratle ikmal edilir
ken diğer taraftan kalkınmanın iki vetiresi Zi
raat - Sanai birlikte ele alınarak mütalâa edil
meli ve böylece, özellikle sanayide köy - şehir 
entegrasyonu sağlanmalıdır. 

Dış memleketlerden sağlanan çeşitli burslar
la bilgi ve görgülerinin artırılmasına çalışan 
kaymakamlarımız bu maddi olanaklarının yeter
sizliğinden şikâyetçidirler. Bu suretle sağlanmış 
olan bursların Devletçe takviyesi isabetli olur. 

Sayın senatörler, bu yıl da dağlar eşkıyadan 
temizlenmemiş, bunlar yer yer köylere kadar 
inerek vatandaşların mal, can ve ırz emniyetle
rini ihlâle devam etmişlerdir. 

Güney - Doğuda ve Doğuda nizam bozuklu
ğundan ileri gelen bir başka konu da kaçakçı
lıktır. Sınırlarda alınmış olan insanlık dışı ted
birler örneğin buralarda geniş alanların mayın
lanması kaçakçılığı ne önlemiş hattâ ne de azalt
mıştır. Bu tedbirler ancak kaçakçılık yapanla
rın sayısını azaltarak bâzı güçlü ve varlıklı kim
selerin, feodal düzenden güç alan kişilerin, ka
çakçılığı kendi tekellerine geçirebilmelerine ya
ramıştır. 
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Doğuda feodal baskılar kalkıp, halka dönük 
bir hayırlı Devletin koruyucu eli Doğu - Ana
dolu halkına uzanmadıkça, Doğu ekonomisinin 
geniş ölçüde ilkel ve feodal yapısı ve üretim 
ilişkileri değişip halk sömürülmekten ve güven
sizlikten kurtulmadıkça, adaletli bir toprak mül
kiyeti düzeniyle verimli ve ileri tarıma geçilme-
dikçe, sanayi* gelişip yeni iş alanları açılmadık
ça Doğuda asayişin ve kaçakçılık sorununun çö
zülmesine, eşkıyalığın silinmesine imkan yoktur. 

Halbuki Hükümet, programında kaçakçılığın 
önlenmesi hususunda müessir tedbirlerin alına
cağını bildirmekte, nedeni tamamen sosyo - eko
nomik olan bu olayın hâlâ silâh kuvveti ve zec
ri tedbirlerle önleneceği kanaatinde ısrar etmek
tedir. 

Oysa ki, İçişleri Bakanı, yazılı bir sorumuza 
verdiği cevapta, (iktisadi durumumuz, komşula
rımızın durumu, mevcut ithal ve ihraç rejimi, 
para ve fiyat farkları, hudut bölgesindeki hal
kın işsizliği gibi faktörler tedricen hallolundu-
ğu takdirde yurdumuzda kaçakçılık olaylarının 
tamamen önlenmesinin imkân dâhiline gireceği
ne güvenimiz tamdır.) denilmektedir. Birkaç 
hafta evvel de bir Hükümet üyesi Güney - Doğu 
sınırlarındaki mayınların kaldırılarak arazinin 
halka dağıtılacağını bildirmişti. Buna rağmen 
Hükümet, beyannamesinde daha müessir tedbir
lerin alınacağı ifade edilmekte, insan hangisine 
inanacağını bilememektedir. 

Sayın senatörler, 
Bozuk düzenin sebebiyet verdiği bir gerçek 

de halkımızın görülmemiş bir şekilde silâhlan-
masıdır. Bugün mal, can ve ırz emniyetinin Hü
kümetçe sağlanamadığı inancına varan halk köy
lerde uzun, şehirlerde kısa namlulu silâhlar edi
nerek kendilerini korumak lüzumunu hissetmeye 
başlamışlardır. Örneğin Nizip'in, Kürap köyün
den bir şahsın oğlu çarşıda herkesin gözü önün
de öldürülmüş, belli faili henüz yakalanmamış-
tır. Mahallî jandarma takibetmemektedir. Aynı 
şekilde öldürülmekten korkan babası şahsan te
darik ettiği silâhlı muhafızlarla kendini koru
maktadır. 

Hükümetin bu nokta üzerine de eğilmesini 
lüzumlu görürüz. 

Muhterem arkadaşlarım, tedavi fenninin ve 
ilâç sanayinin gelişmesiyle bugün dünyada kalb 
ve kanser hariç ölüm ihtimali çok azalmış, yaşa

ma şans vasatisi gittikçe yükselmekte bulun
muştur. Ancak memleketimizde bu iki öldürücü 
illete bir üçüncüsünün, hem de en vahimi olan 
trafik kazalarının eklenmesi lâzımdır. Bugün 
hepimiz, denebilir ki, tesadüfen yaşamaktayız. 
Gerek vasıtada, gerek yaya yürürken vatandaş 
selâmette değildir. Hükümetin vatandaşın selâ
metini sağlıyacak şehir içi ve şehir dışı trafiği 
düzenleyici ve kazaları önleyici tedbirleri sür
atle alması lâzımdır. Ankara'da yapılan merkezî 
sinyal sistemi de bâzı yerlerde bu selâmeti sağ
lıyacak derecede değildir. Diğer taraftan siste
min 24 saat çalıştırılmasında zaruret vardır. 

Şehirler arası trafiğin sıkı kontrol altına alın
ması, radar sisteminin tekmil karayollarına teş
mili şarttır. 

Önemli bir konu da arabalardaki, Devlet oto-
ritesiyle alay eden, saatlerdir. Bugün bunlar 
kullanılmadığından, tarife de bulunmadığından 
vatandaş soyulmaktadır. Belli mesef eler için öde
nen ücret şoförün keyfine ve insafına göre de
ğişmektedir. Bu yüzden arabaya binmek bir ezi
yet, bir işkence olmaktadır. Fakat hastasınızdır. 
sakat3imzdır. acele bir işiniz vardır. Bu takdirde 
arabaya binerken ya karakolluk olmayı veya so
yulmayı göze almanız şarttır. Buna bir çare bul
manın şamam gelmiştir. 

Sayın senatörler, 
İçişleri Bakanlığiyle ilgili görüşlerimizi bize 

ayrılan süre içinde anahatları itibariyle özetle
miş bulunuyoruz. 

Bütçenin memleketimize ve sevgili meslektaş
larıma hayırlı olmasını ve Bakanlığa önümüzde
ki yıl daha iyi ve verimli çalışma olanağı getir
mesini ve sayın Bakanın da buna değerli şahsi
yeti ile katkıda bulunmasını diler Yüksek Heye
tinizi grupum ve şahsım adına saygıyla selâm
lar teşekkür ederim (Alkışlar.) 

BAŞKAN — Sayın Seyhan?.. 
FEHMİ ALPASLAN (Artvin) — Ben ko

nuşacağım Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Sayın Alpaslan, Güven Par
tisi Grupu adına. 

GÜVEN PARTİSİ GRUPU ADINA PEHMİ 
ALPASLAN (Artvin) — Çok muhterem arka
daşlarım, hemen arz edeyim M, İçişleri Bakan
lığının bütçesini tetkik etmek ve grupumuzu 
temsilen gerekli görüşmeyi yapmak vazifesi 
içişleri camiasından gelmiş olan arkadaşımız 
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Necip Seyhan'a verilmişti. Kendisi Ortak Pa- ı 
zar toplantısı için dışarıda bulunduğundan bu 
vazifesini ifa edemedi, çalışmalar da oluyordu. 
Ama bu arada Güven Partisi Grupunun birkaç 
konuda temel görüşlerini bu bütçe vesilesiyle 
arz etmek istiyorum. Zira, vatandaş bilhassa 
İçişleri Bakanlığı bütçesi üzerinde siyasi parti 
gruplarının ne düşündüğü hakkında temel gö
rüş olarak neler ifade edeceği hakkında bilgi 
edinme ihtiyacı içerisindedir. 

İçişleri Bakanlığının aslî vazifesi yurt içi 
güvenliğini sağlamak ve asayişi korumak şek
linde toparlanabilir. Vatandaş da, güvenlik ve 
asayiş bakımında hilhassa içişleri Bakanlığının 
faaliyetlerini kendi nefsine müşahade ettiği için, 
kendi nefsinde derleyip toparladığı için elbet-
teki bu Bakanlığın durumu üzerinde hassasi
yetle durmaktadır. 

(Muhterem arkadaşlarım, biz içişleri Bakan
lığının bütçesini ikinci Demirel Hükümetinin 
programının çerçevesi içerisinde mütalâa et
meyi uygun buluruz, ikinci Demirel Hükümeti 
Yüksek Meclislerde müzakeresi yapılıp, her 
türlü tenkit süzgecinden geçtikten sonra genel
likle tasvip gören tarafları ağır basan bir prog
ram olarak bizi bu dönemde daha iyi hizmetler, 
daha yararlı hizmetler yapabileceği noktasına 
sevk edici mahiyette idi. Filvaki, Hükümet 
programının kabulünden bu yana epey zaman 
geçti. Ama, bâzı hadiseler bu program çerçeve
sindeki tatbikatın henüz tecellisine imkân ver
mediği için, ve bu da takdirimizde tutacak ka
dar müsamahalı olduğumuzdan Bakanlık büt
çesini de bu görüş içinde ele almayı her halde 
daha insaflı bir hareket olarak telâkki ederiz. 

Muhterem arkadaşlarım, Demirel Hüküme
tinin zaafını bir noktada toparlamak lâzımge-
liyor. Demirel Hükümeti şimdiye kadar ge
çen tatbikatı ile arz ediyorum; bâzı mesele
leri mevcudolduğu halde yok gibi göstermenin 
memleketin menfaatine olduğu inancı içeri
sinde görülüyor. Meselelere yok dediğiniz za
man onun tedbirine tevessül etmek de tabia-
tiyle düşünülemez. Bu şimdiye kadar hatalı bir 
tutum olmuştur. Temenni ederiz ki, demin de 
üzerinde durduğum program çerçevesinde ça
lışılarak bu ikinci dönem sırasında bu görüş 
bir tarafa atılsın. 

Bir ikinci zayıf nokta da şu; derdi görü
yor, devasını düşünüyor, ama uygulama saf- | 

ı hasında bir türlü tam faaliyet ve harekete 
geçemiyor. Bâzı hadiseler bu yüzden daha az 
gayretle, daha az emekle iyi bir neticeye gö
türülmek imkânına sahibolduğu halde, zaman 
ölçüsünde bu işler daha kesafet peydah edi
yor ve tedbirlerini de almak zorlaşıyor. Yine 
ümidederiz ki, bu dönemde bu mevzular üze
rine daha süratle ve daha cesaretle eğilme 
imkânlarını bulsunlar. 

Muhterem arkadaşlarım, Türkiye'deki asa
yiş ve iç güvenlik durumunu tetkik etmek 
için güzel bir fırsat çıkmıştı. Büyük seçim ya* 
pildi ve bu seçimde Türkiye'nin dört köşesine 
yayıldık. Nereye gittikse, vatandaştan asa
yişsizlikten şikâyet dinledik. Şahsan hiç unut
muyorum; Van'ın bir ilçesinde bir vatandaş 
bizlere! hitaben; 

«Bey, Bey, biz sizlerden, Devletten, Hükü
metten han, hamam, apartman istemiyoruz. Ca
nımızdan, malımızdan emin değiliz. Bizi tar
lamızda rahat ' çalışabilecek ve hayvanlarımızın 

I gerçek sahibi olduğumuz inancına götürecek 
tedbir alın başka bir şey istemeyiz» dedi. Çün
kü, o gece o şahsın köyünden 500 tane koyun 
hem de kamyonlara bindirilmek suretiyle bir 
başka istikamete kaçırılmış. Belki miktarında 
mübalâğa etmişti adam, ama bir vakıa vardı ki, 
o köye kamyonlar geliyor, gece koyunları yük
lemek suretiyle bir başka istikamete götürül
müştür. E.. Şimdi canım efendim bu yoktur 
falan dersek; yoktur denince mesele kalmaz. 
Vardır. Bu asayişsizliği mutlaka ve mutlaka 
falan iktidarın zamanına veya filân iktidarın 
zaafına hamletmek gibi bir görüş içerisinde de
ğiliz. Yapıcı muhalefet görüşümüzle meseleyi 
vazederiz. Zamanımız olsa tedbirleri üzerinde 
de münakaşamızı açarız. Zamanı geldiği vakit 
bu vazifemizi görürüz. Bize tereddübeden va
zife olursa ifa ederiz. Ama lütfedilsin, bu me
seleler üzerinde daha çok eğilinsin. 

Benden evvel konuşan arkadaşım biraz te
mas ettiler. Hakikaten Türkiye'de bu vatan
daşın silâhlanması ve silâhını istediği gibi kul
lanması bir acaip haldir. Ben şahsan şahit ol
dum. Türkiye'nin neresine giderseniz gidiniz, 
mütemadiyen silâh sesleri ile karşı karşıya ge
lirsiniz. İzmit'te bir bayram günü, hem de İz
mit'in bir fakir bölgesinde binlerce tabanca se-

I si, o yetmiyormuş gibi arkasından da dinamit 
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mi patlatıyorlardı, bomba atar gibi ses çıkar
mak suretiyle güya alayiş yapıyorlar. Adama 
gitseniz, yahu mahallede bir hayırlı teşebbüsü
müz olacak bir on Ura ver deseniz, katiyen 
eli cebine gitmez ama, bir çırpıda en azından 
10 tane mermi yakmak suretiyle karaborsa fi
yatı ile temin ediyor belki 30 - 40 lirayı yakı
yor. Ne imiş? Vatandaş serbestmiş, hürmüş. 

Muhterem arkadaşlarım, topyekûn Hükümet 
olarak Devlet olarak ve Millet olarak bu gibi 
marifetleri işliyen insanların sayısının seçime, 
ve sair meselelere müessir olmıyacağını dikka
te alarak işinin sahibi, çoluk çocuğunun ek
meği ile meşgul insanların büyük kahir ekse
riyeti temin etmekte olduğunu da hesaba ka
tarak, onların saygısı içerisinde bu gibi hâdi
selere meydan veren, kötü intibalara yol açan 
durumları bertaraf eylemek hem mümkündür, 
hem de mutlaka lâzımdır. Hükümetin her şey
den evvel buna bir çare bulması lâzımdır. 

Yine, rahatlıkla ifade ediyorum, biraz ik
tisadi durumu düzelen bir kısım bölgede ve 
meselâ benim mensubolduğum seçim bölgesine 
yaknı Rize vilâyetinde şaşılacak kadar çok es
rar çekmeleri vardır, uyuşturucu maddeler kul
lanmaları vardır. Ve bu yüzden gençliğin yarı
nının ne olacağı endişe ile takibedilmektedir. 
Bunlara tedbir almak hepimizin vazifesidir. 

Muhterem arkadaşlarım, mesele buraya gel
mişken, bir mühim noktayı kemali samimiyetle 
Yüksek Huzurunuzda arz edeceğim. 

Aşırı akımlardan şikâyetçiyiz. Sol, ileri 
sol, komünist düşünce, kanunlarda müeyyide
sini bulur ve bunlar memleketi felâkete götür
menin tabiatiyle başında gelen tehlikelerdir. 
Ve sapık insanların düşüncesidir. Sağ dinci
likle, imancılıkla alâkası yok. Onu istismar 
eden ve memleketi bir başka yönden tıpkı 
soldaki tehlike gibi vuracak olan bir büyük 
felâket bir büyük tehlike. Ama benim şimdi 
arz edeceğim husus bu ikisinin de dışında bir 
husus. 

Muhterem arkadaşlar, Türkiye'nin istiklâli 
ile alâkalı cereyanların mevcudiyetini biz dı
şardan duyduğumuz, gördüğümüze göre elbet
te ki içişleri Bakanı ve bu bakanlığın sorum
lu insanları daha iyisini bilip görmektedirler. 
Dışardan tahrikler vâki olmakta, içerden tah
rikler vâki olmakta. Adam çıkıp kendisini 
sosyalist örgütler içinde göstermek suretiyle 

temelde o ayırıcı havanın içerisine girmiş bu
lunmakta ve onun dâvasını gütmekte. Adam 
gidip sakalını uzatmak suretiyle kendisini 
Nurcu diye takdim edip, aynı marifetin, ay
nı alçaklığın takipçisi halinde bulunmakta. 
Bunun akıbeti her halde düşündürücü mahiyet 
almıştır. 

Garip bir tesadüftür, dostumuz, müttefiki
miz Amerika'nın büyük şehirlerinde bu kötü, 
bu ayırıcı faaliyetin hamuru yoğurulmakta, yi
ne bizim için ne düşündüğünü tarihin bize öğ
retmiş olduğu Rusya'dan buna dair tedbirler 
alıp yürümekte. Ne olacaktır? Falan iktidar, 
filân muhalefet meselesi yok. Türkiye'nin ka
deri ile alâkalı bu mevzua bu memleketin der
hal elkoyması lâzımdır. Memleketin millî em
niyet teşkilâtı bizzat içişleri Bakanlığının da 
bulunan istihbarat teşkilâtının bu mevzularda 
kâfi derecede malûmat getirmiş olacağını ümi-
dediyorum. Ama bu iğleri alabildiğine bırak
mak veya derdini dile getirmek suretiyle haline 
terk etmenin yarın bizim nesilerimiiz bakımın
dan ciddî tehlikeler olduğunu ifade etmek iste
rim. 

Muıhtsrem arkadaşlarım, biraz evvel konu
şan Halk Partisinin sayın sözcüsü arkadaşım bir 
mevzua temas etti. G-rupumunda görüşüne yüz-
CİP yüz tercüman olmak suretiyle ondan istifade 
•ederek, bir görüş arz etmek istiyorum. Otobüs
le seyahat eden vatandaşın, paso meselesinden 
dolayı infiale gelmiş üniversite gençleri tarafın
dan durdurulması üzerine Başbakan tarafın
dan söylenilen söz. Hakikaten bir bakıma va
tandaşı tahrik mahiyetinde olan bu sözü Sayın 
Başbakanın söyleyip, söylemediğini kesin olarak 
bilmiyoruz tekzibi çıkmadı iddiaların karşısın
da, ama meseleyi tek taraflı almak mümkün 
değildir. Bu sözün Başbakan tarafından söylen
mesi, bir Başbakan tarafından söyüenilmesinin 
bata olduğunu kabul ediyoruz. Fakat bu sözün 
esas mânasında büyük gerçekler de vardır. Ben 
otobüste vatandaş olarak seyahat edeceğim. Sen 
bir iddia ile hem de haksız bir iddia ile benim 
yolumu kesip kenara çekeceksin ve ben kuzu 
gibi buna itaat edeceğim, Hem bir taraftan de
mokrasi hak arama rejimidir diyeceksin, hem 
de kendi hakkını aramıyan bir vatandaşımı, ara-
sana hakkını diye ikaz etmeyi büyük suç, sa
yacaksın bu da haksızlıktır. Asıl haksızlık biraz 
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da lütfen bakalım, ne hakkı var o üniversite ta
lebesinin, Belediye pasoyu vermiyormıış onla
ra. Suiistimal yapıyorsun vermiyor. Af edersiniz 
kötü yerlerdeki kadınların koynundan eğer 
'seyahat pasosu çıkarsa bu pasoları bir düzene 
s;kmak belediyenin veya en yetkili bir makam 
neresi ise onun en tabiî vazifesi. Ve sonra bele
diye meclisi farzınıahal talebeye hiçbir suretle 
paso vermiyorum derse. Kıyam etmek suretiyle 
bu hakkı almanın imkânımı var? Bir zamanlar 
milletvekillerine de belediye paso veriyordu 
scnra vermedi. Yani biz milletvekili olarak so
kağa dökülmek suretiyle illâ bize paso hakkını 
vereceksiniz iddiasında bulun acakmıy dik yani. 
Meseleleri olduğu gibi tutalım. Yetkiler hangi 
makamda ise ona da saygı g-österelm. Arada 
kur yapmak için lâf söylemenin de mânası yok. 
Bu üniversite talebeleri kanun, nizam içerisin-
ü harekete getirilmek mevkiindedirler. Ve 
gençlere bu hususta öğüt vermek yalnız ikti
darın vazifesi değil. Topyekûn her yetkili ve di
line gözüne bakılan her insanın bu konuda ken
disine düşeni yapması lâzımdır. Bilhassa ve bil
hassa anamuhalefet partisinin bu mevzularda 
çok hassas olması lüzumu Türkiyeriin menfaati 
bakımından rahatlıkla ifade edilecek bir husus
tur. Arkası geliyor. Orta Doğu Teknik Üniver
sitesinde rektör seçimi dolayısiyle Pazartesi ak
şamına kadar rektörlüğe filân getirilmez, top
yekûn idareciler değişitiril/nosse ben bu yeri 
işgal edeceğim diyor ada:ıı. Hükümetin ne yapa
cağım bilmiyorum. Arkada"'ar bu gibi hallerde 
Hükümet zaaf göstermek baklana sahip değil
dir. Hükümeti za'fa duçar kılacak fikir beyanı 
da muhalefetin hakkı değildir, imran öktem hâ
disesi olmuştu, Bursada bulunuyordum. Kalk
tım buraya kadar geldim. Ve bu kürsüden o sa
man Hükümeti alabildiğine yerdim. Hakikaten 
de daha kimibiîir ka~ yıl sözü edilecek o feci 
hâdisede Hükümet tedbirsizdi. Cenaze merasimi 
Bacı Bayram da yapılacak üç tane, dinin icap-
[Lrma asla uymıyan adam ortaya çıkacak bu
nu bir mesele haline getirecek, orada namaz kıl-
G rılamıyacak. âmân, hâdise çıkacak Hacı Bay
ram'da namazı kıldırmıyalım da, Maltepe Ca
miinde kılınsın diyecek kadar zaaf gösterecek, 
bunu yapıncaya kadar Hükümet polisin belki 
alierji meydana getirmesini düşünülebilirdi, ama 
eline verecekti dipcikli tüfekleri, jandarmasını, 
icabederse askerini koyacaktı, o da üç tane beş 

üne kendini bilmez, mukaddes dinin icaplarına 
hürmet etmez adamın icabettiği vakit kafasını 
ezecekti ve ondan sonra bu meseleler de bite
cekti demiştim o zaman. Yine de aynı fikri mu-
La faza ediyorum. Şimdi de onun karşıtı olarak 
yf-ni terimle, üniversitede kanunu, nizamı din-
leyemiyecek, Anasının, babasının binbir emeği 
ile okuma mevkiinde bulunan hem de sayısı 
r uhakkak ki % 5 i dahi bulmıyan tahrikçi un
surların tesirinde asayişi bozucu, memleketin 
asayişine bayağı menfi tesir eder hareketler 
•olacak, Hükümet bunda da tedbir almıyacak, 
bvnu da asla tasvibetmiyorum. Bey almak mese
lesi olsa, ben de rahat ralhat üniversiteye selâm 
diyeceğim ama, buna asla gönlüm razı olmu-
3<or. Biz de bu gibi hallerde Hükümeti hattâ va
zifeye teşvik ve teşci etmek suretiyle kendi
mize düşen vazifeyi yapmış olma mevkiindeyiz. 
Bunları grup adına aldığım söz sırasında gru-
pumun da beni tasvibettiğine emin olarak sami
mî, içten gelen duygu ve düşünceler olarak yük
sek huzurunuzda ifade ediyorum. 

Gecenin bu saatinde, yorgunluğun tesirinde 
belki cümleleri de tam toparlama imkânından 
mahranı kaldığımız bir zamanda sizi yorduğum 
için beni bağışlamanızı rica ediyorum. Büt
çenin, Türkiye'nin her mevzuda, elini uzatıp, 
kendisini kurtarma talebinde bulunabileceği, 
idari teşkilâtın - 67 vali meselesi, Türkiye'de 
tabiatiyle onu organize eden makam meselesi -
bu teşkilâtın gerçekten çok değerli, değerli ol
duklarına yakın şahidi bulunduğumuz mensup
larına ve o vesile ile de benim Aziz Milletime 
Iic.yırlı ve uğurlu elmasını dilemek suretiyle, 
i-'.'ymeili arkadaşlarımı ve mümtaz Bakanlık 
mensuplarını saygiyle selâmlıyorum. (Alkışlar). 

BAŞKAN — Sayın O'Kan, Millî Birlik Gru-
pıı adına. 

MİLLÎ BİELÎK GRUPU ADINA SEZAİ 
OKAN (Tabiî Üye) — Sayın Başkan, sayın 
senatörler; içişleri Bakanhğmm Bütçesi müna
sebetiyle yapacağım konuşmalarıma başlama
dan evvel Millî Birlik Grupu adına huzurlarınız
da Sayın Bakan'ı ve Bakanlığın kıymetli tem
silcilerini selâmlıyorum. 

Fonksiyon ve görevleri pekçok olduğu gibi 
ter yönü ile de toplumdaki etkisi büyük olan 
içişleri Bakanlığının meselelerimi yarım saat 
içerisinde eleştirmek elbette mümkün değildir. 

— 593 



G. Senatosu B 31 . 1 . 1970 O : 3 

Bu ifadelerimden dolayı müddetin azlığını bir 
şikâyet veya serzeniş anlamında kabul etme
menizi rica edeceğini. Çünkü, bütçe müsakerele-
unin bir zaman plânlamasına göre, yürütülmesi 
gerektiğini hep beraber kabul etmiş olduğumu
zu hatırlıyorum. Bu gerçek karsında bâzı 
(.•.nemli bulduğumuz konular üzerindeki görüş
lerimizi dokûmanter bir film gibi dikkatlerini
ze sunmaya çalışacağım. 

Arkadaşlarım, idare bir sanattır. Hem de bir 
çok incelikleri olan bir sanattır. Bilhassa idare
nin yönetim kadrosunda bulunanların bu çok 
yönlü ve incelikler istlyen idare sanatındaki 
sorumluluklarını iyi takdir etmeleri gerekmek
tedir. Sorumluluklarını iyi değerlsndirebilme-
i;e>i içki de üstün vasıflarla mücehhez kalın
maları şarttır. Aksi halde, çok ulvî bir sanat 
olan idarecilik, idarei maslahatçılık esprisi ics-
rısinde dejenere edilmeye terk edikniş olur. 
Vatandaşın Devlete, Hükümete ve insanlara 
olan güven, saygı ve sevgi duygularını yara
tacak: da, yaşatacak da, yasama ve yargı organ
larının yanında ve çok zaman halk münasebetle
ri bakımından önünde 3~er alan icra organlarımın 
İdarecileridir. Vatandaşı mesut edici bu hisle
rin yaratılması için idarecide yeterli bilgi ve 
tecrübenin yanında dürüstlük, tarafsızlık ve 
fazilet gibi değer faktörlerin bulunduğu bir şah
siyetin tebellür etmiş olması şartların en öneıa-
İkildir, idarecilerimizde bulur ması gereken bu 
birinci şartın muteber bir özellik olduğu ise, 
evvelâ siyasi iktidarların sorumluları tarafın
dan kabul edilmeli ve tatbikatta da samimî 
olarak bu kanaat vicdanlara tescil edilmelidir. 
İşte o zaman bu zihniyet ve görüş istikametin
de; dönecek idare çarkı Türk vatandaşının mâ
nevi açıdan huzur ve ümit içerisinde yarınlara 
bakmasını mümkün kılacaktır. Medeniyet, tek
noloji r3 kadar terâkki ederse etsin, insanoğ
lunun bu gelişmenin önünde bukmduğu bir ha
kikattir. 

Toplumların her türlü inkişafında değkmi-
y:n değer unsur insan olduğuna göre, arzula
nan ilerlemenin teinin edilobilmesi kin insan 
gücünün evvelâ mânevi değerlerini; şahsiyetini 
pürüzsüz bir ölçüde yaratmak ve. muhafaza 
eimek mecburiyetindeyiz. Fikri tekâmül ancak 
ve ancak ahlâkın hâkim olduğu bir plâtformda 
r.üspet inkişaf kaydeder ve netice alabilir. Türk 
vatandaşından Devlete, Hükümete saygı bekle

mek için evvelâ saygıyı yaratmak gerekir, ida
reci bu görüşü düstur olarak kabul ederse 
>•• ndi bünyesindeki hiyerarşide emir verme, 
emir alma müessesesini, vicdan özgürlüğü ile 
kanunlar çerçevesinde yürütmenin en salim yo
lunu bulmuş olacaktır. Milletlerin hayatında 
onu meydana getiren insaııoğlununun tabiî öm
rü çok kısadır, insanların kısa olan hayat yol
culuğunda ihtiraslarını firenlemesini bilmemesi 
kendileri için nasıl bir bedbahtlık ise bu tip
lerin şümulü ölçüsünde aziz milletimiz için de 
büyük talihsizlik olur. Böyle bir durum yarat-
• -ya İre kimsenin hakla yoktur. Sayın sena-
• : k r . 

Eu"r'Ta k a > r idarecilik sanatının değerin-
;l<- ve \'v:~; kadrodan başlıyarak idari yöne-
":u",_ vdur-.s. :k.ra ait görüş ve temennilerimi-
"> 'kbo roc4--ibnesinin gerçek sebebi yöneten
le1- ik yöıe t ik le r arasında mevcut münase-
b'tl'-ıvı kamu vicdanında mesut edici bir yar-
g-va markar l ühmmp^ışındandır. 

.'îrkn'*""'''• vırn takdir buyurular ki bir insa-
V.P. müt'- î-âmil olup, olmadığının ilk işareti 
mürr'k"^ kabiliyeti ile tenkide tahammülde
ki "''-'üsi". Iü*. Belirli bir konuda sentezin mey
dana r:A' ;ilebiTmesi için, elbette ki tez ve antı-
-•^zı ikMyae v--dır. Tez ve antitezin bünyesin-
d ki ribü' :r,r kemesinde görülen ayrı görüşle
rin karakterinde tenkid dediğimiz veya kabul 
ekijk.iz mefhum da yer alacaktır. Hiç şüphe 
yok ki ?ez veya antitezin sahibi görünenlerin 
-.-•mim" a"zu;P"~î kendi açılarından noksanların 
' ; \y k^-k vevı iyi olan bir şeyin daha iyi 
^kr.f»r.- mümkün kılmaktır. Kritiğimizi böyle 
• ••«• -v-̂ ic. içerisinde belirtmeye çalışacağımızı 

".-! -V nam. 
TTsıhnt:*;:- ^eya muhataplarımızın cleğerlen-

'kklb içleri t r>"de tahammülü tavsiye eden 
bizler için elbet mâkûl karşılanacaktır. 

f 7 "" n vcV1fir~lr 'm, sırası gelmişken bir 
i " "* ""-̂ ek ie rh" koymak meeburiye-

, u - H ~tıkk ı _sm bükümden doğma in-
" \,ı J kkr Sc1 «' - tenkule tahammülsüzlüktür. 
3 ' " T "• L vadro -1-? T kanaatlere sahip bıı-

-ı -- "t-fd gn-Pi"-""-n dışında görülen ve-
- 1 ed>>^—e ait bu tip düşünüş 

-, - , „ , ; , • ! , , , , TI „£ _T rr, m a olumlu, hizmet 
-> ı <- \ " mel L 'n Hele bu çatı altm-

j ' ı ' ı •"- ~l- ^ : . ^ojle düşüncelere hiç ilti-
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fadetmemeleri gerekir. Hepimizin Anayasa çiz
gisindeki asgari müştereklerde bir birbirimize 
saygılı bulunmamız Cumhuriyet Senatosunun 
itibarı için önsartlardan birisidir. 

Sayın senatörler, içişleri Bakanlığı 19 Ma
yıs 1930 tarih ve 182-1 sayılı Kanuna göre bir 
kuruluş içerisindedir. Yani 40 senelik bir kıde
me sahiptir. 27 Mayısın getirdiği bugünkü 961 
Anayasasının vecibelerine elbetteki cevap ver
mekten yoksun bulunmaktadır. 1624 sayılı Ku
ruluş Kanununun yanında hizmet ve teşkilâtı
nı sevk ve idare eden ayrıca daha yaşlı 137 ka
nun mevcuttur. Bu 137 kanunun 19 adedi Os
manlı idaresinden kalma ve yürürlüktedir. 49 
tanesi Türkiye Büyük Millet Meclisinin 1920 
faaliyet devresinden, 1930 seneleri arasında çı
karılmış olanlardır, ve yürürlüktedir. 69 adedi 
ise 1930 ile 1942 seneleri arasında çıkartılmış
tır ki böylece yekûnîeri 137 yi bulmaktadır. 
Yapılan bir anket neticesinde içişleri Bakan
lığının tesbit edilen 3 bine yakın çeşitli görev
leri, mevcut bu 137 kanuna göre tedvir edil
mektedir. Bu durum bir gerçektir. Fakat ka
bul etmek mecburiyetindeyiz ki acı bir gerçek
tir. Bu acı gerçek karşısında idarenin ve idare
cinin durumunu takdir etmek güç olmasa ge
rektir. 

Sayın senatörler tablo böyle iken Birinci 
Demirel Hükümetinin içişleri Bakanı zamanın
da bu karışık durumdan kurtulmak için bir 
adım atılmıştır. Proje müdürlüğü vasıtası ile 
girişilen bu geniş çaptaki iç düzen faaliyetleri
ni takdirle karşıladığımızı belirtmek isterim. 
isabetli bir işe başlamak ne kadar şükrana lâ-
yik isa onu aynı ciddet ve samimiyetle tamam
layıcı vazife telâkki edenler de o kadar şükra
na lâyik olurlar. Şimdiki Sayın Bakan Haldun 
Menteşeoğlu'nun hisleri bu konuda kendilerine 
teşekkür etmek zevkinden mahrum bırakmıya-
caklarına emin bulunuyoruz. 

Sayın senatörler, 1624 sayılı içişleri Bakan
lığı Kuruluş Kanununa göz attığımızda, mer
kez teşkilâtının danışma birimleri, esas birim
ler, ve yardımcı birimler gibi üç genel bölüm
de toplanmış çeşitli ünitelerden kurulduğunu 
görürüz. Bunlar arasında merkez valiliği diye 
bir müessese yoktur. Fakat buna rağmen hepi
miz biliyoruz ki yetişmeleri uzun yıllar içeri
sinde olmuş, en üstün seviyeye gelmiş 35 - 40 
tane vali bakanlık çatışı altında icadedilmiş gö

revlerle bulundurulmaktadırlar. Samimî olarak 
temenni ve tavsiyemiz odur ki iç düzen proje 
faaliyetleri biran evvel geliştirilip neticelen di
rilttiğinde bu kıymetli idarecilerimizin bugün 
için «kızakta» tâbir edilen ve morallerini sar
san durumları da islâh edilmiş olsun, Bugünkü 
Anayasamıza ve değişen ihtiyaçlara göre ha
sırlanacak Teşkilât Kanununda ihdas edilmesi 
gereken kadrolar bügili ve tecrübe sahibi mer
kezde bulunan ve bundan sonra bulunacak olan 
valilerimiz için maddi ve manevi yönleri ile ar
zulanan onöre hizmet yerlerini getirmiş olsun
lar. 

Arkadaşlarım, bugün Türkiye'nin içinde bu
lunduğu ekonomik şartlarını bir tarafa bıra
kırsak sosyal, ve siyasal bünyedeki çalkantıla
rın dahi yarattığı endişeler ciddiyetle dikkate 
alınması gereken bir özelliktedir. Bu durumun 
yaratılmasında körüklenmesinde çeşitli çıkarcı 
çevrelerin çeşitli karakter arz eden istismar 
gayretleri mevcuttur. Dünyanın hiçbir yerinde 
görülmiyen ve ilmî açıdan izahı mümkün olmı-
yan sloganlar bugün toplumumuzda huzuru ve 
güven hislerini tahribetmekte ve vatandaşı bir
birine hasım kamplara ayırmaktadır. Söylenen
ler ve inandırılmak istenen sloganlar malumla
rınızdır. Sağcı denildi mi çevrelere göre deği
şir. Ya Müslüman ya gerici. Solcu ise Eomi-
nisttir. 

Arkadaşlar böyle şey yoktur. Ve bu görüş 
her yönü ile savunulması yapılamıyacak kadar 
mantıktan ilimden yoksundur. Sayın Alpaslan'
ın da biraz evvel temas buyurdukları gibi. Ne
reye kadar beraberiz orasını bilâhara görüşü
rüz. 

Dünyadaki hiçbir literatürde de bu görüşe 
rastlamak mümkün değildir. Yani sağcı dendi-
mi gerisi veya Müslüman, solcu dendi mi Ko-
nist böyle şey yok. Sağ ve sol terimlerinin an
cak ekonomik yönden anlamları vardır. Birisi 
Liberal ekonomiyi, diğeri ise devletçiliği dik
kate alan iki ayrı görüşü Anayasa Hukuku için 
de paylaştıkları şeklinde anlamak mümkündür. 
Anayasa hududu çizgisini geçen sağcı değil 
aşırı sağcı solcu değil, aşırı solcudur. Onların 
meseleleri uzundur, derindir devletin ilgili mü
esseseleri kurumları onlarla meşgul olmak mec
buriyetindedirler ve bu mecburiyetlerinin titiz
liğine ayrıca önem verdiklerine de inanmak is-
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t iyoruz. Ama ortada görülen hâdiselerde arzu 
edildiği şekilde takibedilememekte takibedi-
liyorsa da iyi değerlendirilemediği kanaatini 
vermektedir o mevzua girecek olursak bu yarını 
saat içerisinde kıymetli İçişleri Bakanlığının 
meselelerine değinmeye imkân yoktur. Onların 
münakaşasının yerinin burası olmadığı kanısın
dayım. 

Yalnız istismar edilen sağ ve sol terimleri 
üzerinde bu kadar açıklama, yapmaya kendimi 
mlecbur hisseittim, Sağ ve sol sloganların bu va
sıflarını devlet yönetiminde veya toplum soru
nunda bulunanların bilmediklerini düşünmek 
mümkün değildir. Şu hale göre küçük hesap
larla büyük hesaplar sevdasından vaz geçemi-
yeıılerin yarattıkları bu bölücü gayretlerin so
rumlularını ciddî bir tarzda uyarmak hepimi
zin asli görevi oMuğunu kabul etmek mecbu
riyetindeyiz. 

Lâikliği dinsizlik, Atatürk devrimlerine bağ
lılığı kâfirlik ilân etmiş bir derneğin fahrî 
bakanlığını yukarıda bahsettiğim çıkarlar es-
pirisi içerisinde kendi açısından yararlı buldu
ğu iem kabul eden idarenin büyük mevkilerine 
gelmiş kimselere sayın bakanımızın iltifat etmi-
yec^ğine inanıyoruz. 

Sayın senatörler, içişleri Bakanlığına bağlı 
olmakla beraber kendi özel kanunları dâSülinde 
görev yapan Jandarma Genel Komutanlığı ile 
Emniyet Genel Müdürlüğünün durumlarına da 
samanın müsaadesi ölçüsünde değinmek isteriz. 

1930 senesinde çıkan 1706 sayılı Kuruluş 
Kanununa göre yürütülen Jandarma Genel Ko
mutanlığının çeşitli meseleleri bütçe raporunda 
özet fakat özlü bir şekilde belirtilmiştir. Elbette 
ki bakanlıkça bu hususlar dikkate alınacaktır. 
Bununla beraber biz de bir iki noktaya dikkati 
çekmek isteriz. 

Yurdun çeşitli bölgelerine dağılmış meşak
katli hizmet ifa eden Jandarma Teşkilâtımız 
erinden komutanına kadar feragaitli bir yaşa
yış içindedirler. Mensuplarının en tabiî ihtiyacı 
elan resmî binadan tutun lojman durumuna ka
dar çok ihmal edilmiş durumda oldukları gö
rülmektedir. Hesmî bina ihtiyacı 3682 iken mev
cudu yalnız 928 dir. Geri kalan 2 754 ü kiralı 
olarak eskiden tutulmuş gayriaıbbi ve harap 
•binalardır. lojman mevcudu 1 143 olup 3 284 
tane lojmana ayrıca ihtiyaç vardır. Böylece ih-

rülmektedir. 186 sayılı Subay ve Astsubay loj
man Kanununa göre senede 6 milyondan az ol
mamak üzere 60 milyona kadar tahsisat Bayın
dırlık Bakanlığı tarafından tefrik edilip bu 
meselenin daha olumlu bir seviyeye getirilmiş 
olması gerekir idi. 9 senelik mazisi olan bu Ka
nunun emrettiği 80 milyondan ne kadarının 
lojman işlerinde kullanıldığı ve nelerin yapıl
dığının açıklanmasını Sayın Bakandan istirham 
ederiz. 

inşaat işlerinin Bayındırlık Bakanlığından 
alınıp doğruca Jandamma Genel Kumandanlı
ğına verilmesi halinde işlerin daha süratlene
ceği ve % 25 - 30 nisbetinde daha da ucuza çı
kabileceği Millî Savunma Bakanlığının tatbi
katı ile bilinmektedir. Bu durumun dikkate alın
masını bilhassa tavsiyeye değer bulmaktayız. 
Bugünkü imkân ve şartlar karşısında yorucu ve 
büyük sorumluluğu olan Jandarma sınıfının 
daha ciddî ve daha verimli hizmet vermesini 
sağlamak için motorlu araç- ve muhabere mal
zemesinin artırılması şart olmuştur. Ayrıca si
lâh ve benzeri ihtiyaçların dışardan ithalinde 
jandarmanın da Silâhlı Kuvvetlerimizde olduğu 
gibi gümrük muafiyetine tabi tutulmasının ge
reğine inanıyoruz. Jandarma Genel Komutanlı
ğı camiasının son yıllarda eşkiya ve kaçaçılık 
gibi faaliyetlerindeki başarılarını takdirle kar
şıladığımızı ifade eder. Vefakâr mensuplarına 
başarılar dileriz. 

Emniyet Genel Müdürlüğü : 4 =6 . 1937 ta
rih ve 321 sayılı Kuruluş Kanununa tabidir. 
Üzüntü ile belirtmeye mecburuz ki, kanunun 
vecibelerinin mahiyeti itibariyle çok şerefli tü
zel kişiliği olan Emniyet Genel Müdürlüğünün 
bugünkü durumu bir çıkmaz içindedir. Foîisitt 
kanunlar çerçevesinde tutum ve davranışları ile 
vatandaş vicdanında sevilen, sayılan, güveni
len adaletten yana tarafsız görünen muteber 
bir kişiliğe kavuşturulması şarttır. Polisin böyle 
bir hüviyeti ile selâmlanmasmı onun meşakkat
li feragatli hizmetleri yanında elbe'tki en tabiî 
hakkıdır. Gerek polisin ve gerekse vatandaşın 
bu yolda mesut edilmesini sağlamak siyasi ik
tidar sorumlularının ve hükümete her zaman 
yardıma hazır bulunan parlâmentolarımızın va-, 
cifeyidir, idarenin içinden gelmiş her yönü ile 

tiyacm ancak % 26 smın karşılanabildiği gö- j tecrübeli sayın içişleri Bakanımızın kısa bir za-; 
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manda ortada görülen hastalığı tedavi edeceği
ni ümide diyoruz. 

ilk iş olarak Emniyet G-enel Müdürlüğünün 
çalışmalarındaki klâsik polis alışkanlıklarının 
bir tarafa bırakılarak Bugünkü Anayasaya gö
re yeni bir idare konseptinin ve teşkilât kanu
nunun hazırlanması gerektiğine ciddî olarak 
inanmaktayız. Kuruluş Kanununa göre Emniyet 
G-enel Müdürlüğü merkez teşkilâtında 4 daire 
başkanlığı gösterilmiş bulunmasına rağmen bu
gün 8 tane emniyet genel müdür yardımcısının 
bulunmasının sebep ve yararının neler olduğu
nu anlıyamadığımız için açıklanmasını merakla 
bekliyoruz. 

Belirli büyük vilayetlerimizdeki emniyet mü
dürlüklerinin bünyesinde görevlendirilen em
niyet müdür kadro ve unvanını almış kimsele
rin yekûnu akla durgunluk verecek çoğunluk
tadır. Tam bir enflâsyon durumu, tatsız lügat 
anlamı ile enflâsyon. Bakıyorsunuz bir emni
yet müdürü emrinde gene aynı memuriyet sı
fatını ibraz etmiş kendisinden kıdemli ve ken
disinden kadro maaşı bakımından yüksek emni
yet müdürleri bulunmaktadır. Grene bakıyorsu
nuz, bir kısmı Hukuk Fakültesi mezunu olup genq 
yaşlarda polisin bütün meşakkatli yollarından 
geçerek emniyet müdürlüğüne kadar gtelmiş bu
lunanlar kadro maaşlarını alırken, belirli polise 
ait tazminatlar hariç kaymakamlıktan doğruca 
emniyet müdürlüğüne getirilmiş olanlar ayda 
1 000 lira fazla tazminat alıyorlar. Böyle bir du
rumda hiyerarşinin nasıl sürdürüldüğünü biz an
lamamakta güçlük çekiyoruz. Fakat yalnız şu
nu iyi biliyoruz ki, hukuk devleti anlayışı içe
risinde böyle bir düzen olmamalıdır. Aynı rüt
bede diğer arkadaşınızdan daha kıdemli olacak
sınız, fakat kıdemsizin emrinde çalışacaksınız. 
Veya aynı rütbede mesleğin bütün mesuliyet 
ve meşakkatlerini eşit ölçüde paylaşacaksınız, 
fakat menşeleriniz ayrı diye biriniz diğerimizden 
bin lira fazla para alacaksınız. Bu durumda yük
sek moral ve disiplinli bir âmir düzeninin mev-
cudolduğuna inanacaksınız. Sayın arkadaşlar, 
bu durum münakaşa edilemiyecek kadar sakat 
bir gerçeğin çok tipik bir örneğidir. Bu maddî 
ve idarî eşitsizlik süratle düzeltûmeldir. 

Müsaadenizle biraz da karakol polisi, trafik 
polisi, toplum zaCoıtasınm durumu ile Pola's Ens
titüsünün durumuna temas edelim. Çeşitli fonk
siyonu olan karakol, trafik ve toplum zabıtası 
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polisinin ayrı ayrı ve ciddî sorumlulukları ya
nında meşakkatlerini de biliyoruz. Trafik po
lisi yaz ve kış mevsimlerinin en güç şartları 
altında millî servetin ve insan hayatının ko
runmasında feragatla çalışırlar. Trafik nok
talarında saatlerce güneşin veya dondurucu 
soğuğun tesiri altında insanüstü gayretlerle 
trafiği sağlamaya çalışırlar. Nöbet değişti
rildikten sonra gidecekleri ve istirahatlerini 
sağlıyacakları bir yerleri yoktur. Birçok mo
torlu trafik aracı olduğu halde bu memur
ları değiştirmede kullanılmaz. Trafik polisi 
çok zaman yeni nöbet sırası gelene kadar civar
daki kahve ve saireden istifade etmek mecbu
riyetinde kalırlar. Merkezî bir yerde istirahat 
salonu ve zamanında iyi gıda almaları için 
tabldot ihdası düşünülmemiştir. Bu hususlar 
düşünülmüş olsa, gerçekleştirilmelerinin güç 
olmıyacağı kanısındayız. Trafik polisinin bu 
yararlı hizmetleri arasında kendisini sedeliyen, 
şeref ve haysiyetini gölgeliyen üzerinde bir 
ehliyet verme sorumluluğu vardır. Bu sorum
luluğunun gereğini yapan trafik polisinin haklı 
veya haksız üzerinde çok ağır ithamlar vardır. 
Bu ithamların isabetli isabetsiz olduğu üzerin
de kanaatlerimizi bugün bu saatte ortaya koy
mak niyetinde değiliz. Fakat tek temennimiz 
bu şerefli müessesenin daha fazla tahribedilme-
mesi için ilk fırsatta Karayollarına bu göre
vin devrini temenni ve tavsiye ediyoruz, 

Toplum zabıtasına gelince : Toplum polisi 
651 sayılı Kanunla kurulmuş ve 1144 sayılı Ka
nunla da 5575 aded kadroya kavuşturulmuş
tur. Bu kadroların tamamlanması için bütçe 
imkânlarına göre beşer yüz kişilik kadrolar 
halinde uygun vasıftakiler mesleke alınmak
tadır. ismi toplum zabıtası olduğu halde Türk 
toplumu tarafından çoğu zamanki davranış
ları ile yadırganan ve kınanan bu teşekkülün 
üzerinde biraz durmak isteris. 

Sayın arkadaşlar, daha evvel de arz etti
ğimi gibi medeniyetin ve o istikâmetteki sos
yal, ekonomik ve teknik alandaki inkişafla
rın başlıca değer unsuru insandır. Toplum ha
yatındaki bütün gelişmelere insanın başarısı 
için önce evvelâ yüksek bir moralin yaratıl
mış bulunması şart görülüyor, insana bu mo
ral gücü verecek olan Devlet düzenindeki 
sorumluların fazilet anlamı içerisinde sayıla-
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cak maddi, mânevi bütün vecibeleri tüm vatan
daşlara aynı ölçüde intikal ettirmesi ile ve bu 
kanaati yaratması ile mümkündür. Bugün 
toplum zabıtasının yadırganan ve zaman za
man kınanan davranışlarından ötürü toplum 
polisini her ferdi ile suçlamak bizim için müm
kün değildir. Böyle bir kanaate varmak veya 
böyle bir kanaate katılmak, işi küçültmek olay
lara soyut bir açıdan bakmak olur. Çoğunlu
ğu ile ortaokulu bitirmiş, boyu poşu yerinde 
olup hayatını polis mesleki içerisinde kazan
mayı düşünen gençleri altı aylık bir eğitimden 
geçirdikten sonra eline vereceğiniz coplarla 
toplum zabıtasını göreve hazır kabul etmek 
hatayı başlangıçta yüklenmek demektir. Top
lum zabıtası polisinin bu yetersiz fikrî kapasi
tesi ile Anayasamızın millî, demokratik, lâik, 
sosyal Hukuk Devleti kavramı içerisinde me
selelerinin çözümlenmesi gereken Türk toplu
muna, kendini sempatik ve hiç değilse kman-
mıyacak bir kişilikte göstermesine imkân var 
midir? 

Durum böyle iken toplum polisinin hizmet 
anlayışını ve hizmetinin yürütülmesini elinde 
bulunduran yöneticilerin, âmirlerin Anayasa 
hukuku içerisinde toplum polisini sevk ve ida
re ederken çok dikkatli bulunmaları gerekmek
tedir. Toplum polisini robot gibi kullanma zih
niyet ve temayülleridir ki, toplum zabıtasına 
duyulan alerjiyi meydana getirmektedir. Bu 
nun yarınlara ait sorumluluğunu da, günahı
nı da toplum polisinin kullanılmasında isabet
siz politikayı yürütenler paylaşmak mecburiye
tindedirler. 

Sayın arkadaşlarım, biz anarşiye en ufak 
ölçüde iltifat etmek değil, müsamaha göste
rilmesine dahi göz yummayı reddedecek kadar 
memleket ve rejim sorumluluğunu müdrik bir 
siyasi kadroyuz. Ancak, hemen şunu belirtmek 
isteriz ki, fikir özgürlüğünün kemali için de
ğişik kanaat sahiplerinin diyoloğuna müsaade 
edilmesi bütün gerçek demokrasilerde görülen 
hususlardır. Bizim gibi düşünmüyor diye ka
bul ettiklerimizi kurşunlamayı, bıçaklamayı 
veya coplamayı insani yönden cinayet, hukuk 
yönünden suç, mahiyeti cinayet idari yönden 
ise, tehlikeli bir gaflet olarak mütalâa etmek
teyiz. 

içişleri Bakanlığına yeni teşrif eden saym 
Bakanın bu yaralan görüp tedavi cihetine gi

deceklerine dair ümit ve kanaatlerimiz mevcut
tur. Sayın arkadaşlarım, toplum zabıtasının 
görevi icabı âmir bürolarının yakınında ve bir 
arada bulunmaları gerekmektedir. Fakat ne 
yazık ki, bu genç toplum zabıtası mensupla
rının normal şartlar altında ne yatacakları, ne 
oturacakları, ne de organize edilmiş yemek ye
me yer ve imkânları yoktur. Ayrıca izin du
rumları da sosyal ihtiyaçlarını cevaplandıracak 
biçimde değildir. Bu hususların süratle temi
ni zaruridir ve temennimizdir. 

Biraz da karakol polisinin durumlarını eleş
tirdikten sonra sözlerimize son vereceğiz, sa
yın Başkanım da bir dakika müsaade buyurur
larsa. 

Sayın arkadaşlar, karakol polisinin başlıca 
ve önemli gördüğümüz vazifeleri şunlardır : 
Vatandaş vicdanında asayişi, emniyet, huzur 
ve Devlete güven hislerini yaratacak kanun
lar çerçevesinde faaliyette bulunan karakol 
polisinin bu ciddî ve ulvî görevlerini yapabil
mesi için hukuk nosyonuna, idari kabiliyete, 
kişi ve toplum psikolojisine yeteri kadar vâkıf 
olması gerekmektedir. Bu özellikleri ile yukar-
daki görevlerini yerine getirmek için vazife 
hayatının hemen hemen bütünü gayrisıhhi ve 
birçok yönü ile mahrumiyeti tevlideden kara
kol binalarında geçmektedir. Günün 24 saa
tinde karakol polisinin âmirleri dâhil görevleri 
devanı eder, işleri eksik olmaz, ilgililerin ka
rakol polisinin düşünülen kısmi merkezleştir-
me programına göre bina durumlarını ıslah 
etmelerini ve polis camiasında maddi bakım
dan ikilik yaratan tazminat işlerinin cümle po
lisler için eşit bir seviyeye getirilmesini sağla
malarını temenni ve tavsiye ederiz. 

Sayın arkadaşlarım, Polis Enstitüsünün ted
risat programlarının yeniden ıslah edilmesinin 
ve öğretmenlerinin daha yararlı olmalarının 
temini yanında bir polis akademisinin kurul
masını önemle beklemekteyiz. Polis Enstitüsü 
öğrencilerinin tam yatılı bir okul haline geti
rilmesinin kaçınılmaz bir zaruret olduğunu ha
tırlatmak isteriz. 

Sivil Savunma Başkanlığının faaliyetlerini 
takdirle takibetmekteyiz. Bu teşkilâta bakan
lığın göstereceği, ilgi ve yardım ne kadar ileri 
seviyede olursa o kadar isabet kazanmış olaca
ğı kanaatindeyiz. Zamanın müsaade etmemesi 
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bakımından arkadaşlarımın zamanlarına da te
cavüz etmemek için konuşmalarımızı burada 
kesiyorum. 

Sayın senatörler; İçişleri Bakanlığı Bütçe
sinin millete uğurlu olmasını diler, sayın Ba
kana ve mesai arkadaşlarına başarılar dileriz. 

Saygılarımızla. (Alkışlar) 
BAŞKAN — Sayın Kutlar, A. P. Grupu 

adına. 
ADALET PARTİSİ GRUPU ADINA İBRA

HİM TEVFİK KUTLAR (Gaziantep) — Sayın 
Başkan, değerli senatörler; 

Görüşmekte oiduğummi İçişleri Bakanlığı 
(Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel 
Komutanlığı dâhil) Bütçesi üzerinde Adalet 
Partisi Grupu adına görüş, tenkit ve temennile
rimizi arz edeceğim. 

İçişleri Bakanlığımızın sorumlu olduğu hiz
metler; yurdun huzur, sükûn, hürriyet içinde 
kalkınmasını sağlamak, vatandaş şahsi ehvâli, 
mal, can, mesken ve ırz emniyeti ile kaçakçı
lığın takip ve men'i sahil muhafaza ve bir kı
sım hudut emniyeti, mülki taksimatın gerektir
diği işlemlerle mahallî idarelerin Devlet vasi
yet murakabesidir. 

Bu kadar geniş âmme hizmetini ifa eden 
vazifelerin bakanından, valisinden ve yurdun en 
uzak köşesindeki jandarma ve emniyet karako
lunun polis ve erine varıncaya kadar hepsi de 
günün 24 saatinde görev başında ve vatandaş 
hizmetindedir. Bir kutsi vazifeyi ifa edenlere 
sonsuz takdir ve şükranlarımızı sunmaktan müs
tesna bir haz ve gurur duymaktayım, 

Sayın arkadaşlarını: Fezanın fethedidiği bir 
devirde dünyamızın her gün yeni yeni sos
yal hareketlere sahne olduğu ve yurdumuzun 
da bu büyük hareketin etkisinden uzak kalma
dığı ve kaiınıyacağ?. takdir buyuruluı*. 

Bilhassa; çeşitli ideolojik tahrikler karşı
sında geçen 1969 yılı içinde ve 1970 yılının baş
larında yurt çapında toplumsal hareketler ol
masına rağmen Hükümetimiz ve onun asayiş ko
lunu yöneten İçişleri. Bakanlığımız kendine 
bağlı bulunan emniyet kuvvetleri vasıtasiyle 
vazifesini büyük bir kifayet ve liyâkatle kanun 
dairesinde yapmış ve yurt çapında huzur için
de kalkınmayı başarmıştır. Bundan dolayı bu 
vazifeyi yapanları takdir etmek hakşinaslık olur. 

Değerli arkadaşlar; 1970 yılı Türkiye'sinin 
idare âmirleri büyük sorumluluk altındadır. 

İkinci Beş Yıllık Plânlı kalkınmanın ağır yü
künü taşıyan bu elemanların yetkilerinin de 
taşıdıkları sorumluluklarla orantılı olması ica-
beder. Bu bakımdan devrini tamamlayan 5442 
sayılı Kanunun günün şartlarına uygun bir hale 
konulması için yeni tasarının biran önce Parlâ
mentoya şevki şayanı temennidir. 

İçişleri Bakanlığında bir grup kıymetli ar
kadaşın (İçişleri Bakanlığında yeniden dü
zenlenen çalışmaları) adı altında bir etüt hazır
ladıkların- memnuniyetle müşahede ettim. Bu 
çalısına sonucunun ışığı altında tasarının hazır
lanacağına inanmaktayız, 

Anayasamızın 112 - 116 ncı maddeleriyle Hü
kümet Programının ışığı altında mahallî idare
lerimize kâfi bir muhtariyet verilmesi zamanı 
gelmiştir. Medeni memleketlerde mahallî idare
lerin taşıdığı âmme hizmetlerinin önemi ve kıy
meti takti i buyıırulur. Bu bakımdan: 

1. Aktüalitesini kaybetmiş olan 1580 sayılı 
Belediye Kanununun yerine konacak olan tasa
rıdır. biran ense Meclislere şevkini, 

2. 57 sene evvel çıkarılan mevzuatla idare 
olunan ezel idarelerin günün icaplarına uyguri 
bir kanım tasarısı île teçhizi zaruri olduğundan 
sözü edilen tasarının Parlâmentoya getirilmesi, 

3. Hükümet Programımızda topyekûn kal
kınmanın; köyün ve köylünün, refaha kavuş
un asiyle mümkün olabileceği açıkça ifadesini 
bulmuştur. Ealkınrnarruzm esası olan köylerimiz 
4G .yene evvel yapılmış bir kanunla idare olun
maktadır. Koy Kanununun günün şartlarına 
uygun bir şekilde tanzim edildiğini memnuni
yetle öğrenmiş bulunuyoruz. Meclislere tez elden 
gönderilmesi şayanı arzudur. 

Sayın arkadaşlarım; özel idare, belediye vd 
köy tüzel kişiliklerinin medeni hizmetlerin ifa-
Ein?, yeter malî imkânları yoktur. Elde mevcut 
kanunlarla bu imkânların artırılması da müm
kün değildir. Sözü edilen tüzel kişiliklerin fi
nanse edilebilmesi için hazırlanacak tasarının 
Meclislerimize şevki zorunludur. 

Mahallî idareler, her geçen gmı daha yoğun 
bir âmme hizmeti ile karşı karşıya geldiği hal
ele bu önemli vazifeleri ifa edecek yeterli mev
duat bulunmamaktadır. Bu bakımdan mahallî 
idareler müesseseleri, işletmeleri ve teşebbüsten 
ı:ine dair kanun tasarısiyle mahallî idareler iha
le kanım tasarısının, belediye muhasebe usulü 
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tüzük ve yönetmeliğinin günün şartlarına uy- ] 
gım bir şekilde realize edilmesi lüsumludur. j 

Kıymetli arkadaşlarım; Türkiye'mizde bina ! 
ve arazi tahriri 1938 yılında yapılmıştır. Ge- I 
çen 34 yıl içinde taşınmaz mallarda pek çok j 
gelişme ve kıymet artışı olmuştur. Yeni gelişme 
ler karşısında gayrimenkul tahririne zaruret 
olduğu taktir buyurulur. Bu suretle mahallî 
idareler malî sıkıntılarını gidermiş olacaklar 
ve vergi dengesizliği de ortadan kalkmış ola
caktır. 

Bütçeleri 200 000 liranın, altında bulunan 
ve yeni kurulan küçük belediyelere yapılar* 
2D 000 liralık yardımların eu az 3 sene devam 
etmesi için hsr sone bütçeye yeteri kadar ödo-
nek konması bu belediyelerin yaşaması ve hem
şehriler ine hismet ifa edebilmesi bakımından 
lüzumludur. 

Saygıdeğer arkadaşlar: Geçen sene bütçe ko
nuşmamda da arz etmiştim, iç ve dış turizmin 
önemi hepinizce taktir buyurulur. Turizmin ge
lişmesinde en büyük etken turistin zorunlu 
olduğu ihtiyaçlarının kolaylıkla ve her yerde 
sağlanmasıdır. 

Bugün, Edirne'den Van'a kadar uzanan mun
tazam asfalt yollar kenarında Mantar gibi bi
ten çeşitli turistik müesseselerin hiçbirisinin 
ihtiyaca cevap verecek durumda olmadığını mü
şahede etmekteyiz. Bu müesseselerin en küçü
ğünden en büyüğüne kadar hepsinin inşaatının 
ve kontrolünün vali ve kaymakamlar tarafın
dan yapılmasının bir düzene konması lâzımdır, 
Sayın Bakandan bilhassa bu konuya eğilmeleri
ni istirham ederim. 

Saj/m senatörler; geçen devrede kadük olan 
nüfus yazımı Kanunu tasarısının en kısa za
manda parlâmentoya şevki lâzımdır. Bu husu
sun bilhassa günün konusu olan seçim kütük
leri işleminde de önemli bir yeri olacaktır. 

Sayın arkadaşlar; bölge idare mahkemeleri
nin teşkiline her bakımdan ihtiyaç vardır. Bu 
teşkilât kurulduktan sonra hem Danıştayın 
işi azalacak hem de vatandaşın idari dâva ko
nusundaki işleri kısa bir zamanda görülecek- ! 
tir. Buna ait kanun tasarısının Meclislere şev
ki önemli dileklerimiz arasındadır. 

* 
Sayın arkadaşlar; 3512 sayılı Cemiyetler 

Kanunu bundan 32 sene evvel yürürlüğe gir
miştir.. O günden bugüne dünya toplum haya-
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tında ve memleketimizin sosyal bünyesinde 
büyük gelişmeler olduğundan günün şartları
na cevap verecek yeni bir Cemiyetler Kanunu
nun tedvinine ihtiyacolduğu takdir buyuru
lur. Yeni tasarının Meclislere şevkini bilhassa 
istirham ederim. 

Sayın arkadaşlar; buraya kadar İçişleri 
Bakanlığı Merkez Teşkilâtından bahsettik. 
biraz da memleketin genel huzur ve sükûnunda 
önemli yeri olan emniyet teşkilâtından bahse
deceğim. 

Malûmları olduğu üzere emniyet teşkilâtı 
3201 sayılı Kanunla kurulmuş ve 654 sayılı 
toplum zabıtası teşkiline dair kanunla da tak
viye edilmiştir, Dünyanın her tarafında oldu
ğu gibi memleketimizde de bilhassa çeşitli ido-
lojik hareketler gün geçtikçe artmakta ve 
kendini su yüzüne çıkarmaktadır. Bu durum 
karşısında Türk Zabıtasına önemli görev düş
mektedir. Türk emniyet kuvvetlerinin adedi 
itibariyle dünya memleketlerine nazaran mik
tarı daha az olmakla beraber; vatanperverlik 
ve vazife duygusu kendisini bu yolda üstün 
başarıya ulaştırmış bulunmaktadır. 

Hür demokratik bir rejim içinde yurt kalkın
masını yapan hükümetimiz aşırı cereyanlara 
hangi taraftan gelirse gelsin hiçbir zaman im
kân vermiyecektir. Türk zabıtası suçu nere
de olursa olsun bastıracak ve suçluyu nerede 
olursa olsun yakalıyacaktır. Ve mutlaka ko
münizmi yaşatmıyacaktır. 

Sayın arkadaşlar, malûm olduğu üzere 
zabıtanın önleyici ve takipçi olmak üzere iki 
vazifesi vardır. Zabıtanın görevlerini lâyıkıy-
le yapabilmesi için kadroya, vasıtaya ve teç
hizata ihtiyacı takdir buyurulur. Bilhassa şe
hirlerde büyük orandaki nüfus artışı karşısın
da emniyet teşkilâtının da genişletilmesine lü
zum hâsıl olmaktadır. 1960 - 1965 arasında po
lisin hizmet sahasında % 20 nüfus artışına mu
kabil polis kadrosundaki artış % 1 olmuştur. 

Huzur içinde kalkınmanın tek şartının asa
yiş olduğu takdir buyurulur. Bu Önemli konu
yu nazara alan Yüksek Meclislerimiz geçen se
ne 1144 sayılı Kanunla 5 575 toplum polisi kad
rosu vermiştir. Bu kadronun halen 2 500 ü kul
lanılmaktadır. 3 075 i (L) cetvelindedir. 

Yeni alınan kadro ile 17 büyük ilimizde top
lum zabıtası teşkilâtı kurulmuştur. Bu kadro 
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ile mâni zabıta vazifesi görüldüğü gibi çeşitli 
sokak hareketleri de önlenerek büyük basan 
gösterilmiştir. Son günlerin aktüel konusu olan 
fakülte ve yurtlardaki silâh aramaları vatan
daş üzerinde tesir yaratmıştır. Bu kabil icraata 
devam olunmasını gayretli ve bu meslekin eri 
olan Bakandan bekleriz. 

1969 yılı Kasım ayı sonuna kadar yapılan 
umumi aramalarda 5 047 tabanca, 36 101 mer
mi, 5 822 aded kesici ve dilici silâh yakalan
mıştır. 

Bu durum 6136 sayılı Kanuna muhalefette 
bir artış olduğunu göstermiştir. Buna mâni 
olmak için; izinsiz silâh taşıyanlara verilen ce
zaların 647 sayılı Kanun gereğince verilen ce
zaların ekseri ahvalde para cezasına çevrilmesi 
hükmünün kaldırılması lâzımgeldiği inancını ya
ratmaktadır. 

Diğer taraftan izinsiz silâh taşıyan, düğün 
ve saire yerlerde silâh atan kimselere verilecek 
cezaların artırılmasını kapsıyan bir tasarının 
Meclise şevki şayanı temennidir. 

Sayın senatörler, trafik kazaları hemen 
her gün bizleri ve memleket efkârını meşgul 
eden ve üzüntüye sevk eden günlük olaylar ha
line gelmiştir. 

1968 yılı içinde 19 986 trafik kazası olmuş
tur. Bu kazalarda 3 828 kişi ölmüş, 16 869 kişi 
yaralanmıştır. Maddi zarar 40 milyon liranın 
üstündedir. 6085 sayılı Trafik Kanununun 
memleket şartlarına daha uygun bir hale ge
tirecek tasarının biran önce Meclislere şevki 
şayanı temennidir. 

Yeniden bir trafik dairesi kurulduğunu ve 
Türkiye'nin 14 trafik bölgesine ayrıldığını 
memnuniyetle öğrenmiş bulunuyoruz. Bu yol
daki çalışmaların tatbikatta daha verimli bir 
hale sokulması ve en büyük dileğimizdir. 

Sayın senatörler, uyuşturucu madde ko
nusu gün geçtikçe milletlerarası önemli bir 
hal almaktadır. Narkotik büronun dünya za-
bıtasiyle işbirliği yaparak çalışmaları şayanı 
takdir olmakla beraber henüz arzu edilen he
defe varılamamıştır. 

Kıymetli arkadaşlarım; her konuda oldu
ğu gibi emniyet teşkilâtının da daha iyi hiz
met görebilmesi, meslekî eğitime tabi tutul
masının faydaları takdir buyurulur. Bu konu
da başlanan tesislerin biran önce bitirilmesi 
şayanı temennidir. 

Sayın senatörler; şimdi de genel emniyet 
ve asayiş konusunda büyük bir yeri ve sorum
luluğu bulunan Jandarma Genel Komutanlığı 
teşkilâtından söz edeceğim. 

Jandarma teşkilâtının genel nüfusun in
kişafı, ekonomik ve sosyal gelişmelere paralel 
olarak artan asayiş konularına orantılı bir şe
kilde personel, silâh, teçhizat, eğitim tesisleri, 
bina ve lojman durumlarının da artırılması ica-
beder. 

Memleketi bir baştan bir başa bağlıyan mo
dern yollarımız çoğalmıştır. Bu yollar üzerin
de jandarma mâni zabıta vazifesini yapabil
mesi için çok miktarda motorlu vasıtaya, su
bay ve er kadrosuna ihtiyacı vardır. Bugünkü 
durumda 25 Km. kareye ve 690 kişiye bir er 
isabet etmektedir. 632 ilçemizden ancak 247 il
çemizde subay vardır. Diğer 395 ilçemizde ast
subay vazife görmektedir. Subay kadrosunun 
en kısa bir zamanda ikmali icabeder. 

Jandarma er kadrosu ihtiyacı 15 000 dir. 
Bunun bir senede ikmaline imkân yoktur. Bu
nun bir bütçe konusu olduğunu takdir eder
siniz. Bununla beraber; her sene bin - ikibin er
lik kadro ilâvesine göre bütçesinin takviye 
edilmesi şayanı tavsiyedir. 

Diğer taraftan bugün jandarmanın en önem
li vazifesi olan mâni zabıta vazifesini yapma
makta ve ancak adlî görevi olan ihzar, tebli
gat ve hapishane nöbetçiliği gibi vazifesine im
kân bulabilmektedir. Bu duruma bir son ver
mek için adlî zabıta teşkilâtının biran önce 
kurulması ve jandarmanın asli görevi olan ma
ni zabıta vazifesine imkân sağlanması şayanı 
temennidir. 

Diğer taraftan bilhassa Şark bölgelerimiz
de zaman zaman gerek kan dâvası vesair ne
denlerle türeyen eşkiyayı zamanında takip, 
tenkil ve yakalanabilmeleri için keza motorlu 
vasıta ve seri ateşle hafif silâhlara ihtiyaç var
dır. 

Sayın senatörler, geçen sene teşkil edilen 
komando birliklerinin bilhassa Kasım ayın
dan sonra yurt çapında asayişi müessir suç
lularının yakalanmaları hususunda takibedi-
len özel bir sistemle girişilen iş muvaffak ol
muştur. Memlekette asayişe müessir 610 ve di
ğer âdi suç 710 adi suçlu yakalanmıştır ve bu 
suçluların yakalanması sırasında 9 kişi de öl-
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durulmuştur. Bu hususta büyük gayreti görü
len sayın bakanı ve kendilerini yardımcılarını 
takdir etmemek elden gelmez. 

Saygıdeğer arkadaşlarım, Jandarma Genel 
Komutanlığının yurt dışından aldığı silâh, va
sıta ve malzemenin 5383 sayılı Kanunun 17 nci 
maddesinden faydalanılarak gümrük faaliye
tine tabi tutulması şayanı temennidir. 

Sahillerimizin muhafazası ve iskenderun'
dan başlıyarak iran hududuna kadar olan sa
banın hudut muhafazası fedakâr jandarmamı
zın vazifesi cümlesindedir. Onun için jandar
manın muhtacolduğu vasıta, teçhizat silâh ve 
bina konusunda yüksek meclislerimiz bütçe 
imkânlarına göre azami fedakârlığı esirgeme-
mekte ise de, bütçelere konan ödenek ihtiya
ca cevap vermekten uzaktır. 

Bilhassa; karakollarımız perişan durumda 
olduğundan bunların plânlı bir şekilde sene
lere bölünerek en kısa bir zamanda ıslah edil
meleri subaylarımıza lojman temini samimi ar
zumuzdur. 

Sayın senatörler, huzur içinde kalkınmayı 
prensip ittihaz eden ve programını bu yolda 
tanzim ederek tahakkuk ettirmeye çalışan 
Hükümetimizin bu gayretlerini en çok gölge
lendiren kaçakçılık olayıdır. İhracat için 
sarfolunan çabalar, turizm sahasındaki büyük 
gayretler, Almanya'da işçilerimizin kazandığı 
dövizler, yurt içinde kurduğumuz dev tesis
lerin gelirlerini yine bu kaçakçılık gölgelemek
tedir. 

Şurasını da esefle ifade edeyim ki, Güney
den her sene geniş mikyasta küçükbaş hayvan 
sınır dışına kaçırılmaktadır. Buna fıstık, ve-
sair maddeler de ilâve edilecek olursa kaçak
çılık yapılan miktar 100 milyonları bulmakta
dır. 

Buna mukabil kahve, çay, oyun kâğıdı ve 
incik, boncuk kabilinden ithal kaçakçılığı ya
pılmakta ve dolayısiyle yurt ekonomisi büyük 
zararlara sokulmaktadır. 

Buna çare; geçen seneki konuşmamda da 
arz etmiştim, iskenderun'dan itibaren hududa 
paralel yaz - kış geçit verir yol yapmak, hu
dut, karakollarını kaldırarak geride büyük bir
likler kurmak, gayrimuayyen devriyeler vası-
tasiyle hududu geceli gündüzlü kontrol altın
da bulundurmaktır. 

I Şükranla ifade edeyimki Hükümetimizin hu
dut boyundaki köylerin elektriklenmesini prog
rama almış bulunmaktadır. Kaçakçılığın ön-

J> lenmesinde bunun da faydalı olacağına inan
maktayım. 

Büyük mahrumiyetlere katlanarak yurdun 
emniyet ve asayiş ve kaçakçılığın men ve taki
bi işinde cansiperhane çalışan jandarma teşki
lâtımızın erinden genel komutanına kadar bü- , 

j tün mensuplarına ve Emniyet Genel Müdürlüğü 
ile bütün emniyet teşkilâtına grupumuz adına 
şükranlarımı sunmayı zevkli bir vazife addede
rim. 

Sayın senatörler, konuşmama burada son 
I verirken içişleri Bakanlığı, Emniyet Genel Mü

dürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı büt
çelerine ait mütalâa ve tenkidlerimiz bu feda
kâr teşkilâtın desteklenmesi gayesine matuf
tur. 

Önümüzdeki seneler Tüyük Türkiye'mizin 
inkişafı oranında ihtiyaçların daha geniş bir 
şekilde karşılanmasını bütün gönlümüzle iste
mekteyiz. 

I İçişleri Bakanlığı Devletimizin temel mües
seselerinden birisidir. Tarihimiz boyunca öııem-

I ii vazifeler görmüş Türk Milletine lâyık bir teş
kilâttır. 

Anayasa ve demokratik düzenin ışığı altın
da memlekette hiçbir zaman anarşiye imkân 
vermiyecek şekilde çalışmaktadır ve bu çalış
malarına daha büyük bir azim gayretle devam 
edeceğine eminiz. 

Yurdun huzur ve sükûnu yolunda çalışan 
Sayın Bakana, müsteşara, genel müdürlere, 
Jandarma Genel Komutanına ve bütün meslek 
arkadaşlarına şükranlarımızı arz ederken 1970 
bütçesinin İçişleri Bakanlığına ve Türk Milleti
ne hayırlı ve uğurlu olmasını ulu Tann'dan, ni
yaz eder, hepinizi Adalet Partisi Grupu adına 
sonsuz hürmetlerimle selâmlarım. (Alkışlar.) 

BAŞKAN — İçişleri Bakanlığı 1970 yılı 
Bütçesi üzerinde grupları adına sayın üyeler 
konuştular. Şimdi şahısları adına konuşan sayın 
üyelere söz vereceğim. 

Sayın özer... Yok. Saym Atmaca... Yok. Sa
yın Arıburım... Yok. Saym Karaman... Yok. 
Saym Ucuzal... Yok. Sayın Hazerdağlı... Yok. 

j Saym Dikeçligil... Yok. Saym Bilgen... Yok. 
I Saym özmen... Yok. Saym Melen... Yok. 
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Söz sırası İçişleri Bakanı Sayın Haldun Men-
teşeoğlu'nun. 

İÇİŞLERİ BAKANI HALDUN MENTEŞE-
OĞLU (Muğla) — Sayın Başkan, değerli arka
daşlarım, Bakanlığımın bütçesi üzerinde görüş
lerini ve tenkidlerini ifade buyuran değerli ar
kadaşlarıma ayrı ayrı şükranlarımı sunuyorum 
ve Yüce Senatoyu saygılarla selâmlıyorum. 
Vaktin bu geç saatinde Bakanlığımızın hizmet 
politikasının ilkeleri ve hedefleri üzerinde bir 
takdim konuşmasına lüzum gömleksizin doğru
dan doğruya konuşmacı arkadaşlarımızın orta
ya koymuş oldukları görüşlere temas ettikleri 
meselelere cevap arz edeceğim. 

Sayın Salih Tanyeli arkadaşımız, Bakanlı
ğın bünyesinde birtakım aksaklıkların mevcu-
dolduğunu ve bunun selefim tarafından da ifa
de edilmiş bulunmasına rağmen bugüne kadar 
olumlu sonuçlara bağlanmadığını ifade buyurdu
lar. Hemen ifade edeyim ki; içişleri Bakanlığı 
mekanizmasının dayandığı hukuk kaideleri ih
tiyarlamış bulunmaktadır. Bu kürsüde konu
şan arkadaşlarım bu noktaya vukufla temas et
tiler. Eski kanunlardır, eski nizamnamelerdir, 
eskimiş yönetmeliklerdir ve bugünkü Türk top
lumunun değişen ve gelişen zaman içindeki ih
tiyaçlarını karşılıyacak bir kifayete sahip değil
dir. Diğer taraftan halkımızın ihtiyaçlarını 
karşılamak ve beklediği hizmetleri zama
nında verimli ölçüler içinde sağlıyabilmek sü
ratli ve rasyonel bir idari makanizmanın iş
lemesine vabeste bulunduğu da aşikârdır. Bu 
itibarla idari makanizmada bir reformun ve 
ıslahatın lüzumu kendiliğinden ortaya çıkmış 
bulunmaktadır. Bu temel meseleye Hüküme
timiz teşhis koymuş ve Hükümet programın
da bir idari ıslahat yoluna gideceğini vaat ve 
taahhüdetmiştir. Siyasi faziletin temsilcileri 
olarak, sahipleri olara'k bu taahhüdümüzü yeri
ne yetirmenin gayreti içindeyiz. Islahatın İçiş
leri Bakanlığının gerek merkes bünyesinde 
gerek taşra teşkilâtında ve gerekse mahallî 
idareler ünitelerini kapsayan bir vüsata sa-
hibolması için bakanlığımızda kurulmuş olan iç 
düzen komitesi, araştırma komitesi verimli ve 
olumlu çalışmalarını son safhaya getirmiş bu
lunmaktadır. Kuvvetle ümidediyorum ki; bu 
yıl bu çalışmaların ortaya koymuş olduğu esas
lar ve donelerden mülhem olarak ve iktidarı-

I mızm siyasi felsefesini niteliğini taşıyacak bir 
muhteva içinde kanım tasarıları halinde yük
sek huzurunuza gelecektir. 

Değerli arkadaşımız bâzı vakalara temas 
etti ve bu hâdiseler karşısında siyasi iktidarın 
tutumunu eleştirdi daha doğrusu yerdi. Ama 
hâdiseyi bir açıdan mütalâa edip eleştirme'k 
gibi eğer tabir caizse bir noksanlığa düşmüş 
bulunuyor. Hâdiseleri tam mânasiyle değer-
lendirebilip haklı bir hükme bağlıyabilmek 
için olayı çeşitli yönlerinden ve objektif kri-

I terler tahtında incelemek ve hükme bağlamak 
isabetli olur, âdil olur. Bu konuda İstanbul'
da cereyan eden GAMAT hâdisesini bir misal 
alarak gösterdiler. Ve Türk işçisine sebepsiz 
Türk polisinin silâh kullandığını arkadaşımız 

I beyan etti. Oysa ki; hâdise hiçbir surette böy
le cereyan etmemiş, hâdisenin birtakım neden
leri vardır ki, o nedenler ortaya konduğu, za
man hepimizi üzücü bir mahiyet taşımaktadır. 
Haddizatında GAMAT hâdisesi işverenin 275 
sayılı Kanuna dayalı olarak kullandığı bir 
hakkın bir tensikatın Devletimizi zor durumla
ra sokmayı Devletimizin niteliğini ve Türkiye 

I Cumhuriyetini yıpratmak ve devirmeyi ülkü 
edinmiş birtakım aşırı cereyanın sahibi bulu
nan insanların teşvik tahrik ve tertibi ile msy-
dana gelmiş bir vakıadır. Ve burada bu ter
tibin içine giren işçiler sadece Türk polisine 
değil kendi arkadaşlarının ela şahıslarına ve 
masuniyetlerine tecavüz etmişlerdir. Silâhla, 
sopayla, demirle, balta ile ve Türk polisi mül
kiyet hakkını yahut oradaki işçilerin canını ko
rumak için fabrikaya sığınmış ve fabrikada 
bulunan işçileri korumak için bir meşru müda
faa halinde ve meşru bir vazifeyi ifa sadedin
de silâh kullanmıştır. Ve maalesef bu kar-
şılaşıiîiada ölmüş olan işçimizin adlî tıpta yapıl
mış olan muayenesinde ve merminin balistik 
araştırılmıasmda polisin silâhından çıkan bir 
kurşunla değil işçilerin silâhından çıkan bir 
kurşunla öldüğü sabit olmuştur. 

Şimdi hâdisenin gerçek yönü Türk adliye
sinin yapmış olduğu tahkikatın sonucu ile bu 
hüviyeti almışken, gerçek bu iken bunun bir 
tarafını alaraîk Türk polisini haksız ve yer
siz olarak Türk işçisine tecavüz edici mahi
yette tavsif etmek hakikatleri bir tarafa itmek 

1 olur. Türk zabıtası siyasi iktidar tarafından 
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muayyen bir ilkelerin telkinine sahiptir. Bk: 
idare âmirlerine rabıta âmirlerinize şunu söyle-
mişizdir ve şunu söylemeye devam ediyoruz. 
Türkiye'de bir hukuîk devleti vardır. Tür
kiye'de her fiil ve tasarruf hukuk devletinin 
haysiyeti içinde ve hukuk kaidelerine uygun 
olarak cereyan edecektir. Türkiye'ye kanun 
hâkimiyetine bağlılık şevki idarenin ve zabıta
nın değişmez prensibi olacaktır. 

Bunları 4 senelik icraatımızda söylediğimiz 
gibi İkinci Demir©! Hükümetinde almış oldu
ğum içişleri Bakanlığı görevinde bütün teşki
lâtıma gönderdiğim bir numaralı tamimde bun
lar yer almıştır. Vazifenin kanunlar çerçevesi 
içinde yapıldığı takdirde takdir göreceğini 
kanunların çiğnendiği, ihmallerin, suiistimalle
rin, rüşvetlerin ve irtikâpların yapıldığı takdir
de en ağır cezayı müeyyidelere çarptırılacağı 
ve bunlarla mücadele açılacağı ve açılmış oldu
ğunu ve bunların takibinden valilerin sorumlu 
bulunduğu tarafımdan yazılı olarak tebliğ edil
miştir, bütün idare âmirlerine. Bu bizim hukuk 
anlayışımızın, hukuk devleti anlayışımızın ve 
Anayasa rejimimizi, demokratik hürriyet reji
mini müdafaa ve muhafazadaki samimiyetimi
zin sarih delilleridir, Hal ve gerçek böyle olun
ca bizi meşruiyetin ve kanunun dışında birta
kım tasarruflar yapmaya niyetli insanlar ola
rak tarif edenler hem insafsızlık yaparlar, hem 
aldanmış olurlar hem de kimseyi inandıra
mazlar. 

Değerli arkadaşını Ankara'da cereyan eden 
otobüs pasosu işinde hâdisesinde Sayın Başba
kanın halkı ihkakı hakka teşvik ettiğini beyan 
buyurdular. 

Bu hâdisede da sayın arkadaşımız bir değer
li arkadaşımın ifade ettiği gibi hâdiseyi sadece 
bir tarafından görmüş, bir tarafından tanıma
ya çalışmıştır. Bu hâdisenin çeşitli yönü vardır. 
Biz ihkakı hakin hiçbir zaman tasvibetmedik, 
tasvibetmeyis. kanuna hskka saygılıyız ve on
ların çiğnenmesine rıza gösteremeyiz, çiğnemek 
istiyenlerle de mücadele ettik ve mücadele et
meye devam edeceğiz. Mesele, istismarı yapılan 
mesele şudur : Biz şunu söylüyoruz, diyoruz ki; 
demokrasi sadece haklar, hürriyetler rejimi de
ğildir. Bir ölçüye gere mesuliyetler rejimidir, 
Şu halde demokratik hürriyet rejimi içinde ya-
şıyan, Türkiye Cumhuriyeti rejimi içinde yaşı-

yan herkes ve her müessesenin bir sorumluluğu 
vardır. Bu sorumluluk müesseseyi de, insanları 
da, vatandaşları da birtakım hâdiseler karşısın
da aksiyoner ve reaksiyoner duruma getirebi
lir. Meşruiyet sınırı içinde, Anayasanın tanıdığı 
haklar ve hürriyetlerin sınırı içinde asla o sı
nırlan tecavüz etmemek şart ve kaydiyle. Se
bepsiz ve haksız olarak vatandaşın seyahat hür
riyetini menetmek istiyen bir kimseye karşı si
zin yaptığınız bu hareket kanunsuzdur, gidi
niz siz fakütenize, okulunuza meşgul olun de
mek her vatandaşın hakkıdır. Bu elbette denir. 
Bunu söylemek, sis ihkakı 'hakkı savunuyorsu
nuz diye bir isnatı celbetmez. ihkakı hakkı sa
vunmak böyle masum bir beyanın bünyesinde 
aranmaz. Ama kürsülerde, meydanlarda ve ko
misyonlarda Anayasanın da üstünde doğal hak
lar vardır diye söyliyenler ihkakı hakkı ka
bul eden bir zihniyetin sahibi olabilirler. Biz 
Adalet Partisi İktidarı olarak hiçbir zaman 
böyle bir zihniyetin sahibi olmadık, oimıyaca-
ğız ve olanlarla da mücadeleye devam edeceğiz. 

Arkadaşımız idarenin vazifesi suç failini ya
kalamaktan ziyade manii zabıta tedbiri almak
tır dediler. Doğrudur. Manii zabıta tedbiri al
maktır. Ama suçu yakalamak da adlî zabıtanın, 
savcılığın görevi olmuş olmasına rağmen muh
terem muhalefet bundan hükümeti sorumlu tut
makta ve günlerce Millet Meclisi kürsüsünde 
siz 18 Şubat olaylarının faillerini tutmadınız, 
siz Kayseri olaylarının faillerini yakalamadı
nız, siz şu hâdisenin faillerini yakalamadınız 
diye bize en ağır ölçülerin içinde hücum etmek
teler, tsnkid yürütmektedirler. Ben Bütçe Ko-
:::!'-y.:-::u.>.:da bu konuya temas eden arkadaşıma 
cevap arz ederken dedim ki, hukukçu bir arka
daşım di, bu adlî zabıtanın işidir, ama biz bunu 
'dclayrsiyle emniyet ve asayişe tesir eden bir 
olay telâkki ettiğimiz içindir ki faillerin peşine 
düşüyoruz. Ve bu bir adlî zabıtadır, inisiyatif 
Cumhuriyet Savcısının dır diye bir kenara bı
rakmıyoruz, manii zabıta ne derecede vazife
mizde faili yakalamayı da o derecede bir vazi
fe kabul ediyoruz. 

Arkadaşımız bizim aşın sağa tâviz veren 
bir tavrın içinde olduğumuzu tarif etmek iste
di. Bu bize uzun zamandan beri yakıştırılmak 
istenilen bir 'haksızlıktır. Bunu hiçbir zaman 
kabul etmedik, etmiveceğiz. Her yerde, her kür-
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süde, her plâtformda sarahatle ifaJde ettik. Hu
zurunuzda bir kere daha ifade ediyorum. Biz 
aşırı sağın da, aşın solun da karşısındayız, Bu 
anarşist hareketlerin, bu kanunsuz hareketlerin 
durdurulması ve kökünün kazınması için müca
deleye azimle devam edeceğiz. Ve bizim bun
lardan kasılımız Türkiye Cumhuriyetini devir
me gayretini güden, bugünkü 1961 Anayasamı
zın getirdiği demokratik hürriyet rejimini de
virerek komünizme dayanan, faşizm fikrine da
yanan, halifecilik, teokratik devlet fikrine da
yanan Türk Devletini ve Milletini bölmek isti-
yen cereyanlar olarak tarif ediyoruz ve bu 
ceıeyanlan idevlet düşmanı cereyanlar olarak 
kabul ediyoruz ve bu cereyanları yürütenleri 
de Türk Devletinin düşmanı kabul ettiğimiz 
için geceli, gündüzlü onların peşindeyiz ve 
peşinde olmaya mücadele yapmaya da devam 
edeceğiz. 

Eğer adlî vakaların istatistiğini takdim 
edersem her iki yönde de ne kadar vaka ce
reyan etmişse bunları hemen hemen ayni öl
çüde bâzı yıllar aşırı sağ vakaları daha çok 
olmak üzere adlî mercilere intikal ettirmekte 
dikkat ve itina sarf ettiğimiz hir vakıadır. Ben 
çok değerli arkadaşınım idarede kıymetli hiz
metler vermiş olan arkadaşımın aşırı cereyan
lar konusunda yanılır sağa değil sola da 
temas ederek bizim için, iktidar ve muhalefet 
için bir asgari müşterek telâkki ettiğim ka
nuna saygı, Türk Devletini devirmek istiyeıı-
lerle mücadele konusunda görüşlerini gayet 
açık ve seçik olarak ortaya koymalarını gö
nülden isterdim. 

Arkadaşımız Polis Enstitüsünde yapılmak 
istenen bir greve temas ederek, Türk Polisi 
İ3İz kanunun polisi olmak istiyoruz diye grev 
yaptı buyurdular. Haddizatında grevde dile 
getirilen bu değildir. Grevde meydana getiril
miş olan konu eğitimle ve enstitünün biraz 
daha üstün bir eğitim müessesesi hüviyetini al
ması ve kendilerinin enstitüyü bitirdikten 
sonra veya daha geniş bir tâbirle Türk Poli
sinin birtakım sosyal yardımlara mashar ol
ması fikirleriydi. Ama kanunun temsilcisi ola
cak, nizamı hâkim kılacak olan" bu inanışla 
yetişmesi iktiza eden bir insanın kanunları çiğ
neyerek kanunsuz bir tavrın içine girmesi 
asla müsamaha edilemez. Polis Koleji de, Po

lis Enstitüsü de Türkiye'nin emniyet kuvvetle
ridir, nizam insanları, kanun insanları oradan 
yetişecektir. Milletine, rejimine şerefiyle, na-
musuyle bağlı olacak, her şart altında onu 
savunacak ve kanunun gerçek temsilcisi ola
cak. Biz onları öyle yetiştiriyoruz. Ama bir
takım insanların, ideolojik insanların baskı
larına dayanamıyarak sokaklara dökülmek is
terse, kanunsuz olarak sokaklara çıkmış olan 
insanların karşısına çıkarak âmme nizamını 
korumadan sorumlu olacak insan daha okul 
sıralarında haksız olarak kanım ve nizamı çiğ
neyerek sokağa çıkmak istidadını gösterirse 
elbette ki, taşıdıkları ve tâbi oldukları hukukî 
statüye göre lâzımgelen müeyyidelere bağlan
maları en tabiî sonuçtur ve bir hukuk Devle
tinin yapacağı iştir. 

Onlar birer polis memuru idi, bu hareket
leri yaptıkları için memuriyetlerine avdedet-
mişlerdir. Yoksa arkadaşımın dediği gibi 
bir kıyım meselesi mevzuübahis değildir. Kı
yım demek benim anladığım haksız ve kanun
suz bir muamele yapmaktır. Bu hiçbir saf
hada bizim Hükümetimiz tarafından sadır 

' olmamıştır ve olamaz. Enstitü bizim anladı
ğımız mânada sağlam bir eğitim müessesesi 
haline gelecek ve bir değerli arkadaşımın zan
nediyorum Sayın Sezai O'Kan'm temas ettiği 
gibi yatılı olma imkânları hazırlanacak ve 
enstitü bu kadrolar içinde çalışmaya bağlıya
caktır. Ve bu niteliğe sahibolacak olan enstitü 
ki, onu bir akademi haline getirmek bizim de 
arzumuz ve hedefimizdir, orada okuyanlar ni
zam fikri alacak, kanun, adalet terbiyesi ala
cak, kütle psikolojisini bilecek, insana saygıyı 
öğrenecek ve kanunların veya hakların sınır
larını tecavüz etmenin suç olduğunu bilerek 
böyle bir harekete tevessül etmek değil, teves
sül edenlerin karşısına kanunun ve Devletin 
temsilcisi olarak çıkmak ihtiyadına sahibola-
caktır. Enstitüden ve yarınki ismiyle Polis 
Akademisinden bu terbiyeyi almış, bu göreneği 
almış, bu zihniyet ve inanca safoibolmuş insan
lar neşededecektir. Çünkü Türk Devletinin men
faati polis enstitüsünden veya akademisinden 
bu vasıfta insanların çıkmasını âmir bulunmak
tadır. 

istanbul Devlet Mimarlık ve Mühendislik 
Akademisi öğrencilerinden bir evlâdımızın öl
dürülmesi yakasına dayanılarak burada İstan-
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bul valisinin bunu önlemek veya faili ya
kalamak hususunda emir vermediğini, toplum 
zabıtasının böyle bir vazife almadıklarını be
yan ettiğini arkadaşımız ifade buyurdu. Acaba 
bunu resmî mercilerden aldığı bir bilgiye, 
Devlet arşivine dayanarak mı söylediler, yoksa 
kendi partilerine mensup 4 - 5 milletvekili, bir 
senatör arkadaşımızın, hususi bir tahkik heyeti
nin orta3^a getirdiği bilgilere dallanarak mı söy
lediler, bunu ayrımak mümkün değildir. BMm 
Devlet arşivine dayanarak huzurunuzda ifade 
edeceğimiz şey valimizin de, toplum zabıtamı
zın da vazifesini kemaliyle yaptığıdır. Çünkü 
Devleti ve Hükümeti temsil eden vali bir hu
kuk Devleti irinde valilik yaptığmı ve temsil et
tiği Hükümetin de kanun hâkimiyeti prensibi
ne büyük itina gösterdiğini bilir vs kanun dışı 
bir davranışın içine asla giremez. Suç isiiyenle-
ri himaye etmek gibi bir kanunsuzluğun içine 
girmesi gayrimürnkündür ve böyle bir şey de 
olmamıştır. 

Değerli arkadaşım, benim biz iki aylık Hü
kümetiz dediğimi ifade buyurarak Hükümetler
de bir devamlılığın mevcut bulunduğunu Birin
ci Demire! Hükümetinde de kabinede bulundu
ğuma göre sorumluluğumun devam ettiğini ifa
de buyurdular, doğrudur. Ben sorumluluk ka
bul etmiyorum diye bir beyanın ve iddianın sa
hibi değilim. Benim sözüm Bütçe -Komisyonun
da ;«M8olise verilen bir gensoru ürerinde bir ar
kadaşımız konuşma yaptı ve sis konuşmaları 
tahdidettmiz, biz de onun için Meclisi bırakıp 
gittik» tarzında konuşmalarına cevabolarak ben
deniz dedim ki: «Eğer bu meseleyi Mecliste gö
rüşmek lazımsa bunu bir gensoru halinde getir
meye lüzum yoktu, bir genel görüşme halinde 
getirirdiniz, konuşurduk, görüşlerinizi fikirle
rinizi alırdık, istifade ederdik, Ama gensorunun 
ayrı bir niteliği var, ayrı bir sonucu hedef ka
bul ediyor. Bu halde bir aylık, birbuçuk aylık 
Hükümetin nesini gensoruya tabi tutuyorsu
nuz,», dedim. Günkü Birinci Demirel Hüküme
tinin icraatından İkinci Demirel Hükümetinin 
Bakanlarını sorguya çekmek hukuk kaidelerine 
uygun olamaz. Ama iktidar olarak A. P. ikti
darı olarak o sorumluluğu taşıyoruz, her şeyin 
hesabını verdik, sorulan her şeyin hesabını da 
vermeye amadeyiz. Benim söylemek istediğim 
budur. Yoksa mesuliyetlerden kaçınma bizim 

siyasi felsefemize ve hukuk anlayışımıza asla 
uygun düşmez. 

Arkadaşımız öğretmen boykotlarına da te
mas ederek valilerin baskı yaptığını, öğretmen
lerin vicdanlarına müdahale ettiğini ifade etti
ler. Değerli arkadaşım hâdiselerin daima muay
yen bir parçasını ele alarak mütalâa beyan et
menin üslûbu ve itiyadı içinde konuştular. Hal
buki, öğretmen boykotları hâdisesini bu kürsü
ye getirdiğimiz zaman bunun menseine, nedeni
ne, hüviyetine bakmak iktiza eder. Türk öğret
menine hepimiz saygılıyız. Bizi yetiştiren, bizi 
bu sıralara, bu kürsülere getiren kuvvetlerden 
biri, âmillerden biri Türk öğretmenidir. Fazilet
li bir görev yapmaktadır. Türk neslinin istik
balini o yuğurmakta, o yaratmaktadır. Mukad
des bir vazife görmektedir, Bunda hepimiz 
müttefikiz. Ama bu kadar faziletli, ve feragat 
dolu vazife gören Türk öğretmeninin yanlış dü
şünceli idarecileri yüzünden yaptıkları bu gre
vi, haddi zatında bu grevdir, haklı ve kanuni 
bulmaya imkân var mıdır? Kanunlarımıza gö
re, Memurin Kanununa göre, Personel Kanunu
na göre, Personel Sendikası Kanununa göre, 
Türk Ceza Kanununa göre bu hareket suçtur. 

Şimdi muhterem arkadaşlarım, kanunların 
hakimiyeti, kanunlara saygılı olmak, kanunların 
her hal ve şart altında tatbiki konusunda bir-
laşmeyo mecburuz. Eğer bir hukuk Devletinin 
haysiyet* içinde yaşamaya azimli isek. Fiili kim 
işlerse işlesin, ister en yüksek mertebedeki is
terse alelade vatandaş. Hayır efendim, bunlar 
faziletli hizmet gören insanlardır, bunların ha
reketlerini müsamaha ile karşılayalım noktai 
nazarı ile kanun hâkimiyetini benimseme, hukuk 
Devletini benimseme zihniyeti arasında tezat 
vardır. Böyle bir anlayış bizi anarşiye, kanunla
ra saygısızlığa ve kanunsuzluğa götürür. Biz 
bunu asla kabul etmiyoruz. Ve kabul etmediği
miz içindir ki, üzülerek Türk öğretmenlerini bu 
grevden vazgeçmeleri için gayet samimi telkin
lerde bulunduk, valilerimiz de bulundu. Ama 
buna rağmen kanunları çiğniyerek bu hareketi 
yapanları müeyyidelere bağlamak bir Türk ida
recisinin vazifesi idi. Vazifesini yapmış olan 
insanı yermekte haklılık ve insaf aramak, bul
mak ümkün değildir. 

Arkadaşımız Bakanlığımız bünyesi içindeki 
içdüzen çalışmalarından memnuniyetini ifade 
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etti. Ama bu raporların da raf a - konmamasını 
tavsiye buyurdular. Tavsiyelerine samimiyetle 
uyacağız. Biraz evvel de söylediğim gibi o ra
porların ortaya koyduğu esaslara göre kanun 
tasarılarımızı hazırlayıp huzurunuza getirece
ğiz. 

Arkadaşımız «dağlar eşkıyalardan temiz
lenmemiştir» cümlesiyle bizce mühim olan bir 
noktaya temas etmiştir. 

Muhterem arkadaşlarım, biz gerek önleyici 
zabıta tedbirlerinde gerek takibedici zabıta 
tedbirlerinde yeni teksifi metot dediğimiz il, 
çevre, merkez yardımlaşmasına, desteğine daya
nan, merkezi siklet kuran ve bunu hassas nok
talara göre kaydıran plânlı bir hizmet anlayışına 
dayanan yeni bir metodun uygulanması içine 
girdik. Bilhassa değerli Jandarma Genel Kuman
danlığımızın mensupları en çok şikâyet edilen 
bölge olan Doğu ve Güney Doğuda gayet realist 
bir hizmet plânlaması yaptılar ve bunu dirayetle 
uyguladılar, iki buçuk ay içinde Doğu ve Gü
ney Doğu bölgesinde asayişe müessir fiil işlemiş 
- arkadaşımın ifadesiyle - büyük kısmı eşkıya 
niteliğine sahip 610 kişi yakalanmıştır. Bunun 
9 u ölü olarak yakalanmıştır. Bizim jandarma
mızdan da bir uzatmalı çavuş şehit düşmüştür. 
Türk Jandarmasının çok kısa bir zamanda elde 
etmiş olduğu bir netice büyük bir başarıdır, Ve 
1938 den beri Türk Zabıta tarihinde asayişe mü
essir failleri yakalama konusunda büyük çapta 
bir rekoru ifade etmektedir. Huzurunuzda bu 
hedefe ulaşan değerli mesai arkadaşlarımı şük
ranla karşıladığımı ifade etmek isterim. Ve önü
müzdeki aylar içinde bu bölgelerde halkımızın 
memnuniyet seslerini almaya başladık, önümüz
deki aylarm içinde ele buralarda yine plânlama 
çalışmalarımız hepinizi sevindirecek sonuçlar 
getirecektir. 

Polis Teşkilâtımız da aynı metodu kendi sı
nırları içinde kullanarak başarılı sonuçlar elde 
etmiş bulunmaktadırlar. 

Arkadaşımız kaçakçılık olayına da temas et
tiler. Ve burada çeşitli beyanların bulunduğunu 
ifade ettiler. Muhterem arkadaşlarım, kaçakçı
lık olaylarını sadece polisiye tedbirlerle önle
mek mümkün değildir. Bunu biz de biliyoruz. 
Birtakım ekonomik, sosyal tedbirleri de almak 
lâzımdır. Ekonomik, sosyal tedbirler vâdeye 
bağlı veya tâbir caizse biraz uzun vadeli olan 

tedbirlerdir. Ama muayyen bir zaman fasılası 
içinde alınması lâzımdır. Biz hem polisiye ted
bir almakta hem ekonomik sosyal menşeli ted
bir almakta kesif bir çalışmanın içindeyiz. Hem 
zabıtamızı rahatlıkla vazifesini görebilecek şe
kilde motorize etmek, teçhiz etmek yoluna gidi
yoruz, hem de ekonomik menşeli tedbirlere Hü
kümet olarak tevessül etmiş bulunuyoruz. 

Trafik konusu konuşan arkadaşlarımın he
men hemen hepsinin temas ettiği mühim bir me
sele olarak tarif edilmiştir. Gerçekten trafik 
problemi önem taşıyan bir konudur. Ve bunun 
tecrübelere dayalı olarak ilmin ve tekniğin ışı
ğında çözülmesi lâzımdır. Bizim de görüşümüz 
budur. Eldeki kanun eskimiştir, yeni bir kanun 
tasarısı hazırladık önümüzdeki aylar içinde yü
ce huzurunuza getireceğiz. Bununla beraber çok 
trafik kazası olan anaarter yollarda bilhassa 
Edirne - istanbul, İstanbul - Ankara, Ankara -
iskenderun büyük arterinde hem trafik kontrol 
karakolları kurulmak, hem de oto üniteleriyle 
telsizli irtibatlı kontrol sistemini yürütmek su
retiyle trafik kazalarını, mal ve can kayıplarını 
asgari hadlere indirmeyi hedef kabul etmiş bir 
hizmet politikasının tatbikatı içindeyiz. 

Sayın Alpaslan arkadaşımız bizde, hükümeti
mizde iki zaıf teşhis buyurdular. Birisi mesele
ler mevcudolduğu halde yokmuş gibi göstermek 
itiyadında olduğumuzu ifade ettiler. Ve bu bir 
hatalı tutumdur dediler. Nazari olarak ifade et
tiklerine göre olmuş bir şeyi olmamıştır tarzın
da iddia etmek elbette ki, hatalıdır. Ama biz 
böyle bir davranışın içinde olduğumuzu kabul 
etmiyoruz. Ama arkadaşımız bunun örneklerini 
verdiği takdirde kendisinin görüşüne katılırız 
ve hatadan dönmenin de fazilet olduğuna ina
nan insanlar olarak bildiğimiz doğru istikamet
te çalışmamıza koyuluruz, ikinci zaıf noktası 
olarak da durumu görüyor, teşhis ediyor fakat 
son uygulama sahasına geçemiyorlar diyorlar. 
Bu görüşlerine de katılmamız mümkün değildir. 
Çünkü teşhisi yapıp çaresini ortaya koyduktan 
sonra onu uygulamamak mümkün değildir ve 
biz cidden kendisinin de işaret ettiği gibi dert
lere, meselelere çare ariyan, bulan ve tatbik 
eden bir iktidar olduk ve bu vasfımızı, bu nite
liğimizi de muhafazaya devanı ettirmeye karar
lıyız. 

Arkadaşımızın aşırı cereyanlar konusundaki 
isabetli görüşüne samimiyetle katılıyoruz. Ve 
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kapalı olarak ifade ettiği bölücü ve dağıtıcı ce
reyanın da vahametini kabul ediyoruz. Biz o işa
ret ettiği cereyanın da asın cereyanlardan biri 
olduğunu, T. C. nin ve Türk demokratik devleti
nin düşmanı olduğunu kabul eden bir zihniyetle 
onu da mücadelemizin plânına almış bulunmak
tayız. 

Sayın Sezai O'Kan Bakanlığımın bütün ku
ruluşlarının hizmetlerine teşhisler koyarak mü
talâalarını ve görüşlerini ifade buyurdular, ida
re sanatının vasıflarım izah ve tarifteki görüş
lerine ben de katılıyorum. İdare sanatı gerçek
ken ince bir sanattır. O sanatın sahibi olmak da 
iyi bir eğitimin ve tecrübenin iyi bir kültürün 
şahsiyet potası içinde yuğrulması ile elde edile
bilecek bir meziyet olduğu muhakkaktır. Ge
rek Teşkilât Kanunumuzun gerek içişleri Ba
kanlığının uygulamakta olduğu kanunların es
ki kanunlar olduğunu, bunların yeni ihtiyaçlara 
göre tadil edilmesi noktainazarına bendeniz de 
katılıyorum. Sözlerimin başından da ifade et
tim. Çalışmalarımız bu istikamettedir. Merkez 
valiliği müessesesini teşkilât kanunumuza göre 
bakanlık bünyesinde bir kuruluş bulunmadığı
nı ve 30 u geçen tecrübeli arkadaşın Bakanlık
ta görevsiz olarak bulunduğunu ifade ettiler. 
Gerçekten merkez valiliği içişleri Bakanlığının 
bir problemidir. Bu problemi en faydalı sekil
ide çözmenin gayreti içindeyiz. Merkez valiliği 
Bakanlık bünyesi içinde kalacaksa muhakak bir 
fonksiyonun sahibi olarak kalacaktır. Bu fonk
siyon ne olmalıdır? Bunun çeşitli altenatifleri 
vardır. Hizmet icaplarına en uygun alternatif 
benimsenecek ve şevki idareye yetki getiren, im
kân getiren il idaresi kanununu değiştirirken bu 
müessese veya bu problem de ele alınarak bir 
çözünıs bağlanacaktır. 

Jandarmamız ve polis teşkilâtımız için izhar 
buyurdukları güzel sözleri, takdirleri ben de 
şükranla karşılıyorum. 

Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesindeki 
birtakım yeni ihdasların ne dereceye kadar hiz
mete verim getirdiği,, sürat getirdiği tartışılacak 
bir konudur. İçişleri Bakanlığının, Emniyet 
Genel Müdürlüğünü de ihtiva ederek yeni re-
organizasyona tabi tutulması ihtiyaç halindedir. 
Bunu yapma kararındayız. İşaret ettiği nokta
la. bu reorganizasyon içinde massedilecektir. 

Kaymakamlıktan gelen emniyet müdürleri
nin tazminaJt aldıklarını, aynı vazifeyi gören 

ve aynı makamın sahibi odan diğer menşeden 
gelmiş emniyet müdürlerinin alamadığı konusu 
üzerimde durulacak hassas bir nokta olarak ta
rafımızdan da teşhis edilmiş ve bu konuda ha
rılanan bir kanun ilgili komisyonlarda ve Mil-
Cet Meclisinde müzakere edilmektedir. Ve Hü
kümet olarak bunu biz de desteklemekte ve ta-
kıbetmekteyk. En kısa zamanda bu dengesizli
ği bertaraf edeceğiz. 

Trafik polisinin birtakım ithamlara uğrama
sında ehliyet verme işinin rol oynadığına işaret 
ettiler ki, gayet doğrudurlar. Ve bu konuda 
içişleri Bakanlığı ook şikâyetler almıştır, al
maktadır. Biz hazırladığımız tasarıda Sayın 
O'Kan'm da işaret ettiği gibi bu görevi Kara
yollarına veriyoruz. 

Toplum zabıtasının özel bir eğitime tabi tu
tulmasını ve halk karşısında sevimsiz değil sev
giyle de saygiyle de karşılanması görüşünü bi
zim de toplum zabıtasına uygulamakta olduğu
muz eğitim politikamızın ilkelerinden biri oldu
ğu için bu görüşe de katılıyoruz. Toplum zabı
tasını bir robot gihi, bir mütecaviz kütle gibi 
göstermek, izah etmek ve tarif etmek mümkün 
değildir. Toplum zabıtası kanunun emrettiği 
hallerde vatandaşı ve mülkü korumanın icabet-
t.ğ'i anda kanun adıma müdahale yapacak olan 

r şekilde nazik, esasa çetin olma prensibini 
benimsemiş Türk Zabıtasının vakarına yakışır 
bir tavrın içinde vazife görmüştür ve öyle de 
••'levam edecektir. 

Fikir özgürlüğünde değişik kanaatlara sa-
hibelanları itham etmekte isabet olmadığına de
ğimdiler arkadaşlarım. Doğrudur; ama fikir 
ösgürlüğü altında hakların ve hürriyetlerim 
sınırlarını tecavüz etmenin de bir suç olduğu-

| nu kabul ötmemiz iktiza eder. Zabıtamızın her 
türlü ihtiyaçlarının sağlanması, Türk Zabıtası
nın bir sosyal güvenlik içimde iyi ystişmiş Türk 
kanunlarını liyâkatla taitbik eden Devletin em
niyet unsurları haline en iyi şekilde ulaşması 
için gayretler sarfediyoruz ve bu gayretlerimi
zi hızlandırma azmindeyiz. 

Polis enstitüsünün ıslahı ve ileride bir aka
demi haline getirilmesi görüşüne katılıyoruz. 
Bunun kararını aldık ve uygulamanın ilk ça
lışmaları içinde bulunuyoruz. Arkadaşımızın 
hem teşkilâtımız hem de şahsım için ifade bu
yurdukları takdiri şükranla karşılıyorum. 
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Sayın Kutlar idare meslekine büyük ve 
şerefli hizmetler yapmış bir insanın tecrübesi 
ve kemâli içinde bakanlığımızın bütün mesele
lerine vukufla değindiler ve gayet açık ve seçik 
çözümler getirdiler. Çalışmalarımıza objektif 
teşhisler koyarak iltifatlarını izhar buyurdular. 
Bunun için kendisine en samimî teşekkürlerimi 
takdim ediyorum. Ortaya koymuş olduğu esas
lar ve görüşler çalışmalarımızda bize ışık tuta
caktır. 

Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım, bu su-
îı-tle değerli konuşmacı arkadaşlarımın temas 
buyurdukları noktalara cevaplarımı takdim et
miş bulunuyorum. Tekrar kendilerine en sami
mî teşekkürlerimi arz ediyor ve Yüce Heye
tinizi saygılarla selâmlıyorum. (Alkışlar). 

SALİH TANYERİ (Gaziantep) — Söz isti
yorum. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Tanyeri. Lütfen 
15 dakikayı geçmesin efendim. 

SALİH TANYERİ (Gaziantep) — Zaten 
usun konuşmıyacağım Sayın Başkan. 

Sayın Başkan değerli arkadaşlarım, Sayın 
Bakanın açıklamalarına teşekkür etmek iste
rim. Yalnız kendileri konuşmalarında yine bi
zim ileri sürdüğümüz noktalara temas etmeden 
konuyu istedikleri mecraya çekerek onlara ce
vap verdiler. Bir noktada bizim fikrimizi öğren-
rıek istediler. Esasen onu bildirmek mecburi
yetinde ve zabıtlara da tescil ettirmek mecbu
riyetinde olduğum için son sözü aldım. Dedi
ler ki, aşırı sol hakkındaki düşüncelerini de 
burada ifade etmesini kendilerinden beklerdim. 

Bizim aşırı sola karşı olan tutumumuz par
timizin genel başkanı tarafından Parlâmento
muzun birleşik toplantısında açık ve seçik olarak 
ifade edilmiştir. Aşırı sola karşı olan mücade
lelerinde kendileri ile tamamen beraberiz. Esa
sen konuşmalarımın o bölümünde herhalde hızlı 
okuduğum için zaptedememişlerdir. Hüküme
tin aşırı sola karşı yaptığı mücadelenin aşırı 
sağa karşı da yapmasına tavsiye ederiz demiş
tik. Bunu ifade ettim. 

İkinci nokta öğretmen boykotu vesilesiyle 
değindikleri husustur. Kendileri öğretmen boy
kotu esnasında ya da boykot başlamadan ev
vel idarecilerin öğretmenler üzerinde tazyik 
veyahut vicdanlarında baskı yaptıkları gibi bir 
söz söylediğimi zannederek o yolda bir cevap 

verdiler. Oysa ki ben öğretmen boykotuna te
mas etmedim. Öğretmen boykotundan sonra bu 
boykot münasebetiyle yapılan idari tahkikat 
sadedinde bâzı idarecilerin öğretmenlerimizin 
vicdanları üzerinde işkence derecesine varan 
tazyik yaptıklarını ifade ettim ve bâzı valile
rin de bu noktada ileri gittiklerini söyledim. 
İsim söylemeden bir tek örnek vermekle yeti
neceğim. Bir tahkikat sadedinde muhakkikin 
huzuruna gelen kimseye «Sen hangi dindensin» 
demek hakkına tahkikatı idare eden kimsenin 
hakkı var mıdır, yok mudur bunun takdirini 
Sayın Bakana bırakıyorum. Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — İçişleri Bakanlığı 1970 yılı 
Bütçesi üzerindeki görüşmeler bitmiştir. Bölüm
lere geçilmesini oylarınıza arz ediyorum. Ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

(A/l) Cari harcamalar 
Bölüm Lira 

12 000 11.000 Ödenekler 
BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmiyenler kabul edil
miştir. 

12.000 Personel giderleri 129 289 746 

BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmiyenler kabul edil
miştir. 

13.000 Yönetim giderleri 13 322 050 

BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmiyenler kabul edil
miştir. 

14.000 Hizmet giderleri 

BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmiyenler kabul edil
miştir. 

16.000 Çeşitli giderler 

BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmiyenler kabul edil
miştir. 

(A/2) Yatırım harcamaları 

23.000 Makina, teçhizat ve taşıt 
alımları ve onarımları 5 205 000 
BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmiyenler kabul edil
miştir. 

955 304 

420 000 
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(A/3) Sermaye teşkili ve transfer harcamaları 
Bölüm Lira 

34.000 

35.000 

36.000 

Malî transferler 119 310 279 
BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmiyenler kabul edil
miştir. 
Sosyal transferler 136 975 

BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmiy enler kabul edil
miştir. 
Borç ödemeleri 750 100 

BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmiyenler kabul edil
miştir. 

a) EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÜT
ÇESİ : 

BAŞKAN — Tümü İçişleri bütçesiyle bir
likte görüşülmüş bulunan Emniyet Genel Mü
dürlüğü Bütçesinin bölümlerine geçilmesini,.. 
oylarınıza sunuyorum... Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

(A/l) Cari Harcamalar 
Bölüm Lira 

12.000 Personel giderleri 340 807 086 
BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmiyenler kabul edil
miştir. 

Bölüm Lira 

13.000 Yönetim giderleri 59 049 312 
BAŞKAN — Kabul eden^ 
ler... Etmiyenler kabul edil
miştir. 

14.000 Hizmet giderleri 725 001 
BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmiyenler kabul edil
miştir. 

15.000 Kurum giderleri 5 493 600 
BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmiyenler kabul edil
miştir. 

16.000 Çeşitli giderler 4 925 001 
BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmiyenler kabul edil
miştir. 

(A/2) Yatırım harcamaları 

23.000 Makina, teçhizat ve taşıt 
alımları ve onarımları 8 250 000 

BAŞKAN — Bir önerge var, okutuyorum. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Müzakeresi yapılmakta olan Emniyet Ge

nel Müdürlüğü Bütçesine bağlı (R) cetvelinin 
aşağıdaki ?ekilde tadilini arz ve teklif ederiz : 

Aded Vasıtanın cinsi. Tenezzüh Defransiyel Nerede kullanılacağı 

40 Binek Şase 4 X 2 Trafik kontrol ve diğer emni
yet hizmetlerinde. 

4 Polis tipi kamyon, kam- Çekme, kurtarma ve kaza tahkik aracı gibi hizmet şartlarına 
yönet göre özel karoseri yaptırılmak üzere. 

3 Arazöz 

10 Minibüs 

10 Arazi binek 

BAŞKAN — Bu takrir bölümün umumi ye
kûnu üzerinde her hangi bir tadilâtı icabettir-
memektedir. Sadece (R) cetvelinde mütalâa 
edilecek bir husustur. Komisyon iştirak ediyor 
mu efendim? 

BÜTÇE VE PLÂN KOMİSYONU ADINA 
İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Efendim, 
Hükümet kabul ediyorsa biz de katılıyoruz. 

4 X 4 

Emniyet hizmetlerinde. 

Emniyet hizmetlerinde. 

Emniyet hizmetlerinde. 

İÇİŞLERİ BAKANI HALDUN MENTEŞE-
OĞLU (Muğla) — Kabul ediyoruz. 

BAŞKAN — Hükümet iştirak ediyor. 
misyon? 

Ko-

BÜTÇE VE PLÂN KOMİSYONU ADINA 
İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Kabul 
ediyoruz. 
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BAŞKAN — Hükümet ile komisyon iştirak 
etmektedir. Takriri oylarınıza arz ediyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Yapılan değişiklikle birlikte bölüm 23.000 i 
oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

(A/3) Sermaye teşkili ve transfer harcamaları 
Bölüm Lira 

32.000 Kamulaştırma ve satınal-
malar ° 1 000 000 
BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

34.000 Malî transferler 85 032 
BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

35.000 Sosyal transferler 400 000 
BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

36.000 Borç ödemeleri 750 000 
BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

B) JANDARMA GENEL KOMUTANLI
ĞI BÜTÇESİ : 

BAŞKAN — Tümü üzerindeki görüşmeler 
İçişleri Bakanlığı Bütçesiyle birlikte yapılmış 
bulunan. Jandarma Genel Komutanlığı Bütçesi
nin bölümlerine geçilmesini reylerinize arz edi
yorum; Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Bölümleri okutuyorum, 

ı/l) Cari harcamalar 
Bölüm Lira 

12.000 Personel giderleri 269 713 286 
BAŞKAN — Bir takrir var okutuyorum. 

Sayın Senato Başkanlığına 

Jandarma Genel Komutanlığının Hizmetler 
ve Turizm sektöründen yatırım hizmetlerini 
görmek üzere 3611 sayılı Kanuna göre Bayın
dırlık Bakanlığı Bütçesinde 22.000 Bölüm, 
22.656 ııcı yapı tesis ve büyük onarımlar mad

desine 16 350 000 lira ve 22.657 teknik perso
nel ücretleri maddesine de 2 549 999 lira ko
nulmuş bulunmaktadır. Normal olarak yatı
rımların teknik personel ücretleri % 5 civarın
da olması gerekirken çeşitli teknik hatalardan 
doğan bu nispetsizliğin konulan ödenek toplam
larına tesir etmeksizin tashihi gerekmektedir. 
Bu şekildeki düzeltme Jandarma Teşkilâtına 
birkaç bina daha yapılma imkânı yaratacaktır. 
22.000 nci bölüm 22.656 Yapı tesis ve büyük 
onarımlar maddesini 17 954 000 ve 22.657 nci 
Teknik Personel ücretleri maddesini de 
945 000 999 lira olarak düzeltmek maks adiyle 
22.657 Teknik personel ücretleri maddesinden 
1 604 000 liranın 22.656 Yapı tesis ve büyük 
onarım giderleri maddesine aktınlmasını arz 
ederim. 

Ankara 
Yiğit Köker 

BAŞKAN — Bu takrir Bayındırlık Bakan
lığı Bütçesinde muamele görecektir. Şimdi, bu 
temenni ile Bölüm 12.000 i oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Bölüm Lira 

13,000 Yönetim giderleri 205 587 650 
BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

14.000 Hizmet giderleri 1 449 352 
BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

15.000 Kurum giderleri 147 030 
BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

16.000 Çeşitli giderler 13 122 682 
BAŞKAN — Kabul eden. 
ler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

(A/2) Yatırım harcamaları 

23,000 Makina, teçhizat ve taşıt 
alımları ve onarımları 15 250 000 
BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

611 — 
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(A/3) Sermaye teşkili ve transfer harcamaları 

Bölüm Lira 

32.000 

35.000 

36.000 

Kamulaştırma ve 
malar 
BAŞKAN — Kabul 
1er... Etmiyenler... 
edilmiştir. 
Sosyal transferler 
BAŞKAN — Kabul 
1er... Etmiyenler... 
edilmiştir. 
Borç ödemeleri 
BAŞKAN — Kabul 
1er... Etmiyenler... 
edilmiştir. 

satınal-

eden-
Kabul 

eden-
Kabul 

eden-
Kabul 

4 000 000 

137 00"0 
* 

750 000 

içişleri Bakanlığı Emniyet Genel Mü-
dürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlı
ğı 1970 yılı Bütçeleri hayırlı ve uğurlu olsun. 

Bir takrir var okutuyorum. 

Sayın Başkanlığa 
Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunun bu

gün saat 11,00 de toplanmasını arz ve teklif 
©derim. 

Orhan Tuğrul 

Takriri oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. Bu
gün saat 11,00 de toplanmak üzere Birleşimi 
kapatıyorum. 

Kapanma saati : 04,55 

• v » - « 
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Vakıflar Genel Müdürlüğü 1970 yılı Bütçe Kanununa verilen oyların sonucu 

(Tasarının kanunlaşması kabul edilmiştir.) 

TABİÎ ÜYELER 
Suphi Gürsoytrak 
Kadri Kaplan 
Suphi Karaman 
Kâmil Karavelioğlu 
Fahri Özdilek 
Selâhattin öztgür 
M. Şükran Özkaya 
Ahmet Yıldız 

ADANA 
Mukadder Öztekin 
Mehmet Ünaldı 

ADIYAMAN 
Mehmet Sırrı Turanlı 
AFYON KARAHÎSAR 
Ahmet Karayiğit 
Kemal Şenocak 

AMASYA 
Macit Zeren 

ANKARA 
Turhan Kapanlı 
Yiğit Köker 
Mansur Ulusoy 
Mahmut Vural 
İsmail Yetiş 

ANTALYA 
Akif Tekin 

AYDIN 
Ali Celâlettin Coşkum. 
İskender Cenap Ege 

BALIKESİR 
Nuri D emir el 
Mehmet Güler 
Cemalettin İnkaya 

BİLECİK 
Mehmet Orhon Tuğrul 

Üye sayısı : 183 
Oy verenler : 106 

Kabul edenler : 103 
Reddedenler : 1 

Çekinserler : 2 
Oya katılmıyanlar : 76 

Açık üyelikler : 1 
[Kabul edenler] 

BİTLİS 
Orhan Kürümoğlu 

BOLU 
Alâettin Yılmaztürk 

BURDUR 
Ö. Faruk Kmaytürk 

BURSA 
Şeref Kayalar 

ÇANAKKALE 
Nahit Altan 
Ziya Termen 

ÇANKIRI 
Gürhan Titrek 

ÇORUM 
M. Şevket Özsçetin 
Safa Yalçuk 

DENİZLİ 
Hüseyin Atmaca 
Ali Kemal Turgut 

DİYARBAKIR 
Azmi Erdoğan 

EDİRNE 
Mehmet Nafiz Ergeneli 

ELÂZIĞ 
Celâl Ertuğ 

ERZURUM 
Osman Alihocagil 
Edip Somunoğlu 

ESKİŞEHİR 
Ömer Ucuzal 

GAZİANTEP 
İbrahim Tevfik Kutlar 
Salih Tanyeri 

GİRESUN 
Sabahattin Orhon 

İSPARTA 
Mustafa Gülcügil 

IÇEL 
Lftfcft Bilgen 
Talip Özdolay 

İSTANBUL 
Şevket Akyürek 
Tekin Arıburun 
Halûk Berkol 
0. #eki Gümüş oğlu 
Ekrem Özden 

İZMİR 
Beliğ Beler 
Orhan Kor 

KARS 
Mehmet Hazer 

KASTAMONU 
Mehmet Çamlıca 

KAYSERİ 
Hüsnü Dikeçligii 
Hüseyin Kalpaklıoğlu 
Sami Turan 

KIRKLARELİ 
Ali Alban 

KONYA 
Osman Nuri Oanpolat 
Fevzi Halıcı 
Mehmet Varışlı 

KÜTAHYA 
1. Etem Erdinç 

MALATYA 
Hamdi özer 

MANİSA 
Doğan Barutçuıoğlu 
Oral Karaosmanıoğlu 
A. Orhan Süersan 

MARDİN 
Abdurrahman Bayar 
Abdülkerim Saraçoğlu 

MUĞLA 
İlyas Karaöz 

MUŞ 
İsa Hisan Bingöl 

NEVŞEHİR 
I. Şevki Atasağun 

. NİĞDE 
Kudret Bayhan 
Hüseyin Avni Göktürk 

ORDU 
Selâhattin Acar 
Bekir Sıtkı Baykal 

RİZE 
0. Mecdi Agun 

SAKARYA 
Osman Salihoğlu 
Mustafa Tığlı 

SAMSUN 
H. Enver Işıklar 
Refet Rendeci 
Fethi Tevetoğlu 

SİNOP 
Nâzım Inebeyli 

SİVAS 
Nurettin Ertürk 
Rifat Öçten 

TEKİRDAĞ 
Hayri Mumcuoğlu 
Cemal Tarlan 

TOKAT 
Ali Altuntaş 

TRABZON 
Reşat Zaloğlu 

URFA 
1. Etem Karakapıcı 
Hasan Oral 

UŞAK 
Mehmet Faik Atayurt 
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YOZGAT 

İsmail Yeşilyurt 

TABİÎ ÜYELER 
Ekrem Aeuner 
Refet Aksoyoğlu 
Mucip Ataklı 
Emanullah Çelebi 
Vehbi Ersü 
Sami Küçük 
Sezai O'Kan 
Mehmet Özgüneş 
Haydar Tunçkanat 
Muzaffer Yurdakuler 
(Î.Â.) 

ADANA 
M. Nuri Âdemoğlu 
M. Yılmaz Mete 
AFYON KARAHÎSAR 
M. Kâzım Karaağaçlı-
oğlu 

AĞRI 
Salih Türkmen 

ANKARA 
Hıfzı Oğuz Bekata 
Turgut Cebe 

ANTALYA 
Mehmet Pırıltı 

ARTVİN 
Fehmi Alpaslan 

AYDIN 
Halil Goral 

BALIKESİR 
Nejat Sarlıcalı 

ZONGULDAK 

Tarık Remzi Baltan 

Ahmet Demir Yüce 

[Eeddeden] 
VAN 

Ferid Melen 
[Çekinserler] 

KIRŞEHİR 

CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Hidayet Aydmer 
Hayri Dener 

Halil Özmen 
İSTANBUL 

Cemal Yıldırın 

[Oya katilmıyanlar] 
BİNGÖL 

A. Hikmet Yurtsever 
BOLU 

Turgut Yaşar Gülez 
(B.) 

BURSA 
1. Sabri Çağlayangil (B.), 
Cahit Ortaç 
Saffet Urai 

DİYARBAKIR 
Selâhattin Cizrelioğlu 

ELAZIĞ 
Salim Hazerdağlı 

ERZİNCAN 
Fehmi Baysoy 

ERZURUM 
Sakıp Hatunoğlu 

GİRESUN 
İhsan Topaloğlu 

GÜMÜŞANE 
Abbas Cilâra 

HAKKÂRİ 
Necip Seyhan 

HATAY 
Enver Bahadırlı 
Mustafa Delivcli 

İSTANBUL 
Erdoğan Adalı 
Mebrure Aksoley 
Fikret Gündoğan 
Rifat Öztürkcine 

İZMİR 
Mustafa Bozoklar 
Nazif Çağatay 
Mümin Kırlı 
Necip Mirkelâmoğlu 

KARS 
Sırrı Atalay (Bşk. V.) 
Y. Ziya Ayrım 

KASTAMONU 
Ahmet Nusret Tuna 

KOCAELİ 
Hikmet İsmen 
Lûtfi Tokoğlu (Bşk. V.) 

KONYA 
Sedat Çumralı 
Fakih özlen 

KÜTAHYA 
A. Orhan Akça 

MALATYA 
Nurettin Akyurt 

MANİSA 
Ruhi Tunakan 

MARAŞ 
Adnan Karaküçük 
Hilmi Soydan 

MUĞLA 
Haldun Menteşeoğlu 
(B.) 

ORDU 
Şevket Koksal 

[Açık üyelik] 

Mehmet İzmen 

Fahri Kbrutürk 

Ragıp Üner 

SAMSUrl 
Rıza Isıtan 

SİİRT 
Abdurrahman Kavak 

SİVAS 
Âdil Altay 
Hüseyin öztürk 

TOKAT 
Zihni Betil 

TRABZON 
Ali Şakir Ağanoğhı 
Ö. Lûtfi Hocaoğlu 

TUNCELİ 
Arslan Bora 

YOZGAT 
Sadık Artukmaç 

ZONGULDAİK 
Mehmet Ali Pestilci 
CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYE 
Lûtfi Akadh 
Kasım Gülek 
Vehap Güvenç 
Osman Koksal 
Cemal Madanoğlu 
Nadir Nadi 
Tayfur Sökmen 
Zerin Tüaiin 
Âdil Ünlü 
Suad Hayri Ürgüplü 

Eskişehir 

Yekûn 
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Vakıflar G. Md. Bütçesi 





Vakıflar Genel Müdürlüğü 1970 yılı Bütçe kanunu tasa 
Bütçe Karma Komisyonu raporu (1 /18 ) 

T. C. 
Başbakanlık 29 . 11 

Kanunlar ve Kararlar Tetkik Dairesi 
Sayı: 71-916/9359 

MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Malliye Bakanlığınca hazırlanan ve Türkiye Büyük Millet Meclisine arzı Bakanlar 
29 . 11 . 1969 tarihinde kararlaştırılan, «Vakıflar G-enel Müdürlüğü 1970 yılı Bütçe 
sarısı» ile gerekçesi ve eki cetveller ilişik olarak sunulmuştur. 

Gereğinin yapılmasını rica ederim. 
Süleyman Demirel 

Başbakan 

Vakıflar G. Md. Bütçesi (S. Sayısı : 1303) 
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Vakıflar Genel Müdürlüğü 1970 yılı Bütçe Kanunu gerekçesi 

GENEL AÇIKLAMA 

Vakıflar Genel Müdürlüğünün 1970 yılı Bütçe kanunu tasarısı düzenlenerek ekleriyle birlikte sunu 
1966 - 1968 yıllarının tahsilat seyri ile inşaları bu yıl tamamlanacak: akarlardan 1970 yılında elde ed 

lar göz önünde bulundurulmak suretiyle düzenlenmiş bulunan işbu bütçenin gelir ve gider toplamı (6 
1969 yılı Bütçesinle nazaran (12 676 610) lira bir • noksanlık arz etmektedir. 

GELİR BÜTÇESİ 

(60 528 856) lira olarak teklif edilen 1970 yılı Gelir Bütçesinin (43 826 875) lirası Vakıflar Genel 
(16 701 980) lirası da Hazine yardımından karşılanacaktır. Hazine yardımı; 7044 sayılı Kanunla d 
ücreti, etüt ve proje giderleri, 7044 sayılı Kanunla devralınan ve kudretsiz mülhak vakıflara ait âbid 
işlerinde çalışacak teknik personelin ücretleri ve geçici görev yollukları ile âbide ve eski eserlerin kam 
ve köyler tarafından inşa veya tamir ettirilecek hayrata yardım tertiplerine konulan ödeneklerin karşı 

İşbu bütçe tasarısı, 1969 yılı Bütçesi ile karşılaştırıldıkta görüleceği üzere gelir kısmı (3 150 000) 
Bu noksan ve fazlanın sebepleri ve her maddeye konulan gelirin tahmininde dayanılan esaslar, madd 

Bölüm Madde 

62.000 62.121 İcarei vahide : 1969 yılı Bütçe teminini (29 000 000), 1970 yılı için tahmin olunan (30 0 
Bu gelir, vakıf akarların kiralarından temin edilmektedir. Aşağıda yazılı üç yıllık ta 
seyri ve ayrıca kiraların serbest bırakılmasından ve gerekse 1968 - 1969 yıllarında inş 
mete girecek olan (Ankara Sağlık Sokakta Vakıf Apt. Erzurum, Erzincan, Kayseri V 
ve otelin) tesislerimizin getireceği kira miktarı göz önüne alınarak geçen yıla nazaran 
lira tahmin ve teklif edilmiştir. 

Senesi Bütçe tahminleri Yılı içinde yapılan tahsilat 

1966 16 513 860 21 215 466 
1967 18 900 000 26 554 787 
1968 24 290 000 31 001 239 

Vakıflar G. Md. Bütçesi (ıS. Sayısı : 1303) 
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Bölüm Madde 

62.000 62.122 Icarei müeccele : 1969 yılı Bütçe tahmini (16 000) 1970 yılı için tahımin olunan (15 000) 
2762 sayılı Vakıflar Kanunu mucibince tasfiyeye tabi tutulan icareteynli gayrim enkullerin 1 
ha uzatılan ve bu sürede 13 . 12 . 1955 tarihinde sona ermekle bir yıllık karelerinin 20 mis 
teynli gayrimemkuller 2762 sayılı Kanunun 29 ncu maddesi gereğince kendiliğinden mu 
vakfın hakkı ivaza inıkılâbederek gayrimenikullerin tamamı bu ivaz karşılığında birindi sıra 
re artik icare alınması bahis konusu değilse de eski yıllara ait bakayadan aşağıda yazılı üç 
lira elde edileceği anlaşılmakla bu miktar tahmin ve teklif edilmiştir. 

Senesi Bütçe tahminleri Yün içinde; yapılan talhsilât 

1966 20 000 33 557 
1967 20 000 16 332 
1968 20 000 13 620 

62.000 62.123 Mukataa : 1969 yılı Bütçe tahmini (5 000) 1970 yılı için tahmin olunan (5 000). 
İcareteynli gayrimenkuller gibi mukataalı topraklarda tasfiyeye tabi olup bu kabîl gayr 
de açıklanan esaslar dairesinde kendiliğinden mutasarrıflarının mülkiyetine geçmiş olduğu 
ilgili idarelerden alman bilgiye nazaran devam etmekte olan bakaya tahsilatından (5 000 
anlaşılmakla buna göre tahmin •olunmuş ve üç yıllık tahsilat seyri aşağıda gösterilmiştir.. 

Senesi Bütçe tahminleri Yılıi içindo, yapılan tahsilat 

1966 
1967 
1968 

5 000 
5 000 
5 000 

9 375 
10 682 
7 327 

62.000 62.124 Vakıf Memba Suları kira ve işletme hasılatı : 1969 yılı Bütçe tahmini (200 000) 1970 yı 
İstanbul'daki Vakıf Taşdelen ve Karakulak Memba Suları 1967 yılı sonuna kadar ihale su 
te ve buna göre bütçeye gelir konulmakta idi. 

Vakıflar Q. Md. Bütçesi (S; Sayısı : .1303) 
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Bölüm Madde 

Bu kere bahse mevzu suların arzu edildiği şekilde işletilmediğinden kiraya veril miyerek 
- tarihinden itibaren kurulan İşletme eliyle işletilmesine, İdare Meclisinin 21 . 2 . 196 

niyet verilmiştir. 
Faaliyete geçen işitmece 1969 yılında (300 000) lira kâr ve hasılat elde edileceği an 
olunmuştur. 

62.000 62.141 Mahlûl muaccelesi : 1969 yılı Bütçe tahmini (600 000) 1970 yılı için tahmin olunan 
Mahlûl muacceelesi, sabit ve muayyen bir gelir olmayıp mutasarrıflarının bilâveltt ölü 
edilmiş veya vakıflar idarelerince öğrenilmiş bulunan menşei vakıf olan icareteynli 
elde tutulmalarında fayda göriilmiyenlerin satışlarından hâsıl olmaktadır. Geçen yıl 
kün olamıyacağı, 1968 yılındaki satış miktarından anlaşılmakla bu yıl (400 0001) lria ta 
aşağıda gösterilmiştir. 

Senesi Bütçe tahminleri Yıln içinde yapılan tahsilat 

1966 
1967 
1968 

1 400 OOO 
1 400 OOO 
1 200 00O 

1 570 830 
672 726 
354 387 

62.000 62.142 Zeytinlik hasılatı : 1969 yılı Bütçe tahmini (300 000) 1970 yılı tahmin olunan (500 OOO 
Bu gelir işletme bölgeleri haricinde bulunan İzmir, Hatay, Manisa ve Muğla vilâyetle 
vakıflar idarelerinden alman malûmata nazaran 1970 yılında (500 0001) lira hasıalt sa 
tahsilat seyri aşağıda gösterilmiştir. 

Senesi Bütçe tahıminleri Yılı! içinde yapılan tahsilat 

1966 
1967 
1968 

336 000 
268 000 
2168 OOO 

792 285 
343 629 
602 437 

Vakıflar G. Md. Bütçesi (S. Sayısı : 1303) 



Bölüm Madde 

62.000 62.143 Arazi ve incirlikler hâsılatı : 1969 yılı Bütçe tahmini (450 000) 1970 yılı için tahmin olun 
Bu gelir, serbest kira rejimine tabi bulunan bağ, bostan ve tarla gibi gayrimenküllerle Aydı 
dıkbiklanndan elde edilmektedir. İlgili Vakıflar İdaresinden alman malûmata nazaran 1970 
hasılat sağlanacağı anlaşılmakla bu miktar teklif edilmiş ve üç yıllık tahsilat seyri aşağıda g 

Senesi Bütçe tahminleri Yılı içinde, yapılan tahsilat 

1966 
1967 
1968 

600 OOO 
600 OOO 
410 OOO 

562 628 
523 072 
597 078 

62.000 62.144 Zeytinlikler işletmeleri hasılatı kira ve k â n : 1969 yılı Bütçe tahmini (600 000) 1970 yılı için 
Bu gelir, 3913 sayılı Kanun uyarımca Ayvalık ve Aydın'da kurulmuş ıolan valkıf zeytinlikler 
mekte ve kampanya Şubat sonuna kadar devam ettiği cihetle, bu yılın kira ve kârı ertesi y 
Bu cümleden olarak 1969 yılı geliri 1970 yılı Bütçesine irat kaydedilecektir. 'Sözü geçen işl 
larından halen elde bulunan stoklamı 1969 - 1970 yılı içinde satılmasiyle Genel Müdürlüğün 
ra, hasılat ve kânn 1970 yılı zeytin mahsulünün fazla ^olacağı ve işletmelerdeki alacağın tah 
buna göre (600 000) lira gelir sağlanabileceği anlaşıldığından bu miktar teklif <edilmiş vee ü 
rilmiştir. 

Senesi Bütçe tahminleri Yılı içinde yapılan tahsilat 

1966 
1967 
1968 

3 000 000 
2 369 980 
1 000 000 

849 441 
417 756 
59 555 

62.145 'Diğer hasılatlar : 1969 yılı bütçe tahmini (2 500 000); 1970 yılı için tahmin olunan (3 800 
Bu gelir, mülhak vakıflann, vakıflar idarelerince tahsil olunan icara ve mulkataalan ile em 
relerince idare olunanların her türlü gelirlerinden alınımalkta olan % 10 idare ve tahsil gelirle 
den, kanuni ve nizami sebeplerle ımazlbut vakıflar arasına alman mülhak vakıfların birikmiş 

Vakıflar G. Md. Bütçesi (S. Sayısı : 1303) 
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Bölüm Madde 

österilmiştir. 

hasebe! Umumiye Kanununun 93 ncü maddesi mucibince zaman aşımına uğrayan parala 
ildane lehine hükmıolunan alacak faizlerimden mahkeme giderleri istirdadından terekk 
yanılarak tahmin edilmesi mümkün değilse d'e aşağıdaki 3 yıllık tahsilat seyrine ve va 
(3 800 000) lira Ikadar tahsilat yapabileceği tahmin olunmakla bu miktar teklif «dilm 

Senesi Bütçe tahminleri Yıh içinde* yapılan tahsilat 

1966 
1967 
1968 

1 800 000 
1 900 000 
2 200 000 

4 İ70 999 
4: 048 513 
4 390 137 

62.321 Türkiye VaJkıflar Banka'sı temettüleri : 1969 yılı bütçe tahmini (3 500 000); 1970 y 
6219 sayılı Kanun gereğince 1954 yılında kurulmuş olan Türkiye Vakıflar Bankasının 
Vakıflar Genel Müdürlüğüne ait bulunmaktadır. Bankaların Genel Kurul toplantıları 
duğundan temettüler «rtesi yıl 'bütçesine irat kaydediltoefcteidir. Bu cümleden olarak 
1969 yılı temettüünün (3 800 000) liraya baliğ olacağı taihmin edilmekle aynen teklif 

Senesi Bütçe tahminleri Yılı içinde yapılan tahsilat 

196.7 
1968 
1969 

2 000 000 
3 000 000 
3 000 000 

2 623 003 (1966 tem-ettüü) 
3 444 343 (1967 :» ) 
3 874 893 (1968 » ) 

63.322 Akaar ve toprak satış bedeli faizi : 1969 yılı bütçe tahmini (1 500 000) ; 1970 yılı için 
Getirdikleri gelir ve bulundukları mevki itibariyle ekle tutulmalarında fayda görülım 
lar Kanununun 12 nci maddesi uyarınca satılarak elde edilen satış bedelleri, yeni a 
kıflar Bankasında % 3 vadesiz ve % 6,5 vadeli faizle tenmiye edilmektedir, inşaat 
istihkak tahakkuk ettikçe peyderpey bankadan çekilmekte ve üzerine yeni satış bedell 
mânasiyle tatbikini sağlıyabilmek maksadiyle geniş mikyasta girişilen gayrimenkul sat 
yılında (1 500 000) lira faiz alınabileceği tahmin edilmiş ve üç yıllık tahsilat seyri a 

Vakıflar G. Md. Bütçesi (S. Sayısı : 1303) 
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Bölüm Madde 

Senesi Bütçe tahminleri Yün içimde yapılan tahsilat 

1966 
1967 
1968 

559 250 
750 231 
993 687 

1 832 187 
2 526 993 
1 457 991 

62.000 62.323 Taviz bedeli : 1969 yılı Bütçe tahmini (50 000), 1970 yılı için tahmin olunan (150 000). 
İcareteynli gayrimenkullerle mukataalı topraklardan 2762 sayılı Kanunun 27 ve 28 nci madd 
delleri bir gelir kaynağı olarak bankada tenmiye edildiği gibi yeni inşaata tahsis ve sarf edilm 
kip neticesi taviz bedeli tahakkuk ve tahsilatı nisbeten arttığı anlaşılmakla (150 000) lira fai 
miktar teklif edilmiş ve üç yıllık tahsilat seyri aşağıda gösterilmiştir. 

Senesi Bütçe tahminleri Yılı içinde; yapılan' tahsilat 

1966 
1967 
1968 

10 000 
10 000 
15 000 

15 666 
46 432 
151 973 

72.000 72.100 Hazine yardımı : 1969 yılı Bütçe tahmini (32 046 980), 1970 yılı için tahmin olunan (16 701 
1970 yılı Bütçesine konulan (16 701 980) lira Hazine yardımı, 7044 sayılı Kanunla devralm 
ücreti, etüt ve proje giderleri 7044 sayılı Kanunla devralman âbidevi eski eserler onarımı ile 
personelin ücretleri ve geçici görev yollukları ile âbide ve eski eserlerin kamulaştırma ve satmalma 
lerin karşılığı olan (16 701 980) lira teklif olunmuştur. 

72.400 Geçen yıldan devreden nakit : 1969 yılı Bütçe tahmini (2 438 485), 1970 yılı için tahmin oluna 
1969 yılında bütçeden yapılacak tasarruf ile elde edilecek gelir, yıl içerisindeki harcamadan d 
le (2 156 875) lira gibi bir nakit devri mümkün olacağı anlaşılmakla bu miktar tahmin ve te 
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— Gider bütçesi gerekçesi cari harcamalar 
Bölüm Madde 

12.000 Personel giderleri : 
12.110 Genel idare aylıkları : 

6760 sayılı Vakıflar Genel Müdürlüğü Vazife ve Teşkilâtı hakkındaki 6760, 230 ve 107 
de yürürlüğe giren 932 sayılı Kanunla alınan cem'an (544) aded kanuni kadrodan (38 
aded fiilî kadronun yıllık tutarı olarak (3 832 200) lira, 4598 ve 242 sayılı kanunlarla 
rı ile 1970 yılı içinde terfi edeceklerin aylık farkları için (826 200) lira, % 35 zamlar 
(6 288 840) lira tesbit ve teklif edilmiştir. 
Geçen yıla nazaran vukubulan (297 270) lira artışın, İstanbul'da Vakıf Gureba Hasta 
alınmış olan (1) aded (1 250) liralık 1 nci sınıf mütehassıs, (1) aded (800) liralık 3 
hemşire yardımcısı olmak üzere (7) aded kadronun lüzumuna binaen (L) cetvelinden s 
aded (700) ve (1) aded (600) olmak üzere (3) aded kadronun 1970 yılında (L) cetve 
Keza 506 fiilî kadroda mevcut memurlardan 1970 yılında bir üst derece aylığa terfi e 
zam karşılığının konulmasından, 
İleri gelmiştir. 

12.150 819 sayılı Kanun gereğince yapılacak ödemeler : 
Madde unvanının muhafazası bakımından (1) lira ödenek teklif edilmiştir. 

12.211 Genel idare hizmetleri ücreti : 
1969 yılı bütçesiyle kabul olunan (D) cetvelinde yazılı (946) aded kadroya; 
A) Bu yıl açılacak olan (6) öğrenim talebe yurdu il/o (5) imaretin personel kadrosun 
aded (450), (1) aded (400) liralık yurt idare memuru, (1) aded (600), (10) aded 
aded (300) liralık aşçı yamağı, (1) aded (350), (10) aded (300) liralık talebe yurdu h 
gece bekçisi, 

B) Bu yıl hizmete girecek olan Vakıf iş banları için (3) aded (600) liralık kaloriferci 
(350) liralık bekçi, (8) aded (300) liralık hademe, (1) aded (400), (3) aded (500) l 
C) 1970 yılında alınacak olan (6) aded taşıtta istihdam edilmek üzere, (3) aded (50 
D) İstanbul Vakıf Gureba Hastanesi Poliklinik hizmetlerinin artması sebebiyle (1) ad 
(500) liralık aşçı, (1) aded (400) liralık laborant, (1) aded (350) liralık hastabakıcı, 
Kadrosu ormalk üzere yeniden (77) aded ilâve edilmiş ve bu suretle 1970 yılı kadrosu (9 
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Bölüm Madde 

Yukarıda açıklanan hizmetlerin ifası sebebiyle geçen yıla nazaran (77) jkadronun artması 
(|% 35 zam dâhil) yıllık ücreti karşılığı olarak geçen yıla nazaran (499 600) lira fazlasiyle 
muştur. 

12.230 Genel idare geçici hizmetliler ücreti : 
1969 yılı bütçesine konulan ve Bakanlar Kurulu ikarariyle kabul olunan (E) cetvelinde ya 
da .kullanılacağı cihetle mezkûr kadronun bir yıllık ücret ve % 35 zam karşılığı olarak (28 
tur. 

12.250 Yabancı uzmanlarla yardımcıları ücreti : 
Onarılması gereken eski eserlerin durumuna göre ne şekilde ıresltore edilmeleri gerektiğin 
alma ve rapor verme bakımından 'duş memleketlerde tanınmış eski eserler mütehassısların 
bedileeek yabancı uzıman ve yardımcılarına verilecek ücrete karşılık olmak üzere (20 000) 

12.270 Teknik personel ücretleri ; 
3913 sayılı Kanunla kurulan Vukıf Zeytiinlilkler İşletme müdürlükleriyle işletmeler haricind 
ilgili' idari ve teknik yönden «tüt işlerinin tedviri için geçen yıl bütçesine konulmuş bulu 
liralık Y. ziraat mühendisi kadrosu hariç, (1) aded (77) llira, (2) aded (66) lira yevmiyeli 
(51) lira yevmiyeli kadastro teknisyeni kadrolarına yevmiiyeleirin dun olmasından bu kad 
Bu itibarla bahsi -geçen teknik elemana şiddetle ihtiyaç olduğundan (1) aded (77) liralık 
liralık yevmiyeli kadrosunun (77) liraya, (2), aded (51) liralık yevmiyeli kadronun da ( 
na göre geçen yıl bütçesine nazaran (7) aded kadronun bir yıllık ücreti ile ödenecek m 
(14 765) lira fazlaniyle (204 765) lira tesbit ve teklif olunmuştur. 

Aded Kadrosu ücreti 
Günlük Unvanı 

1 
1 
1 
2 
2 

561 Toplam 

110 
77 
88 
77 
66 

110 
77 
88 

154 
132 

Y. Ziraat Mühendisi 
» » » 
Kadastro Fen Memuru 

» » » 
» » » 
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12.000 12.280 Tarım işçi ücretleri : 
İşletme bölgeleri haricinde bulunan; 
A) İzmir, Hatay, Muğla ve Manisa'da tesbit edilebilen (70 000) zeytin ağacı ile bunların 
B) Kütahya'da 160 dekarlık vakıf arazli üzeninde yeni tesis edilen beşmilyon lira değer 
C) Giresun'da 126 parçada bulunan fındıklıklarla meyva bahçellerinin, 
D) Urfa'da bulunan geniş arazi ve bahçenin, 
İmar, tlimar, bakım ve mücadele işlerinde çalıştırılmakta olan zirai işçilerin günlük ve g 
rak geçen yılın sarfiyat ve 1970 yılındaki yeni program nazara alınarak (200 000) lira 

12.290 7044 sayılı Kanunla devralman eski eserler onarımı hizmetleri ücreti : 
7044 sayılı Kanunla devralman1 eski eserler onarımı hizmetlerine ait 1970 yılı Bütçesine 
aded (1 250), (1) aded (950) liralık teknisyen, (1) aded (700) lirtalık sürveyan, kadrosu 
şılığı olarak geçen yıl olduğu gibi bu yılda (46 980) 'lira ödenek konulmuştur. 

12.310 Çocuk zammı : 
Merkez ve illerde çocuk zammına müstahak (600) çoculk adedine göre hesaplanmış v 
lif elilmiiştir. 

12.320 Doğum yardımı :: 
1968 yılı fiilî teldiyesine vo 1969 yılı sarfiyat seyrine göre (7 000) lira ihtiyacı karşıl 
edilmiştir. 

12.330 Ölüm yardımı : 
1968 yılı fiilî tediyesine ve 1969 yılı sarfiyat seyrine göre (8 000) lira ihtiyacı karşılıy 
miştir. 

12.340 Tedavi ve cenaze gidierleri : 
4598 sayılı Kanunun 7351 sayılı Kanunla değiştirilen 9 ncu maddesi -gereğince memu 
tasviyesi hakkında 12 Ocak 1963 tarihinde yürürlüğe giren Tedavi Yönetmeliği hüküml 
çete bedelleriyle gözlük cama ücreti ile sair tedavi gidenlerinde husulen artışlarla-, ay 
maddesi ile (D) cetvelinde istihdam edilen personelin de tedavi ve icenaze giderlerinin 
lanması kabul edilmiştir. 
Buna göre işbu tertibe konulan ödenekte % 100 artış kaydedilmekte buna göre (200 000) 
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12.350 Yakacak zammı : 
4178 sayılı Kanunun 9 neu maddesi gereğince, 1 500 ve daha yukarı ırâkımU yerlerde vazife 
mı verilmektedir. Bu itibarla,. 4 vilâyetin rakımı 1 500 ve daha yukarı olduğundan burada va 
ayı sonuna Ikadar 6 aylık yakacak zıamnu tutarında geçen yula nazaran bir artış vuku bulm 
edilmiştir. 

12.370 Emekli kesenekleri karşılığı : 
5434 sayılı T. C. Emekli Sandığı Kanununa eık ve geçici maddeler eklenmesine ve bu Kanu 
sma dair olan 1101 sayılı Kanununun ek 4 ncü maddesine göre iştirakçilerden alınmakta olan 
ği % 8 e, kurumlardan alınmakta olan % 6 niisbetindeki karşılıklar da % 14 e çıkarılıma bulun 
Bu hükme göre 'gerek kesenek karşılıkları ve gerekse ilk defa hizmete alman iş tirakç!İ!lerin ma 
giriş, terfi suretiyle ımaaş Ve ücretleri artanların artış farkları karşılığının ilgili kuruma öden 
12.211 ve 12.290 ncı madde! erli ne konıan (12 135 420) lira aylıik ve ücret ödeneğinin % 14,5 üze 
kesenek karşılığı öıdenek tesbit ve teklif edilmiştir. 

12.380 Sosyal Sigortalar Kurumları kesenek ve prim karşılıkları :: 
12.270 nci maddeye konulan teknik personeli ücretinden Sosyal Sigortalar Kurumuna ödenmes 
olarak (25 680) ılıira tesbit ve teklif olunmuştur. 

Fazla çalışma ücreti : 
Genel Müdürlüğümüz mevzuatliyle ilgili; 
A) Kanun, tüzük ve yönetmeliklerle bunlar hakkındaki ek ve tadillerinim, derlenip tek metlin 
B) Arşivde (mevcut vakfiyelerin tercüme ve eski harflerle yazılmış defterlerde ki kaydın yen 
geçirmek, 
C) Vakıf gayrimenikulerin tesbiıt ve tescillerinin iüzenlenmesıiyle envanterini yapmıalk ve yen 
gibi işlerde çalışacak memur ve müstahdemlere! 3656 sayıiı Kanunun 22 nci maddesine göre v 
geçen yıl bütçesine konan (200 000) lira ihtiyaca kâfi gelmiyeceği anlaşılmakla (100 000) lira 
teklif edilmiştir. 
Ek gönev tazminatı : 
Vakıflar Geneli Müdürlüğü vazife ve teşkilâtı hakkındaki 6760 sayılı Kanunla, V'akıf Gureba H 
(400) lira eik görev tazminatı ve aynı zamanda buna 4178 sayılı Kanunun birinci maddesinin 
gereğince (400) liradan gelir vergisi çıktıktan sonra (kalan miktarının % 15 nisbetinde fevkal 
olmaıkla buna göre (5 500) lira tesbit ve tefelıijf edilmüştir. 
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12.520 Kasa tazminatı : 
Bütçe Kanununun (8) nci maıddesii gereğince bütçeye bağlı (B) formülündeki esasl 
tına müstahak (memur aded ve aylık tutarları nazara alınmak suretiyle hesiabe dikm 
'lasiyle (584 000) lira tesbiıt ve teklif edilmiştir. 
Bu fazlalık 1970 yılı (içinde terfi edecek memurun aylık farkları ile uygulanacak nis 

12.590 229 sayılı Kanunla verilen başasistan ve asistanlar tazminatı : 
229 sayılı Kanunla Gureba Hastanesi Başasistan ve asistanlarına ayda (200) lilra tazm 
sayılı Teşkilât Kanununa eık 932 sayılı Kanunla değişik (1) sayılı cetvelde gösterile 
asistanın yıllık tazminatları karşılığı olarak (60 000) llira teklif edilmiştir. 

12.610 Yabancı dil ikramiyesi : 
3656 sayılı Kanunun 5 nci maddesi gereğince yabancı dil imtihanlarını kazanacak im 
üzere ve lüzum görüldüğünde ödenek konulmasını temin bakımından (1) lira teklif 

12.710 Temsil ödeneği : 
5027 sayılı Temsil ödeneği Kanununa istinaden Bakanlar Kurulunca Vakıflar Genel 
neği verilmesi 'kabul edilmiş ve mezkûr (175) Mna temsil ödeneği ayrıca 7236 sayılı K 
nelik tutarı oilan (4 200) lira teklif edilmiştir. 

12.811 Sürekli görev yolluğu : 
1968 yılı fiilî tediyesine ve 1969 yılının sarfiyat seyrine göre (25 000) lira ihtiyaç k 
miştir. 

12.813 Geçici görev yolluğu : 
1968 yılında başlanan ve 1970 yılı sonunda ikmal edileceği tahmin olunan gerek? me 
vakıf gayrimenikullerin tesbiıt ve tescilini temin için vakıf envanteriyle aplikasyonla 
ca bu işlerde hariçten ve daireden çalıştırılmakta oılan teknik personelin, her yıl me 
len kursiyerlerin, yevmiyeleri karşılığı olarak geçen yıl bütçesine konulıan (360 000 
cağı, cari yıldaki sarfiyat seyrinden ve yapılmakta oılan işlemlerde (anlaşılmakla (6 
ve teiklijf olunmuştur. 

12.816 Yolluk karşılığı verilen tazminat : 
6245 sayılı Harairah Kanununun 49 ncu maddesi gereğince atlı tahslildarlarlia vakıf 
lunan zeytinlik ve narenciye bahçelerinde çalışan memurlara aylıklarının •% 30 unu 
nat içim (14 760) İtina tesblit ve teklif edilmiştir. 
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12.821 Müfettişler geçici görev yolluğu : 

Genel bütçe kanununa bağılı (H) cetvelinde, kadroya göre müfettişlerin hareirah yevtoıiyeleri 
ve 'kabul edilmiş bulunmaktadır. j t 
Bu duruma göre 6760 sayılı Teşjkdlât Kanunu lile kabul olunan (9) aided kanuni ve fiilî kld 
müfettişlerin 1970 yılında tatbik edilecek bir yıllık mesai programına ve kadroya göre (4 
yevmiye ile yol giderlerine karşılık (165 000) lira tesbit ve teklif olunmuştur. 

12.824 Kontrolörler geçici görev yolluğu : 
Geneli Müdürlük Muhasebe Müdürlüğünde istihdam olunan muhasebe kontrolörünün bir yıll 
olarak (4 500) lira tesbit ve teklif oldnmuştur. 

12.834 Kurs yolluğu : 
Memurların meslekî bilgilerini artırmak maksadiyle geçen yıl olduğu gibi bu yıl da merkezd 
illerden gelecek olan memurların yollukları için bu yıl da aynen (5 500) lira tesbit ve teklif 

12.841 Tedavi yolluğu : 
1968 yılında tedavi yolluğu olarak fiilen ödenen miktar ile 1969 yılının sarfiyat seyrine 'göre 
ğı anlaşıldığından bu miktar aynen teklif edilmiştir. 

12.853 Yurt dışı geçici görev yolluğu : 
Bu yıl >geçlici görevle yabancı memleketlere gönderilmesine zaruret görülen memur1] arın y 
maların karşılığı olarak (40 000) lira teklif olunmuştur. 

12.854 Yabancı uzmanlarla yardımcıları geçici görev yolluğu : 
Onarılması gereken eski eserlerin durumuna göre ne şekilde restore edilmeleri gerektiğine da 
alma ve rapor vermek üzere dış memleketlerde tanınmış «ski eserler mütehassıslarından geç 
cek yabancıların yol ve sair giderlerini karşılamak: üzere (10 000) lina teklif olunmuştur. 

12.871 Yurt dışı staj ve öğretim yolluğu : 
4489 sayılı Kanunun 1 nci maddesiiniaı (B) fılkrası gereğince bilgi görgü ve ihtisaslarını artı 
faydalanmak suretiyle bu yııl da yurt dışına gönderilmesi düşünülen memurların yolluk ve y 
lira teklif olunmuştur. 

Yönetim giderleri :: 
Kırtasiye alımları ve giderleri : 
Merkez dâhil, 22 vilâyet ımantaka müdürlüğü ile bunlara bağlı (39) vakıf memurluğunun yıllı 
yıl olduğu gibi bu yıl dıa (50 000) lira tesbit ve teklijf edilmiştir. 
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13.120 Basılı Kâğıt ve defter alımları ve giderleri : 
Merkez dâhil, 22 vilâyet mıntaka müdürlüğü ile (39) vakıflar memuııluğunun yııllıtk 
fcesinhesabm bâzı ıdefter tabı ve evrakı matbualarda değişiklik ve yeni numuneler ih 
edilenlerini tabı ücreti liıle vuku bulan fiyat artıışı nazara alınarak 'geçen yıla nazaran 
bit ve teMif olunmuştur. 

13.130 Döşeme ve demirbaş alımları vo giderleri : 
Genel Müdürlüğün 22 mmtaka m üdürlüğü ile burulara bağlı (39) vakıf memurluğunun b 
nın noksan ve bir kısmının da mevcudolanlannın lise kullanılmayacak derecede eskimliş 
yenisiinin alınması licabetmektedir. 
Bu itibarla (40 000) lira teklif olunmuştur. 

13.140 Yayın aJlımları ve giderleri : 
Genel Müdürlük merkezi ile vilayetler teşkilâtının yönetimi ile ilgili; 
A) Lüzumlu kanun, kitap, deıp;i, resmî ve günlük gazete ve saire gibi yayınlanan 
B) Vakfı tanıtma için her yıl yayınlanmakta olan 8 - 9 ncu sayı Vakıflar Dergisini 
vakıfla alâkalı diğer önemli konuları içine alacak bültenin telif ve yazı ücretleriyle 
C) İstanbul Namazgahları adlı eserin tab'i neşri giderleri, 
D) Eski yazıları okuma anahtarı adlı eserin ikinci tab'ı ücreti, 
E) Mevcudu kalmıyan 2 sayılı Vakıflar Dergisinin, vâki talebi karşılamak üzere ik 
F) Mikno - filim çekim giderleri gibi masraf ve ücretlerini karşılamak üzeıre geçen yı 
lira teklif olunmuştur. 

13.150 YaJkacak alımları ve gidereM : 
Genel Müdürlüğün 22 mmtaka müdürlüğü ile (39) vakıf memurluğunun yıllık yakaca 
lira aynen teklif edilmiştir. 

13.160 Hizmetli giyim alımları ve giderleri : 
Genel müdürlük merkez ve taşra teşkilatındaki müstahdemlerine her yıl verilmekte 
bir yaptırılan palto bedeli olarak bu yıl da (92 733) lira ödenek konulmuştur. 

13.190 Diğer alım ve giderler : 
Madde unvanının muhafazası bakımından geçen yıl olduğu gibi bu yıl da (1) lira öd 

13.210 Su giderleri : 
Genel müdürlük merkez ve taşradaki teşkilâtının her çeşit su giderlerini karşılamak 
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13.220 Temizlik giderleri : 
Genel müdürlük merkezi ile 22 bölge müdürlüğü ve bunlara bağlı 39 vakıf memurluğun 
aynen teklif edilmiştir. 

13.230 Aydınla/tona giderleri : 
Merkez ve iller kuruluşumuza ait binaların aydınlatılması için sarf olunacak gaz, elektrik v 
aynen teklif olunmuştur. 

13.290 Diğer yönetim giderleri : 
13.210 - 13.230 ncu maddelerden karşılanamayan veya tertibi bulunamadığından ödenemiye 
karşılığı olarak (10 000) lira aynen teklif olunmuştur. 

13.410 Posta - Telgraf giderleri : 
Merkez ve iller teşkilâtının posta ve telgraf giderleri için geçen yıl konulan ötleneik i 
(25 000) lira fazlasiyle (120 000) lira ödenek konulmuştur. 

13.420 Telefon giderleri : 
Mıerkez ve iller teşkilâtının telefon giderleri için geçen yıl konulan ödenek ihtiyacı karş 
fazlasiyle (170 000) lira ödenek konulmuştur. 

13.510 Genel Müdürlük taşıt işletme ve onarma giderleri : 
Madde unvanını muhafaza bakımından (1) lira ödenek konulmuştur. 

13.520 Hizmet taşıtları işletme ve onarma giderleri : 
Yatırım programına giren mahallerin fazlalaşmasına paralel olarak seyahatlerin ve malzem 
layı halen mevcut (27) taşıtın bir yıllık işletme ve onarım karşılığı ile mevcut taşıtın iht 
yatırım programının tahakkuku için (6) aded daha taşıt alınmıası ieabetmekle buna göre 
lasiyle (142 000) lira ödenek teklif edilmiştir. 

13.610 Kira bedfcl : 
Mevcut teşkilâtımızın kira ile oturmakta olduğu binaların yıllık kirası, mahallerinden al 
duğu bildirilmekle bu miktar ödenek aynen teklif olunmuştur. 

HİZMET GİDERLERİ : 
Yangından korunma ve sigorta giderleri : 
2762 sayılı Vakıflar Kanununun 15 nci mıaddesi uyarınca vakıf binalarının yangından doğ 
(1 000 000) lira oluncaya kadar bir sigorta fonu tesisi gerekmekte olup bu miktar geçmi 
rılarak fona yatırılmış bulunmaktadır. 
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Ayrıca Ankara'da bulunan Ankara Palas ile Antalya'daki turistik otelin yıllık sigo 
kıflar meyanma: alınacak vakıflara, ait gayrimenkul 1 erden sigortalı bulunanların sigorta 
ların korunmaları için gerekli yangın malzeme ve giderlerini karşılamak üzere (20 000 

14.121 Vakıf akaarlann çeşitli giderleriyle tesbit ve satış giderleri : 
• İşbu ödenek 1968 yılı sonuna kadar hizmete girmiş bulnan vakıf işhanı ile apartmanla 

sair çeşitli giderlerinin karşılığını teşkil etmektedir. 
1970 yılı sonuna kadar inşaları ikmal ve hizmete girecek olan (Ankara Sağlık -Sokakt 
Eskişehir vakıf hamam ve otel) tesislerimizin yukarıda açıklanan gene! giderleri ile ay 
vam etmekte olan vakıf envanter çalışmalarının icabettirdiği her türlü ' giderleriyle bu 
şılamak üzere bütçe mülâhazasiyle (2 000 000) lira olarak tekli i' olunmuştur. 

14.122 İmaretler giderleri : 
Halen 4 adedi İstanbul'da 30 adedi diğer illerde olmak üzere 34 adcd Vakıf imareti 
edilen 12 450 fakir ve fakir öğrencinin bir öğle yemeği için (70) kuruş hesabiyle (1 30 
lik v. s. çeşitli giderler olarak da (42 750) lira olmak üzere com'an (1 350 000) lira tekl 

14.123 Çeşitli hayır şartları ve sosyal yardım giderleri : 
Mazıbutaya alman vakıfların, vakfiyelerinde yazılı çeşitli hayır şartlarından yerine get 
lenlerin gerektirdiği giderlerle, Ankara'da yüksek öğrenim erkek öğrenci yurdunun bul 
rinin Ankara'daki mevcut yurtlarda barınmalarını temin bakımından yapacakları yur 
yılın ödeneği kâfi gelmekle (125 000) lira aynen teklif edilmiştir. 

14.124 Vakıf hayratın ve hayrattaki kıymetli eşyanın inceleme ve ayırma giderleri : 
İstanbul'da (Ayasofya) ambarı ile Halıcıoğlu Medresesinde ve Konya Vilâyetinıin Bey 
diğer bâzı depo ve ambarlarda muhafaza edilmekte olan ve bir kısmı sanat değerini 
bir tetkikten geçirilerek kıymetli olanlarının ayrılıp, kıymetli eşya için tahsis edilen dep 
Hünkâr Mahfillerinde mevcut olan ecdat yadigârı kıymetli eşyaların devamlı teşhiri m 
ve tescili için geçen yıl bütçesine konulan (150 000) lira ihtiyacı karşıladığı anlaşılmak 

14.125 Muhtaç ve körler için tahsis olunan aylık karşılığı ödemeler : 
Muhtaç oldukları anlaşılan (700) kör için ayda (75) lira, (650) muhtaç için ayda (60) 
lira ödenek konulmuştur. 
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14.126 Tevliyet ve evlâdiyet için tahsis olunan aylık karşılığı ödemeler : 
Bu ödenek, 2762 sayılı. Vakıf lar Kanununun yürürlüğe girmesinden evvel zaptediimiş ve i 
lunan vaJkıflarm alâkalılarına o tarihte cari olan hükümlere ve vakfiyelerindeki şarta göre 
teşkil etmekte olduğundan (28 340) lira tesbit ve teklif olunmuştur. 

14.127 FerU hizmetler için tahsis olunan aylık karşılığı ödemeler : 
2762 sayılı Kanunun yürürlüğe girmesinden sonra zaptedilmiş ola.n vakıflara ait camilerd 
benzeri bulunmıyan cüzhanlık, devirhanlık ve aşırhanlık gibi fer'i hizmet ifa edenlerin za 
lerindeki şarta göre verilmekte olan para, 1969 yılında yapılan tediye ve gerekse 1970 yılı 
vakfiyelerinde yazılı bahse konu hizmetlerin ifasını karşılamak üzere (10 000) lira teklif 

14.128 İntifa hakkı suretiyle maktu olarak tahsis edilen aylıklar : 
Bu ödenek 2762 sayılı Kanunun yürürlüğe girmesinden sonra zaptedilen ve bundan böyle 
rine mevcult Vakfiye Şartı ve İntifa hakkı Nizamnamesine göre tahsis edilmiş ve edilecek in 
tedir. 
1970 yılın,da mazbutaya alınacak olan vakıf evlâtlarına yeni tahsis edilecek aybklarını k 
siyle (426 000) lira tesbit ve . teklif edilmiştir. 

14.129 Mülhak vakıflara ait Cami ve Mescit görevlilerine ücret farkı karşılığı yapılacak ödeme 
Gelirleri müsait olmıyan mülhak vakıflar tarafından cami ve mescit görevlilerine (450) lir 
larının, vakfın gelirleri müsait oluncaya kadar genel müdürlüğümüz bütçesinden yardım su 
1968 yılındaki fiilî ödeme ve 1969 yılındaki ödeme seyri nazara alınarak (130 000) lira n 
teklif edilmiştir. 

Mahkeme harç ve giderleri : 
Bu tertibe konulan ödenek yılı içinde ihtiyacı karşılamadığından Genel Muhasebe Kanunun 
nek alınması mümkün görülmek) G (150 000) lira aynen teklif edilmiştir. 
3325 sayılı Kanunun 3 ncü maddesinin gerektirdiği giderler : 
3325 sayılı Kanunun 3 ncü maddesi hükmü gereğince madde. unvanını muhafaza «akımında 
7166 sayılı Kanuna dayanılarak çıkarılan tüzüğün 119 ncu maddesinin gerektirdiği giderler 
7126 sayılı Kanuna dayanılarak çıkarılan tüzüğün 119 ncu. maddesinin gerektirdiği gide 
çesine konulan (23 000) lira ile gerekli sivil S. Araç ve gereçleri sağlanmış olduğu cihetle b 
mından (1) lira ödenek teklif olunmuştur. 
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14.410 Aidat : 
6760 sayılı Teşkilât Kanununun 11 nci maddesi gereğince kadrolarında tahsildar olmıyan 
tahsil olunan gelirlerin mahiyetine göre genel müdürlüğün tensibi ile % 2 den "7c 8 e 
üzere konulan bu ödenek yılı içinde kâfi gelmemesi halinde 1050 sayılı Kanunun 48 n 
edildiği cihetle (100 000) lira teklif edilmiştir. 

13.430 Para taşıma giderleri : 
Geçen yılın sarfiyatı nıazara alınarak (1 000) lira ödenek konulmuştur. 

14.441 Bina ve arazi vergileri : 
Bina ve arazi vergilerini karşılamak üzere her yıl konulan ödenek ihtiyacı karşılıyamadı 
48 nci maddesine göre ihtiyaç ek ödenekle temin edildiği cihetle (500 000) lira ödenek k 

14.442 Diğer vergi, resim ve harçlar : 
Belediye vergi ve resimleriyle, tapu hare ve giderlerine karşılık olmak üzere konulan işbu 
olan gayrimenkullerin bahse mevzu giderleri ve 1969 yılındaki sarfiyat seyri de nazara a 

14.510 Kurs giderleri : 
Memurların meslekî bilgilerini (artırmak üzere her yıl açılan 6 aylık kursun her türlü g 
yıl olduğu gibi bu yıl da (30 000) lira ödenek konulmuştur. 

14.520 Burs giderleri : 
Muhtelif fakültelerde Genel Müdürlük hesabına okutulan (25) öğrenciye ayda (350) ş 
derleri karşılığı olarak (110 000) lira ödenek konulmuştur. 

14.550 Staj ve öğretim giderleri : 
4489 sayılı Kanuna göre staj için yabancı memleketlere gönderilmelerine lüzum hiss 
her çeşit giderlerini karşılıyacak ödeneğin temini ve madde unvanının muhafazası bakım 

14.562 Üniversite ve okullar muhtaç öğrenciler yurt giderleri : 
İstanbul ve Ankıara'dakiler yüksek öğrenim öğrenci yurdu ve diğer vilâyetlerdeki ortaö 
yılında açılan orta öğrenci yurdu ile birlikte adedi (41) e baliğ olan yurtlarda barındır 
ibate ve giyecek giderlerini karşılamak üzere bütçe mülâhıazasiyle (3 762 259) lira öden 

14.594 Muhtaç öğrenciler kamp ve dinlenme giderleri : 
İlkokullarda okutulan öğrencilerden sıhhatsiz ve cılız çocukların temiz havaya ve iyi gıda 
min maksadiyle her yıl İstanbul'da açılan iki devreli öğrenci kampına alman öğrenci say 
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tiyaç maddelerinde de yükselmeler olduğundan geçen yıl bütçesine konulan (40 000) lira iht 
(10 000) lira fazlasiyle (50 000) lira teklif olunmuştur. 

14.811 Büro giderleri : 
İşletme bölgeleri haricinde bulunan Hatay, İzmir ve Muğla vilâyetleri dahilindeki vakfa ait 
ilgili büro giderleri için (6 000) lira ödenek konulmuştur. 

14.813 Taşıt işletme ve onarma giderleri : 
İşletme bölgeleri haricinde bulunan Hatay, İzmir ve Muğla vilâyetleri dahilindeki vakfa ait 
kullanılan taşıtların işletme ve onarım giderleri karşılığı olarak (6 000) lira ödenek konulmu 

14.815 Giyim - kuşam alım ve giderleri : 
Hatay, İzmir ve Muğla vilâyetlerindeki vakfa ait zeytinlik ve narenciye bahçelerinde kullanı 
riyle bu yerlerde çalışan işçilerin iş elbiseleri bedellerine karşılık olmak üzere (2 000) lira 

14.816 Malzeme alım ve giderleri : 
Vakıf Zeytinlikler İşletmesinin haricinde bulunan; 
A) İzmir'de 37 000, Hatay'da 23 000, Manisa'da 10 000 aded olmak üzere cem'an 70 000 zeyt 
narenciye bahçelerinin, 
B) Kütahya'da 160 dekar arazi üzerinde yeni tesis olunan beş milyon lira değerindeki kava 
C) Giresun'da geniş arazi üzerinde yapılan 126 parçada mevcut fındıklıkların, 
D) Urfa'da mevcut iarazi ve bahçelerin, 
Teknik bakımdan tatbiki gereken imar ve bakım tedbirlerinden, toprak hafriyatı, gübreleme 
âriz olacak hastalıklarla mücadele ve ilaçlamanın esaslı şekilde ele alınmak suretiyle zirai 
mıştır. 
1970 yılında programa alman yukarda izah olunan her türlü zirai imar timar ve bakımla ilgili ge 
bu yıl da (90 000) lira ödenek konulmuştur. 

14.819 Diğer alım ve giderler : 
14.811 - 14.816 ncı maddelerden karşılanamıyan vakfa ait zeytinlik ve narenciye bahçelerinin 
giderleri karşılığı olarak (20 000) lira ödenek konulmuştur. 

15.000 KURUM GİDERLERİ : 
15.511 Büro giderleri : 

İstanbul'da (400) yataklı Vakıf Gurebe Hastanesinin bura giderlerine karşılık olmak üzere 
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15.513 Taşıt işletme ve onarma giderleri : 
İstanbul Vakıf Gurebe Hastanesinde mevcut motorlu ve motorsuz taşıtların esaslı onar 
şitli giderlerini karşılamak üzere (17 000) lira teklif olunmuştur. 

15.515 Giyim - kuşam alım ve giderleri : 
Hastanede mevcut personelin giyim giderleri ile ayrıca hastaların pijama, terlik gibi g 
namesine göre doktor, hemşire ve memurlara verilecek beyaz gömlek bedelini karşıla 
(75 000) lira ödenek kâfi gelmekle aynen teklif edilmiştir. 

15.516 Malzeme alım ve giderleri : 
İstanbul'da 400 yataklı Vakıf Gurebe Hastanesinin malzeme alım ve giderleri karşılığ 
(410 000) lira ödenek kâfi gelmekle aynen teklif edilmiştir. 

15.517 Yiyecek alım ve giderleri : 
İstanbul'da Vakıf Gureba Hastanesinde mevcut beher yatak için günde (650) kuruş ha 
hastanedeki (293) yatağın bir yıllık iaşe bedeli için (700 000) lira ödenek konulmuş 

15.519 Diğer alım ve giderleri : 
Hu maddeye konulan ödemek Vakıf Gureba Hastanesinin, 
Defin giderleri, sivil savunma eğitimi araç ve gereç giderleri, hemşire yardımcısı yeti 
ve teknik cihazların bakım ve onarımı gibi hizmetlerinin ifası için (30 000) lira ödene 

16.000 ÇEŞİTLİ GİDERLER : 
16.811 Bina onarımı : 

Vakıf akaarlarm pek çoğu harap bir durumda bulunmaları hasebiyle bunların küçük ta 
rımların yapılmasına sebebiyet verildiği ve bunun önüne geçilmesini ve dolayısiyle İv 
geçen yıl konulan ödenek ihtiyacı kâfi gelmediği anlaşılmakla (200 000) lira fazlasiyle 

16.812 Hayrat onarımı : 
Yurdumuzda pek çok çeşitli hayratın devamlı küçük onarımları için halen elde mevcud 
tutan âcil hayrat onarımlarımız mevcudolmakla beraber aynı zamanda da idaremize k 
kervansaray gibi kıymetli eserlerin onarımları bu yıl ele alınması icabetmekle (100 
teklif olunmuştur. 

16,820 Makina ve teçhizat onarımı : 
Merkez ve İstanbul'da mevcut marangoz atölyelerindeki makinaların onarım ve yedek 
mından maddesi unvanının muhafazası için (1) lira teklif edilmiştir. 
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YATIRIM HARCAMALARI 
21.000 ETÜT VE PROJE GiDERLEBi : 

21.611 Etüt ve proje giderleri : 
f f : V Devlet Plânlama Dairesi Başkanlığının tasvibine sunulan 1970 yılma ait programda yazılı 

• ' lerin gerektirdiği giderlere karşılık olmak üzere (150 000) lira ödenek kabul ve vize edilmiş 
22.000 YAPI, TESİS VE BÜYÜK OH ARIM GİDERLERİ : 

22.621 Âbideler ile 7044 sayılı Kanunla devralınan ve kudretsiz mülhak vakıflara ait âbidevi eski 
Devlet Plânlama Teşkilâtının tasvibine sunulan 1970 yılı programında yer alan âbideler ile 
kudretsiz mülhak vakıflara ait âbidevi eski eserler onarımı ve restorasyonları için (11480 0 

22.622 Teknik personel ücretleri : 
İdaremizçc restorasyonları yaptırılmakta olan ve sayıları (3 000) - (4 000) i bulan tarihî de 
runması ve bunlara yapılan yatırımların titizlikle harcanması işi, bu işle mütenasip bir per 
olacağından bu hususu gerçekleştirmek amaciyle hazırlanan ve İdare Meclisi ile Devlet Bakan 

, yeli teknik personel kadrosunun bir yıllık ödeneği Devlet Plânlamaca (3 500 000) lira kabul v 
22.623 Teknik personel geçici görev yollukları : 

1970 yılında yeni bir pozisyonla çalıştırılacak olan yevmiyeli teknik personel adedine mütenaz 
tınca (525 000) lira ödenek kabul ve vize edilmiştir. 

22.721 Yapı, bina ve hayrat onarımı giderleri : 
,: Yurdumuzun her yerinde ve ekserisi şehirlerimizin en güzide mahallerinde bulunan ecdat ya 

. n n yıllardan beri, akaar kiralarının cüz'iyetine binaen fazla gelir-sağlanamaması dolayısiyle b 
"' çak her yıl bütçesinde ayrılan cüz'i ödenekle ayakta kalabilmelerini teminen en mübrem ufa 

•:•; . •• bu da harabiyetten kurtarılmalarını önliyemediği gibi idareye daha fazla masraf tahmiline m 
Bu itibarla 1970 yılında yapılacak olan ve Devlet Plânlamanın tasvibine sunulan program 
ları ile mazbut hayrat onarımları için (7 900 000) lira ödenek kabul ve vize edilmiştir. 

22.722 Teknik personel ücretleri : 
22.721 nci tertibe konup Devlet Plânlamanın tasdikine sunulan yapı, bina ve hayratın bakım 
yıl içinde alınacak olan teknik personelin yıllık ücretini karşılamak üzere (600 000) lira öd 

22.723 Teknik personel geçici görev yollukları : 
Devlet Plânlamanın tasdikine sunulan program gereğince yapı, bina ve hayratın büyük bakı 
tırılacak olan teknik elemanların yollukları için (150 000) lira ödenek kabul ve vize edilmiş 
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23.000 Makina, teçhizat ve taşıt alınılan ve onarımları : 
23.622 Taşıt alımları : 

Devlet Plânlamanın tasdikine sunulan program gereğince 22.721 nci Yapı, bina ve hay 
liranın harcanmasında, ekserisi Ankara ve İstanbul'da ve bir kısmı diğer illerde buluna 
ve kontrolünde ve mevcut onarım eMplerinin, onarım mahallerinin çok uzak ve dağını 
kil vasıtalariyle yapılması hem fazla masraflı olduğu ve hem de kontrolda zaman kay 
dan bu mahzurları bertaraf etmek için mevcut taşıt ihtiyacı karşüıyamadığmd an bu 
lamak üzere (6) aded taşıt alınması için (300 000) lira ödenek kabul ve vize edilmiştir. 

23.623 MaMna ve teçhizat alımları : 
İstanbul Vakıflar Başmüdürlüğünde kurulan bakım ve onarım şubesinde çalışan devam 
ma lüzumlu malzemenin hazırlanması için ihdas olunan marangoz atelyesine; freze, kom 
kap tezgâhı, elektrik kaynak jeneratörü, darbeli matkap ve profil kesme tezgâhı alınm 
deli için Devlet Plânlamaca (50 000) lira ödenek kabul ve -vize edilmiştir. 

Sermaye teşkili ve transfer harcamaları 

32.000 Kamulaştırma ve satınalmalar : 
32.160 Âbide ve eski eserlerle ilgili kamulaştırma ve satınalmalar : 

Âbide ve eski eserlerin etrafının açılabilmesinıi teminen bu mahallerde bulunan şahsa 
bedellerini karşılamak üzere bütçemize konulan bu ödenek Devlet Plânlama Başkanlığı 
programı ile ilgili İstanbul \la Süleymaniye, Nuruosmaniye ve Eüstempaşa camilerinin 
için teşebbüse geçilmiş bulunduğundan yıl içlinde yapılabilecek istimlâk ve satın almala 
nek kabul ve vize edilmiştir. 

34.000 Malî transferler : 
34.250 580 sayılı Kanunun 13 ncü maddesine göre Millî Prodüktivite Merkezine ödenecek aid 

580 sayılı Kanunun 13 ncü maddesi gereğince Millî Prodüktivite Merkezine ödenecek 
34.811 633 sayılı Kanunun 30 ncu maddesi gereğince Hazineyle ödenecek karşılık : 

1950 yılına kadar mazbutaya alınarak mezkûr yılda Diyanete devredilen 2282 mazbut 
(86) olmak üzere mazbutaya alınmış olan cem'an (2 282 + 86) = 2 368 cami ve me 
kım giderleri için (251 000) lira ödenek konulmuştur. 
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Sosyal transferler : 
35.210 % 1 ek karşılıkları : 

5434 sayılı T. C. Emekli Sandığı Kanununun 14 ncü maddesinin (F) fıkrası (55) nci madd 
lüğü aylıkları ile 66 ncı maddenin (Ç) fıkrasına göre bağlanacak dul ve yetim aylıkları içi 
ve ücret bölümlerindeki ödeneklerin % 1 i nisibetinde verilecek ek karşılıklar namiyle bütçele 
imiş olmakla 12.110, 12.211, 12.290 ncı maaş ve ücreıt tertiplerine konulan cem'an (12 135 420 
ek karşılık olarak teklif olunmuştur. 

35.220 Emekli (ikramiyesi : 
(Bu ödeneği ihtiyaç nispetinde artırmaya Maliye Bakanı yetkilidir.) 
5434 sıayılı T. C. Emekli Sandığı Kanununun 89 ncu maddesıi hükmüne göre (39 ncu maddes 
ödemeler dâhil) fiilî hizmıet müddetleri (25 - 30) seneyi doldurmuş olanlardan emekliliklerin 
nı dolduranlardan emekliye ayrılacaklara ödenecek: ikramiyelerini karşılamak üzere (180 00 

35.230 Sanldık yönetim giderleri : 
5434 sayılı T. O. Emekli Sandığı Kanununun 28 nci maddesi gereğince sandığa ödenecek yön 
nunun 14 noü maddesinin (D) fıkrası gereğince, ödenek karşılıklar üzerinden % 14 nisbe 
edilmekle teklif olunmuştur. 

Diğer ödemeler : 
5434 sayılı T. C. Emekli Sandığı Kanununun geçici 19 ncu maddesine göre Vakıflar Genel M 
nisibetinde tesbit olunan borçla faizi, aynı kanunun geçici 20 nci maddesi gereğince tediye 
aynı mahiyetteki ödemelerle ayrıca 6122 sayılı Kanunla tadil edilen 5434 sayılı Kanunun 39 
ayrılacakların 55 den eksik her yaş yılı için emekli kesieneğine esas olan aylık veya ücretin 
Emekli Sandığına ödenmesi gereken paralar da bu tertipten ödenmesi icabetmekle bu kabîl ö 
Sandığına ödenmesini temin bakımınlan (10 000) lira ödenek konulmuştur. 

Emekli, klul ve yetim aylıkları : 
(Bu ödeneği ihtiyaç nispetinde artırmaya Maliye» Bakanı yetkilidir) : 
5434 sayılı Kanuna ek ve geçici maddeler eklenmesine ve bu kanunun bâzı hükümlerinin ka 
kanunlarla, emekli, dul ve yetimlerin aylıklarına tzam yapılmış olduğundan bu husus nazar 
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dul ve yetim, aylıklarının yıllık tutarı için (lü'7 672,49) lira, 1101, 669 «ayılı kanunla 
7184 sayılı Kanun gereğince verilmesi icabeden ölüm taızıminatı ile evlenecek kız çocu 
lığı olarak da (707 '930,12) lira 'olmak üzere gecen yıla nazaran (600 000) lira faızlasi 

35.686 Vakıflar Nizamnamesinin 52 nci maddesi gereğince mülhak vakıflara yapılacak ödem 
1 Valkıflar Nizamnamesinin 52 nci maddesi gereğince gelirleri sabit ve muayyen olmıya 

' • : revülerinin aylık ücretleriyle mezkûr hayratın aydınlatma, ısıtma ve temizlik giderlerine 
nek konulmuştur. 

35.687 Kudretsiz hayratın imar ve ihyasına yardım : 
Geliri müsaidolmıyan mülhak vakıflara ait cami ve mescitlerin tamirleri için yapılaca 
ödenek konulmuştur. r 

35.710 Vakıflar Memurları Yardımlaşma ve Biriktirme Sandığına yardım (Memur ve müst 
Genel Müdürlük ve Ankara Valkıflar Bölge Müdürlüğünde bilfiil vazife gören (242 
yemeği giderleri karşılığı ıdarak (33.5001) lira ödenek konulmuştur. 

35.720 Dernekler ve köyler tarafından inşa veya tamir ettirilecek hayrata yardım : 
Dernekler ve köyler tarafından yeniden inşa veya onarılacak hayrata, Hazinece bütç 
bakımından (1) lira ödenek konulmuştur. 

35.770 Korunmaya muhtaç çocuklar hakkındaki 6972 sayılı Kanunun 25 nci maddesinin (ç) 
dım : 
Korunmaya muhtaç çocuklar hakkındaki 6972 sayılı Kanunun 25 nci maddesinin ((J 
dım. için (50 000) lira ödenek konulmuştur. 

36.000 BORÇ ÖDEMELERİ : 
36.310 Kamu iktisadi teşebbüslerine geçen yıllar borçlan : 

Kamu iktisadi teşebbüslerme, ödenek kifayetsizliği dolaytsiyle yılı içinde ilgili tertip 
yeniden açılan işbu maddeye (15 000) lira ödenek konulmuştur. 

36.320 Diğer geçen yıllar borçları : 
Diğer geçen yıllarda tahakkuk ettiği halde ödenemiyen borçların tasfiyesini temin i 

36.400 Hama bağlı borçlar (Bu ödeneği ihtiyaç nispetinde artırmaya Maliye Bakanı yetkilid 
Gerek geçen yıllardan ve gerekse bu yıl içinde huzuru muhtemel ilâma bağlı borçları 
deki yetkiye istinaden yılı içinde temini mümkün olmakla (23 000) lira aynen teklif 
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36.600 Geliverilecek paralar : 
Fazla veya mükerrer olarak talısil olunan ve dolay isiyle cari yıl bütçesine irat kaydolunan 
kabil alacakların sahiplerine ret ve iadesi işbu bölülme konulan ödeneğin kâfi gelmemesi h 
nun 48 nci maddesi gereğince ek ödenek alınmak suretiyle ihtiyaç karşılanmakta olduğu 
muştur. 

36.800 Faiz, Acyo giderleri : 
Maaş ve ücret ile isıair mukannen masrafları karşılayacak kasa mevcudumun bulunmaması h 
yetkiye dayanılarak Genel Müdürlükçe açılacak kısa süreli avanstan doğacak faiz, ve sair gi 
tesbit ve teklif edilmiştir. 
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Bütçe Karma Komisyonu Sayın. Başkanlığınla 

Vakıflar Genel Müdürlüğünün 1970 yılı Bütçe kanun tasarısı tarafımızdan tetkik edilmiştir. 
Valkıflar Genel Müdürlüğü 1970 bütçesinin gelir ve gider toplamı (ı60 582 855) lira olup 1969 yılı B 

sanlık arz '©binektedir. 
1970 yılı Gelir Bütçesinin (43 $26 875) lirası Genel Müdürlüğün kendi kaynaklarından, (16 701 9 

mektedir. 
Geneli Müdürlüğün kendi kaynaklarından elde edilen (43 826 875) liralık gelirin müfredatı özet ola 

Gelirlin cinsi Lira 

Kiralardan 30 000 000 
Hasılatlardan 6 220 000 
Temettü ve faizlerden 5 450 000 
Geçen yıldan devreden naJkit 2 156 875 

43 82,6 875 

Genel Müdürlüğün kendi kaynialklarından elde edilen (43 826 875) liralık gelir, 1969 yılma nazaran 
1970 bütçesinin (60 528 855) liralı'k gelirine tekabül eden gider bütçesindeki harcamaları ise şöyled 

Harcamaların cinsi Lira 

Cari harcamalar 32 000 000 
Yatırım harcamaları 24 655 000 
Sermaye teşkili ve transfer harcamaları 3 873 855 

<60 528 855 

Gelir ve gider rakamlarına böylece işaret ettikten sonra 1970 bütçe tasarısı ile ilgili görüş, kanaat v 
Hizmetin nliteliği ve yerine getirme şeKli : 
Ferdin hayırseverliğine ve yardımlaşma arzusuna ulvî bir cevap teşkil eden ve onun bu heyecan v 

eşsiz âbide ve eslki eserleriyle Türk medeniyet tarihine Dünya medeniyet tarihinde önemli yerini kaza 
düğü sosyal hizmetleriyle de toplum hayatımızda tarih boyunca önemli bir mevki işgal ederek bir kısım 
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Binlerce vakfiyelerle kurulan Vakıfların vücuda getirdiği eserlerin bakım, onarım, korunmaları ve yin 
yal ve kültürel hizmetlerin ifası ve geliştirilmesi Vakıflar Genel Müdürlüğüne mevdu bulunmaktadır. 

Genel Müdürlük tabiatiyle vâkıfın irade ve arzusuna uygun olarak gelir kaynaklarım en iyi şekilde değe 
dan ekle edilecek gelirler ile hizmetleri yine en iyi şekilde yapmak mevkiindedir. 

Bu sebeple Vakıflar Genel Müdürlüğü Anayasamızla benimsenmiş olan «insan hak ve hürriyetleri», «insa 
«Sosyal adalet» ilkelerinin ışığı altında daha fazla gelişme ve hizmet etme imkânlarına kavuşma gayeleri içi 

Gelişen iktisadi durum, sosyal ve kültürel hizmetlerin önem ve mahiyeti göz önüne alınarak Vakıflar Gen 
edici bâzı 'mevzuatta değişiklikler temin etmek suretiyle, gelir kaynaklanın en iyi şekilde değerlendirmek ve 
kilde tahakkuk ettirmek bakımından, bugün olduğu gibi Başbakanlığa bağlı bir Genel Müdürlük halinde m 
teşkilât kanununa kavuşturulması yerinde mütalâa edilmektedir. 

Bu suretle bugün yeterli eleman temininde çekilen müşkülât da nazarı itibara 'alınarak kadro imkânlarını 
Filhakika geçen sene yapılan bu temenni, Vakıflar İdaresince nazarı itibara alınarak Vakıflar Genel Mü 

delerinin değiştirilmesine, aynı kanuna ek maddeler ile geçici maddeler eklenmesine daiiır bir tasarı hazırlan 
komisyonlarda görüşüldükten sonra Meclis Başkanlığına sunulmuştur. Seçim sebebiyle maalesef kanunlaşam 
tükal ettirilmelidir. 

Teşkilât kanunundaki bu değişiklikle, Vakıf hizmetlerinin rasyonel ve günün ekonomik ve sosyal şartlar 
hususi hukuk hükümlerinden faydalanmak suretiyle vâkıfın arzusunun en iyi şekilde kıymetlendirümesi m 

Hizmetin gelişmesi : 
1. — Sosyal hizmetler : 

1. — Gureba Hastanesi : 
Vâkıflar Genel Müdürlüğünün Sosyal hizmeti erinin çok önemli bir yönünü teşkil eden Vakıf Gureba Hast 

Sultan Vaikfı ile tesiis edilmiş olup 125 seneden beri fakir ve garip kimselerin sağlık yardımına koşmak gibi ç 
bulunmuştur. ı|.v 

Hizmetlin ehemmiyetini tebarüz ettirmek 'bakımından bâzı istatistiki rakamların belirtilmesinde fayda mü 
Hastanenin muhtelif servislerinde yılda ortalama (60 000) poliklinik, (4 000) klinik tedavisi ve (1 700) a 
Mezkûr Vakıf aırsası üzerine, yine aynı vakfın arazisinin istimlâk bedeli olarak üniversiteden alınmakta 

delleriye 575 yataklı takriben 34 milyon lira proje değerinde modern bir hastane inşaatı, İkinci Beş Yıllık 
1968 tarihînde temeli atılmıştır. İnşaat devam etmektedir. Bu programın gerçekleştirilmesiyle Vakıflar İda 
metleri meyanına bir yenisini daha ilâve etmiş olacaktır. 

2. — Yurtlar : 
Halen muhtelif illerimizde (41) aded vâkıf öğrenci yurdu vardur. Bu yurtlardan üç adedi yüksek öğreni 

erkek, diğeri kız olmak üzere ikisi İstanbul'da, ve bir kız öğrenci yurdu ise Ankara'dadır. 
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Bütün hu yurtlarda barınan öğrenci adedi (4 171) dir. 
1970 yılı Bütçesine (1 087 741) lira noksanı ile (3 762 259) lira tahsisat konulmuştur. 
Vakıflar Genel Müdürlüğünün önemli bir hizmeti olan öğrenci yurtlarının son birkaç sene içerisinde 

da'ki tahsisatın 1966 yılında (2 300 000) lira iken 1969 yılında (4 850 000) liraya çıkarıldığı ve 11 yeni y 
müşahade edimiştir. 1970 Bütçesinde bu ödenek (1087 741) lira azaltılmıştır. 

Gieçen seneki ödenek ve sarfiyat muvacehesinde bu ödeneğin kâfi gelmiyeceği 'aşikârdır. Yapılan incele 
göre senesi içinde bu tertibe ödenelk alınması mümkün görülmektedir. Bu formülün, hizmet aksatmadan t 

Zayıf bünyeli bakıma 'muhtaç ve fakir ilkokul çağındaki çocukların her türlü ihtiyaçlarım s'ağlıyan ve 
kamp hizmeti için de 1970 bütçesine yeteri kadar ödenek konulmuştur. 

3. — imaretler : 
Halen dördü İstanbul'da ve 30 u diğer vilâyetlerde olmak üzere 34 aded vakıf imaret hali faaliyetted 

öğrenciye yemek verilmektedir. 
4. — Burslar : 
Burs hizmetlerinin geliştirilmesi memnuniyetle kaydedilmiştir. 
5. — Âmâ ve muhtaç aylıkları : 
Vakıflar Genel Müdürlüğünün sosyal hizmetleri meyanında yer alan âmâ ve muhtaç maaşları mevzuun 

konulmuştur. 
Mezlkûr ödenekten (700) âmâya (75) er lira, (650) muhtaca da (60) ar lira aylık ödenecektir. 

II - Restorasyon, inşaat ve onarım hizmetleri: 
1. — Âbide ve eski eser onarımı ve restorasyonu : 
Vakıflar İdaresinin kendi kaynaklarından temin ettiği gelirle onarımlarına imkân olmıyan ve 7044 sa 

ne devredilen eski eserlerin onarımı için 1970 yılı bütçesine Hazine yardımı olaralk (15 655 000) lira ödene 
1970 yılma ait onarım programı Devlet Plânlama Müsteşarlığının vitesinden geçmiş ve programa dâhi 

başlanmıştır. 
Programda 162 aded cami, medrese, han, hamam ve kervansaray restoresi öngörülmüştür. Onarım ve 

yapılmıştır. 
Eski eserleri sanat ve tekniğin icaplarına göre restore ettiren Vakıflar Genel Müdürlüğü, onları günü 

ederek halkımızın ve insanlığın hizmetine arz etmektedir. 
Anıtların korunmaları, onların bir toplum hizmetine verilmeleriyle daha kolay sağlanacağı şüphesizdir 
Restore edilen camiler, daha iyi bir şekilde ibadete hasredilir ken medreseler kütüphane ve öğrenim y 

sanayiinin otelleır ihtiyacına tahsis olunmaktadır. 
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Filhakika restoresi ikmal edilmiş bulunan Kuşadası Öküz Mehmet Paşa Kervansarayı orijinal durumu ile 
otel haline getirilmiş ve dolar üzerinden kiraya verilerek 1968 yazında hizmete açılmıştır. . • . 

Ayrıca Edirne Büstem Paşa Kervansarayı, İstanbul Haseki Medresesi, Aksaray'da Sultan Hanı ve Payaz 
ratle girilmiş olup 'bunların da sıra ile otel haline getirilmesi için çalışmalara başlandığı anlaşılmıştır. 1970 s 
sarayı ve Haseki Medresesi otel olarak hizmete açılacaktır. ' , . ' . ' . 

2. — Akaar ve hayrat onarımı : 
Vakıflar Genel. Müdürlüğünün kendi gelirinden tefrik edebildiği miktar ile akaar nevinden olan bina ve 

konulan (7 150 000) lira; 1970 yılı Bütçesinde (8 650 000) liraya çıkarılmıştır. 

3. — Akaar inşaatı : 
Vakıflar Genel Müdürlüğü 2762 sayılı Vakıflar Kanununun 12 ııci maddesi gereğince irat getirmiyen v 

lunmıyan gayri'menkulleri satarak elde edilen paraları akaar toprak satış bedeli fonu namı altında toplama 
rinde yeni yatırımlara gitmekte ve böylece Vakfın gelirinin devamını ve artırılmasını sağlamaktadır. 

Bu yatırımlar da Birinci Beş Yıllık ve İkinci Beş Yıllık olarak plânlanmış ve Devlet Plânlama Teşkilâtı 
tir. 

İkinci Beş Yıllık Plân devresinde akaar yatırımının ilaha geniş bir programla ele alındığı memnuniyetle 
Yıllık Pân döneminde 30 milyon liralık harcamaya mukabil İkinci Beş Yıllık Plân dönemi için (107 000 00 
alınmıştır. 

Filhakika 1968 yılı içinde Vakıflar Genel Müdürlüğünce .10 iş hanı ve bir hastane binası, 1969 yılında 5 
da 6 iş hanı temeli atılacaktır. 

Gıenel Müdürlüğün bu sahadaki faaliyetleri idare için devamlı birer gelir kaynağı t e sikil etmesi ayni zam 
nin imarına ve ekonomik kalkınmasına yardımcı olması bakımından olumlu karşılanmıştır. 

Keza aynı kanunun 10 ucu maddesi gereğince tahsis edildikleri maksada göre kul 1 anılmaları kanuna veya 
hut işe yaramaz bir hale gelen hayrat gayrim en küller, kanunun öngördüğü formaitelerle satılarak, bunlard 
ve hayrat satış bedeli namı altında ayrı bir fonda toplanmakta, ve bununla memleketimizin kültürel, ve sosy 
rat tesisleri yapılmaktadır. 

1968 yılında temeli atılan Guruba Hastanesi inşaatı, bunların başında gelmektedir. 

III - idarenin denetimine bağlı isletme ve şirketler hikmetleri : 
1. — Vakıf zeytinlikler işletmeleri : 
Ayvalık, Antalya ve Aydın havalesinde bulunan geniş çaptaki Vakıf zeytinliklerin mahsulü, kurulmuş bu 

tabl bir şekilde kıymetlendirilerek elde edilen en iyi evsaftaki zeytinyağı, sabun ve salamura zeytinleri her 
nin mevcut zeytinliklerini en fennî usullerle imar ve tima;r ettirdiği ve her iki işletmeyi 1963 yılında hizme 
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teçhiz ettiği memnuniyetle miüşalhede edilmiştir. 
Antalya'da Vakıflar İdaresine ait Murat Paşa arazisindeki 22 500 kadar zeytin ve 12 000 civarındaki 

hafazasını sağlamak mıaksıadiyle 1965 yılında Antalya'da bir fabrika kurulmuş ve bu zeytinlerin işlenmek 
hallinde halledilmiştir. 

Ayrıca 'aynı fabrikada halkın zeytinlerinin de işlenmesi bir hizmet olarak ele alınmıştır. 1967 yılında 
1968 yılında (8 146 914) Kg. zeytin toplanmış ve bundan (1 738 740) Kg. zeytinyağı istihsal edilmişt 

mura zeytinlerini vatandaşın daha fazla istifadesine arz etmıek amaciyle 1968 yılı içinde Ankara ve İsta 
maktadır. 

2. — Vakıf Taşdelen Memba Suyu İşletmesi : 
1960 senesinden bu yana seneliği (150 000) liraya kiraya verilmiş bulunan Vakıf Taşdelen Memba Su 

göre işletilmemesi ve Vakfa verdiği kiranın pek az olması sebepleriyle, suyun modern sıhhi esaslarla biz 
mesi kararlaştırılmış, gerekli modern ve sıhhi tesis için hazırlanan projeye göre (1 270 000) liralık yıkama 
taj dâhil ihale edilmiştir. Yakında montajının yapılacağı, sıhhi esaslara uygun suyun halk ihtiyacına arz 

3. — T. Vakıflar Bankası T. A. O. : 
6219 sayılı Kanunla kurulan Türkiye Vakıflar Bankası T. A. O. lığının (50) milyonluk sermayesi var 

lüğünce taahhüdedilmiş bulunmaktadır. Bu miktarın karşılığı olan (27 500 O00) liranın tamamen ödenmi 

A) Bankadan 1968 yılı temiettüü olarak (3 870 854) lira alınmış ve 1969 yılı Bütçesine irat kaydedi 
B) Memleketimizin iktisadi ve ticari hayatında, kuruluşundan bu yana daima artan ve olumlubir tesir 

gelişmektedir. Filhakika Ekim 1969 sonu itibariyle sermaye, ihtiyatlar ve karşılıklardan meydana gelen ö 
mevduatı (810 120 023) liraya ,diğer fonlar ve imkânlar toplamiyle birlikte öz ve yabancı kaynaklar 
(858 728 687) Mraya ulaşmış bulunmaktadır. 

Memleketimize turist akımını hızlandırmak ve döviz gelirlerini artırmak için ihtiyaç duyulan konakl 
liştirilmelerine yardımcı olmak maksadiyle özel sektör teşebbüslerinin bilhasisa yeni otel ve diğer turistik 
ayrıca işletme kreldisi ihtiyaçlarını temine matuf ollmalk üzere Maliye Bakanlığı, Turizm ve Tanıtma Ba 
Vakıflar Bankası arasındaki dörtlü anlaşmalara 'banka nezdinde (72,5) milyon liralık bir fon tesis edilm 

Banka 1968 yılında (14 241 741) lira safi kâr sağlamıştır. 
Kârın Ödenmiş sermayeye oranı (% 28,48) dir. 
Bankanın yılbaşındaki sulbe adedi (110) iken 1969 yılında yeniden 26 şubenin hizimete girmesiyle şd 
1970 yıllında ise yeniden (22) şubenin açılmasının programa bağlanmış olduğu memnunlukla müşahad 
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4. Taiksim Oteli : 
Vakıflar Genel Müdürlüğü 623 sayılı Kanun ile Taksimce inşa edilecdk otel için (70 000 000) lira serma 

ile iştirak etmiş bulunmaktadır. Mezkûr şirkete yine Türkiye Cumlıuriyeti Emekli Sandığı (22) milyon, 
İş Bankası 10 milyon ve Güneş Sigorta 1 milyon lira ile iştirak etmektedirler, yapılan etütlere göre Taksim 
1968 Nisan ayında temeli atılmış olan otelin inşaatına, iş programına uygun olarak süratle devam edilme 

Sermaye teşkili ve transfer harcamaları : 
1. 1969 yılı Vakıflar Genel Müdürlüğü bütçesinin (A/3), işaretli cetvelinde yer alan sermaye teşkili ve tra 

öidenek konulmuş olup, mezkûr ödeneğin tamamını, bütçenin tetkikinden de anlaşılacağı üzere, kanuni yardım, 
cek hayrata yardım ve Elmekli Sandığına yapılan ödemeler teşkil ettiği ve 1970 yılı bütçesiine ise aynı maks 
lira noksaniyle (3 873 855) lira ödenek konulduğu görülmüştür. 

2. 1969 yılı harcamaları, hizmet plânına uygunr zamanında ve yerinde kullanılmıştır. 
3. Kuruim ve derneklere yapılan malî yardımlar maksadına uygun bir şekilde yapılmıştır. 
4. Genel Müdürlüğün geçen yıl borçları ile ilâma bağlı borçları için (Ek ödenek dâhil) 1969 yılı Bütçes 

bulgüne 'kadar (23*6 158) lirasının mevzuata uygun olarak ödendiği görülmüştür. 

Geçen yıl bütçe uygulatması : 
1. Vakıflar Genel Müdürlüğünün cari yıl bütçesinin çeşitli bölümlerimde mevcut ödeneğin kullanılmasında 

sinin (A) fıkrası gereğince Maliye Bakanlığınca ikinci altı aylık dönem sonunda mevcut ödeneklerden (A/ l ) 
(A/2) yatınım harcamalarından (6 633 000) lira, (A/3) sermaye teşkili ve transfer harcamalarından (50 000 
lira mevkuf tutulmuş olduğundan harcama yapılmamıştır. 

2. Ödenek harcaması ve tevziinin Bütçe Kanununa uygun yapıldığı, 
3. Ödenıdklerin tevzii, Vakıflar Genel Müdürlüğüne bağlı teşkilâtların vâki ihtiyaç talepleri nazara alınma 
4. Kadrolarda hizmeti aksatacak açıklar bulunmadığı, 
5. Bugüne kadar 1050 sayılı Mulhaselbei Umumiye Kanununun 48 nci ma'dldelsi gergince (6 020 000) lira 

uygun bulunduğu görülmüştür. 

Yeni bütçe teklifleriyle ilgili incelemeler : 
1. Muhasebei umumiiyenin âmir hükümlerinle ve beş yıllık proıgramlara göre konan hizmet karşılığı ödene 
2. İnşaat, onarım ve restorasyon ödeneği muntazam bir plân ve proj'eye göre ayarlanmış olup â'bi)de ve esk 

Gayrimenkul Eslki Eserler ve Anıtlar Yüksek Kurulunun tasvibinden .geçtikten sonra tatbik edilmektedir. 
Bütçe dışı akaar ve toprak satış bedeli fonundan yaptırılan yeni akaar yatırımları da Vakıflar Genel Müdü 

let Plânlama Teşkilâtınca kalbul edilen programlara göre tatbik edilmektedir. 
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3. Bütçeye konan maaş ve ücret ödeneği fiilî kadroya kifayet etmektedir. 4598 sayılı Kanun gereği 
katı mevcudolup mevzuatına uygun .olarak yürütülmekte ve adeti itibariyle hizmetlerle ahenkli bulunmak 

4. Hizmeti aksatacak kadro tasarrufu olmamıştır. 
5. (L) cetvelinde bulunan teknik elemanlara ait maaş kadrolarında çalıştırılacak teknik eleman bulun 

miyeli teknik personel tali'matnamesindeki esaslar dahilinde çalıştırılan tdknik elemanlarla temin edilmekte 
İlleıde idarenin taşrada açacağı teşkilâtta istihdam edilmek üzere halen (L) cetvelinde (38) kadro muh 

ettiğinde kullanılacaktır, 
6. (D) cetvelinde geçen yıla nazaran kadroda ciüz'i bir artış mevcuttur. Bu artış bu yıl açılacak yu 

kanlarında istihdam edilecek personel ihtiyacın;) karşılık bulunmaktadır. 
'7. Geçici hizmetlilerin 3656 sayılı Kanunun 9 ncu maddesine uygun bulunduğu, sürekli hizmet kadro 

lışanların Vakıflar Genel Müdürlüğünün merkez ve taşradaki gayrimenkul]erin teslbitinklc ve kış ayları 
yardımcı mahiyetinde çalıştırılmakta olan işçileri teşkil ettiği anlaşılmıştır. Bunlar lüzumlu elemanlar 
çici kadronun konulması yerinde görülmüştür. 

8. Vakıflar Genel Müdürlüğü Vazife ve Teşkilâtı Hakkındaki 6760 sayılı Kanun gereğince İstaıılbu 
için ek görev tazminatı verilmekte olup başkaca ek görev ile doldurulan kadro bulunmamaktadır. 

9. Vakıflar G-enel Müdürlüğünün yaptırdığı ve yaptıracağı âbide ve eski eser onarım ve restorasyo 
mak üzere dış memleketlerden getirtilecek tanınmış eski eserler mütehassıslarından faydalanmak için 
luğu ile yevmiyelerine karşılık: olarak bu yıl bütçesine konulan (10 000) lira ödenek yerimde görülmüş 

10. Yatırım programının zirai kısmında yer alan projenin tahakkuku için ecmeJbi memleketlerdeki m 
eeneibi memleketlere gönderilecek elemanların yolluk ve zaruri masrafları için ('20 000) lira ödenek 

Bu ödenek, vakfa ait geniş zirai sahaların daha rantabl bir şekilde değerlendirilmesi için yerinde ve f 
11. Döşemle ve demirhaş ödeneklerinde israfa kaçılmamıştır. 1970 yılı için bu tertibe konulan ödene 
12. Vâkıflar Genel Müdürlüğünde 237 sayılı Taşıtlar Kanununa göre (24) aded taşıt mevcudolup 

lük yönetim ve onarım, hizmetlerinde, (13) tanesi İstanbul Vakıflar Başmüdürlüğü idare ve eski eserler 
olan Vâkıflar Bölge Müdürlüklerinin zirai ve yönetim hizmetlerinde kullanıldığı müşâhade edilmiştir. 

13. Yayın alımları ve giderleri bölümüne konulan (110 000) lira ödeneğin, 

A) Vakıflar Dergisi adı altında neşredilmekte bulunan 9 ncu cilt mecmuanın tercüme, telif ve tab' 
B) Genel yönetimle ilgili, kanun, genel yaz d ar, resmî ve günlük gazetenin albonesli, 
C) Mevcudu kalimıyan 2 sayılı Va/kıflar Dergisinin vaki talebi karşılamak üzere ikinci baskısı, 
D) Çok kıymetli âbide ve tarihî özellikleri haiz eslki eserlerden başlamak suretiyle bunların özellik 

basımı, 
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E) Vakıflarda mevcut dokümanları da ihtiva edecek Vakıflar Bülteni neşri, ücretlerine karşılık bulundu 
14. Vakıflar Genel Müdürlüğünün 1969 yılı cari harcamalarında tasarrufu mümikün bir konunun mevzu 
Dilek ve /genel düşünceler : 
1. Bugün Vakıflar İdaresi, vakfiyelerin şartlarını yerine getirebilmek için bir taraftan vakfiyelerle öng 

çalışırken, diğer taraftan ecdadın çok kıymetli yadigârı olan cami, çeşme, mescit, medrese, han, hamam, tür 
nin bu büyük sanat eserlerini orjinal zenginliklerine zarar vermeden onarmak, bakım ve muhafazalarını s 
nesillere intikal ettirmek gibi önemli ve kutsal bir vazifeyi başarmaya gayret etmektedir. 

Son yüz yıl içerisinde ihmal edilen bu eserlerin onarım ve restorasyonlarınım âcil bir duruma gelmiş bu 
günkü gelirleriyle yerine getirilmesi mümkün olmadığı aşikâr bulunduğundan her sene Devlet Plânlama Te 
zinece Vakıflar Bütçesine yardıım yapılmaktadır. 

Eski eser ve âbidelerin tamir ve restorasyonları için tahminen 600 milyon liraya ihtiyacolduğu hesapla 
içerisinde gerçekleştirilmesi için her sene en az (60) milyon lira ayırmak gerekmektedir. Buna rağmen H 
nuna müsteniden senede vasati (20) milyon lira tefrik olunmaktadır. Bu sene bu miktar (15 655 000) liray 

Tamire muhtaç eski eserlerin çokluğu tarihimizin istikbale intikalini temin ve halk efkârını ilgilendirmes 
nazaran (7 845 000) lira moksaniyle yapılması, bu hizmetin ifasını aksatacağı müşahede edilmiştir. 

2. Turizmi sektörüne dâhil olan âbide ve eski eserlerin onarım ve restorasyon ihaleleri 2490 sayılı Kanu 
Ancak sözü edilen eserlerin onarımımda bu işte ihtisası bulunmıyan mütaahhitlarin ihaleye iştirak etmele 

yakati bilinenlerin tercih edilmesi mümkün olamamaktadır. Bu yüzden eski eserlerin gerektiği şekilde onarımı 
hattan anlaşılmıştır. 

Bu sayılan mahzurların giderilmesi, Hükümetçe hazırlanan Artırma, eksiltme ve ihale kanun tasarısına, 
ehliyet ve ihtisası idarece bilinenlere bu işlerin terciihan yaptırılmasına ve gelecek yıllara sâri taahhüt ve m 
hükümler konulmasının yeninde olacağı mütalâa olunmaktadır. 

3. Dernekler ve köyler tarafından inşa veya tamir ettirilecek camilere yardım olarak her yıl bütçesine 
yer almadığı görülmüştür. 

• Dernek ve köy idareleri tarafından her sene halkın yardımiyle binlerce cami yaptırılmakta ve işemelerden 
miktar ödenekle bu hizmetin tahakkukuna yardım edegelmektedir. Mânevi bakımdan önemli bulunan bu yar 
duğu gibi bütçeye (10 000 000) lira ödenek konulmak suretiyle bu hizmetin tahakkukuna yardım edilmesini 

4. Yurdumuzda 200 bini mütecaviz korunmaya muhtaç çocuk bulunmaktadır. Bunların himaye edilmesi 
de yetiştirilmesi için, korunmaya muhtaç çocukları koruma birlikleri kurulmuştur. 

Bu birliklerin faaliyeti 200 bin çocuğu korumaya yeterli değildir. Bütün hayır kurumlarının çalışmalarını 
sosyal bir hizmet olacaktır. Sosyal hizmetler bakımından yurdumuzda önemli bir mevkie sahip bulunan Vak 
muhtaç çocuklar için konmuş bulunan (50 000) lira ödeneğin hiç olmazsa (100 000) liraya çıkarılmasını bilh 
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5. Ayvalık ve Aydın vakıf zeytinlikleri işletmelerinden elde edilen yağların 1968 senesinde, Ankara 
sıtasiyle doğrudan doğruya tüketiciye satışı teşebbüsünü memnuniyetle karşılamalkta ve bu mağazaların 
yım. 

6. Vakıflar Genel Müdürlüğü sosyal ve kültürel hizmetlerini önemli bir şekilde geliştirme yoluna g 
a) Bezmi Âlem Valide Sultan Vakfından olan Guruba Hastanesinin hizmet kapasitesini artırmak, g 

yenilenmesini ve fakir vatandaşlarımızın daha iyi şartlar içinde tedavi imkânım temin etmek maksadiyle 
kullerinin satışlarından elde edilen para ile yeni bir hastane binasının inşasının kararlaştırıldığı, 34 mil 
(8) milyon liralık karkas kısmının ihale edildiği re temelinin atıldığı memnuniyetle öğrenilmiştir.576 yat 
gibi tesisleriyle Vakıflar İdaresi memlekete mode-ıı bir hastane kazandırmaktadır. Bu teşebbüsü takdir v 
hizmet olarak memleket çapında şöhreti olan bir duruma getirilmesini temenni edeniz. 

b) Vakıf Öğrenci yurtlarının gerek kadro miktarlarının, gerekse yurt adedinin artırıldığı, 1968 sene 
memnuniyetle öğrenilmiştir. Vakıfların öğrenci yurt hizmetlerinin heır sene artırılmak suretiyle bütün me 
Bu gelişmenin devamını temenni ederim. Yurtlar tahsisatı geçen yıla nazaran 1970 bütçesine (1 987 741 
la Vakıfların mevcut yurtlarının ihtiyacını karşılamak mümkün değildir. Kaldıki vakıflar idaresinin soısy 
rakla>maması 1970 yılında da yeni yurtlar açılması gerektiğinden Bütçe Kanununun 9 ncu maddesindeki 
de tatbikini temenni ederim. 

c) Vakıf ve eski eser mevzuunda tanınmış ilim adamlarının çok kıymetli yazılarını ihtiva eden ve mem 
Vakıflar Dergisi için Büçeye bir miktar ödenek konulmuş ise de bu değerli eserin hiç olmazsa senede iki s 
bulmaktayım. 

Geçen sene yapılan temenni üzerine mevcudu kal/mıyaıı. birinci ciltten bastırıldığı memnuniyetle görülm 

II - Cildin de yakında bastırılacağını ümidetm ekteyim. 
d)' Vakıflar Genel Müdürlüğünün arşivinde bulunan son derece kıymetli ayrıca birer yazı eseri 

ranmamasını ve en iyi şekilde muhafaza edilmelerini temin maksadiyle alman mikrofilm makinasmı 
rülmüştür. Vakfiyelerin mikrofilm alınmaları işinin süratle neticelendirilmesini temenni ederim. 

e) Birer sanat şaheseri olan Vakıf eski eserlerin mevcut fotoğraflarını ve restorasyon sırasında 
toğıaflarını tasnif muhafaza ve birer kıymetli doküman olarak geleceğe intikalini sağlamak için kuru 
memnuniyetle belirtir arşivin zengin ve iyi bir şekilde ikmalini temenni ederim. 

f) Vakıflar Genel Müdürlüğünün dünyada ve Türkiye'de vakıflar hakkında yazılmış eserleri t 
vakıf kütüphane tesisi kararını burada zevkle belirtir. Bu kararın gerçekleştirilmesini gönül den tem 

7„ Ferdin Vakıf yapma arzusunu kıymetlendirmek ve vakfın tarihî gelişimini devam ettirmek 
rürlüğe konulan 903 sayılı Kanunun öngördüğü tüzük tasarısının Vakıflar Genel Müdürlüğünce 
nıştaya intikal ettirildiği anlaşılmıştır. Danıştay Birinci Dairesinde müzakeresinin ikmal edildiği 
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Tüzüğün biran evvel neşrolunarak tatbikin a geçilmesini temenni ederim. 
8. Vakıflar Genel Müdürlüğünün İstanbul'da açtığı Türk Yazma Eserleri Müzesi ile Yapı Malzeme 

Vakıflar Galerisini memnuniyetle kaydeder, bu gibi teşebbüslerin genişletilmesini temenni ederim. 
9. Vakıflar Genel Müdürlüğünün bir vakıf üniversitesi kurma mevzuundaki etüt ve çalışmalarını çok 

yım. Bu teşebbüsün en kısa zamanda gerçekleşmesini temenni ederim. 
10. 6:91 sayılı Kanunun tatbikatı ile alâkalı olarak, belediyeler, belediyelere bağlı müessese ve kurul 

alacakların, 19G6 yılından beri taksit ve faizlerinin tahsil edilemediği müşahede edilmiştir. 
Mezkûr kamımın 5 nci maddesinin (B) fıkrası Hazinece tahkim olunan borçların yirmi yılda ve yir 

birlikte ödenmesini âmirdir. 

Tahkim tarihi olan 1965 malî yılı sonundan itibaren, Hazine kefaletine giren mazbut vakıfların r 
ödenmemesi, vakıfların gelir kaynağını teşkil eden akaar inşası gibi yatırım faaliyetlerini engellediği cihe 
alandaki hizmetlerini geliştirebilmesi bakımından bütçe kanuniyle konulan takyidatm kaldırılarak mez'k 
görmekteyim. 

11. Bugünkü Vakıflar Teşkilât Kanunu, Vakıflar İdaresi memur ve teknik elemanlarını maddi yönde 
bir kısım personel İdareden ayrılıp başka teşkilâta girmektedir. Bu ayrıldığı önlemek, Vakfı eleman ba 
nin bugün gelişen ekonomik, sosyal ve kültürel hizmetleri lâyikıyle yapabilmesini temin etmek için T 
likleri, ihtiva eden ve halen Mecliste bulunan kanun tasarısının biran evvel kanunlaşmasını temenni etmekt 

Netice olarak Vakıflar Genel Müdürlüğünün son seneler içerisindeki çalışmalarının çok olumlu bulun 
sini en iyi şekilde gerçekleştirecek bir yönde gelişmekte olduğunu, hususiyle belirtmek isterim. 

Filhakika, Birinci 5 Yıllık Plâna göre 70- milyon tutarında olan restorasyon faaliyetleri İkinci Beş Y 
kezia birinci dönemde 34 milyon lira olarak gerçekleştirilen akaar yatırımı, ikinci dönemde 107 milyon li 

Sosyal hizmetler % 100 nisbetinden daha fazla geliştirilmiş bilhassa yeni öğrenci yur t lan açılmasına 
Vakıf Gureba Hastanesinin modern bir binaya kavuşturulması hizmeti ayrı bir önem taşımaktadır. 

yeni ve olumlu faaliyetlerdir. 
Bu gayretlerin aynı hızla devamını gönüld en temenni ederim. 
Vakıflar Genel Müdürlüğü İ970 yılı bütçe tasarısı üzerindeki görüş, kanaat ve temennilerimi, Yüksek 

saygı ile arz ederim. 
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Bütçe Karma Komisyonu raporu 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Bütçe Karma Komisyonu 

Esas : No. 1/18 
Karar No. : 10 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

30 . 11 . 1969 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisine sunulup, Komisyonumuza havale edilen 
çe Kanunu tasarısı), ilgili Devlet Bakanı, Genel Müdür ve Maliye Bakanlığı temsilcilerinin de katıld 

Vakıflar Genel Müdürlüğü 1970 Bütçe Kanunu tasarısında, sırası ile (A/ l ) , (A/2) ve (A/3 ) işar 
camalar için (32 000 000), yatırım harcamaları için (24 655 000) lira, sermaye teşkili ve transfer harc 
nulmak suretiyle söz konusu Genel Müdürlüğün Gider Bütçesindeki harcamalar toplamı (60 528 855) 

Komisyonumuz adına Vakıflar Genel Müdürlüğü Bütçesi üzerinde gerekli incelemeleri yapan raportö 
yın üyelerimiz görüşlerini beyan ile önümüzdeki yıllarda göstereceği faaliyetleı- ve beklenen sonuçlar ü 
açıklamış ilgili Devlet Bakanı ve diğer sorumlular Genel Müdürlük faaliyetleri üzerinde geniş bilgi 

Temeli kişinin hayırseverliğine, yardımlaşma arzusuna ulvi bir cevap teşkil eden ve onun buheyec 
bir yandan eşsiz âbide ve eski eserleriyle Türk ve Dünya medeniyet tarihine şan ve şöhret salmış, d 
hayatımızda bütün tarih boyunca önemli bir mevki işgal ederek bir kısım âmme hizmetlerinde toplumum 

Binlerce vakfiyelerle kurulan vakıfların bünyesindeki eserlerin bakım, onarını, korunmaları ve y 
ve kültürel hizmetlerin ifası ve geliştirilmesi Vakıflar Genel Müdürlüğünce yürütülmektedir. 

Halen söz konusu Genel Müdürlüğün iştigal sahasında tarım, özellikle zeytinlikler işletmesi, içme 
ne, yurt, imaret, yoksullara yardım, anıt ve eski eserleri onarmak, restore etmek ve nihayet gelir sağlı 
lar vardır. Bu kadar değişik konuları ve bunların gereği olan hizmetleri yürütmekle yükümlü Genel M 
çesine nazaran (12 676 610) llira bir eksiklik göstermıekitedlir. Gelir Bütçesinin (43 826 875) Lirasını kendi 
lirasını da Hazinıe yardımından sağlamıştır. 1969 yılına nazaran ıken'di İkaynaikllarmıda (3 108 390) lira f 
cılık ve zeytincilik dalında, halkın günbegün artan teveccüh ve itimadı sonucu ve kısmen de değerlen 
lardan artan gelirlerden doğmaktadır. 

Genel Müdürlüğün yukarda özet olarak ifade edilen faaliyet ve hizmetlerinin her yıl bir önceki yıl 
leği ile, maddelerin görüşülmesine geçilmiştir. 

Komisyonumuzda, 1 nci maddeye bağlı (A/ l ) ve (A/2) işaretli cetveller aynen kabul edilmiş, (A/3 
ve köyler tarafından inşa veya tamir ettirilecek hayrata yardım» maddesine, halkın yardımı ile yaptırıla 
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maksadiyle (10 000 OüO) lira ilâvesi, 35.770 nci (Korunmaya Muhtaç Gocuklar hakkmdaki 6972 sayılı Kanu 
gereğince birliklere yapılacak yardım) maddesine de (50 000) lira ilâve1 edilmesi uygun bulunarak, birinci m 
tir. 

Birinci maddeye yapılan bu ilâve, ikinci maddeye bağlı (B) işaretli cedvelin 72.100 (Hazine yardımı) ma 
gider dengesi sağlanmış olacağından ikinci madde, bu değişik şekli ile kabul edilmiştir. 

3 ncü, 4 ncü, 5 nci, 6 nci, 7 nci, 8 nci 9 ncıı, 10 ncu, 11 nci, 12 nci ve 13 ncü maddeler bağlı cetvelleriyle 

Genel Kurulun tasviplerine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Başkan 
Sakarya 

N. Bayar 

Ankara 
7. Yetiş 

Edirne 
M. Harmancıoğlu 

tKonya 
O. N. Canpolat 

Muğla 
M. Akarca 

T 
A. Ş. 

Başkan V. 
Aydın. 

7. C. Ege 

Bolu 
H. 1. Cop 

Elâzığ 
Ö. F. Sanaç 

Kütaihya 
7. E. Erdinç 

Ordu 
K. Şensoy 

imzada 'bulunamadı. 

ra.bzon l 
Ağanoğlu M. F. 

Sözcü 
Anlkara 

31. K. Yılmaz 

Bolu 
K. Demir 

Söz 'hakkım maMuz 

Esiklşelıir 
717. 7. Angı 

Manisa 
O. Karaosnıanoğlu 

Rize 
E. Y. Akcal 

'şak 
Atayurt O. 

Uşak 
Dengiz 

Kâtüp 
Erzurum 

R. Danışman 

C. S. Üyesi 
R. Üner 

ITaıfcay 
77". Özkan 

Manisa 
H. Okçu 

Sivas 
M.. Timisi 

Anlk 
Y. K 

Gor 
A. Top 

İç 
C. Oky 

Ma 
A. tma 

TaMî 
S. Öz 

Zonguldak 
S. T. Müftüoğlu 

İmzada 'bulunamadı 
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Vakıflar Genel Müdürlüğü 1970 yılı Bütçe kanunu tasarısı 

İMADDE 1. — Vakıflar Genel Müdürlüğünün cari harcamaları için 
(A/ l ) işaretli cetvelde gösterildiği üzere (32 000 000) lira, yatırım 
harcamaları için (A/2) işaretli cetvelde gösterildiği üzere (24 655 000) 
lira, sermaye teşkili ve transfer harcamaları için de (A/3) işaretli cet
velde gösterildiği üzere (3 873 855) lira ki, toplam olarak (60 528 855) 
lira ödenek verilmiştir. 

MADDE 2. —• Vakıflar Genel Müdürlüğünün gelirleri bağlı (İB) 
işaretli cetvelde gösterildiği üzere (60 528 855) lira olarak tahmin 
edilmiştir. 

MADDE 3. — Vakıflar Genel Müdürlüğünce 1970 bütçe yılında 
elde edilecek gelir çeşitlerinden her birinin dayandığı hükümler, bağlı 
(C) işaretli cetvelde gösterilmiştir. Bu cetvelde yazılı gelirin tarh ve 
tahsiline 1970 bütçe yılında da devam olunur. 

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

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

MADDE 5. — Vakıflar Genel Müdürlüğünün kuruluşu hakkındaki 
27 . 6 . 1956 tarihli ve 6760 sayılı Kanunla eklerine bağlı cetvelde 
yazılı kadrolardan bağlı, (L) işaretli cetvelde gösterilenler 1970 yılında 
kullanılamaz. 

MADDE 6. —• (Geçen yıllar borçları) maddelerindeki ödeneğin 
yetmemesi halinde : 

a) 1969 yılı bütçesindeki tertibinde karşılığı bulunan borçlar, 
ilgili oldukları hizmet tertiplerinden bu maddelere, 

BÜTÇE KARMA K 

Vakıflar Genel Müdürl 

MADDE 1. — Vakıflar G 
(A/ l ) işaretli cetvelde göste 
harcamaları için (A/2) işaret 
lira, sermaye teşkili ve trans 
velde gösterildiği üzere (13 9 
lira ödenek verilmiştir. 

MADDE 2. — Vakıflar 
işaretli cetvelde gösterildiği 
edilmiştir. 

MADDE 3. — Tasarının 

MADDİM 4. — Tasarının 

MADDE 5. —• Tasarının 

MADDE 6. — Tasarının 

: 
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b) 1928 - 1968 bütçe yıllarına aidolup da Muhasebei Umumiye 
Kanununun 93 ncü maddesine göre zamanaşımına uğramamış ve kar
şılıkları yılları bütçelerinde bulunan borçlar, 1970 yılı bütçesinin ilgili 
hizmet tertipleri veya (Aylık ve ücretler kesimleri hariç), (A/J) , (A/2) 
ve (A/3) cetvellerine dâhil ödeneklerden (Geçen yıllar borçları) mad
delerine, 

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 
aktarma yapmaya Maliye Bakanı yetkilidir. 

MADDE 8. —• Vakıflar Genel Müdürlüğü kuruluşundaki veznedar 
ve veznedar yardımcıları ile fiilen bu görevlerden birini yapan memur
lara ve kıymet muhafızlarına Genel Müdürlükçe aylık tutarı üzerinden 
30 . 1 . 1964 gün ve 395 sayılı Kanunda yazılı nisbetler dairesinde 
hesaplanmak suretiyle kasa tazminatı 1970 malî yılında ödenir. 

6760 sayılı Kanunun 10 ncu maddesi hükmü 1970 malî yılında 
uygulanmaz. 

iMADDE 9. — (B) işaretli cetvelin 72.100 ncü madde dışındaki 
diğer tertiplerde yıl içinde husule gelecek gelir fazlalarını lüzumunda 
(A/ l ) işaretli cetvelin 14.121, 14.520, 14.562 nci maddelerine ödenek 
kaydetmeye Maliye Bakanı yetkilidir. 

MADDE 10. — Gider bölümlerinden yapılacak harcamalara ait 
formül, bağlı (R) işaretli cetvelde gösterilmiştir. 

MADDE 11. — 1970 bütçe yılı içinde kapatılmak üzere Başbakan
lığın onayi ile (500 000) liraya kadar kısa süreli avans almaya ve 
hesaplar açtırmaya Genel Müdürlük salahiyetlidir. 

Vakıflar G. Md. Bütç 

(Bütçe Karma Komi 

MADDİ] 7. — Tasarının 7 nci 

MADDE 8. — Tasarının 8 nci 

MADDE 9. — Tasarının 9 ncu 

MADDE 10. — Tasarının 10 ncu 

MADDE 11. — Tasarının 11 nci 
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(Hükümetin teklifi) 

MADDE 12. — Bu kanun 1 Mart 1970 talihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 13. — Bu Kanunu Başbakan ve Maliye Bakanı yürütür. 

Başbakan 
S. Demirel 

Devlet Bakanı 
H. Atabeyli 

Devlet Bakanı 
T. Bilgin 

Millî Savunana Bakanı 
A. Topaloğlu 

Dışişleri Bakanı 
/. S. Çağlayangil 

Devlet Bakanı 
R. Sezgin 

Devlet Bakanı 
G. Titrek 

Adalet Balkanı 
T. Z. Önder 

İçişleri Bakanı 
H. Menteşeoğlu 
Maliye Bakanı 

M. Erez 

Millî Eğitim Bakanı 
O. Oğuz 

Ticaret Bakanı 
A. Dallı 

Güm. ve Tekel Bakam 
A. 1. Birincioğlu 
Ulaştırma Bakanı 

N. Menteşe 
Sanayi Bakanı 

S. Kılıç 

(Bütçe Karma 

MADDE 12. - - Tasarının 

M ADİ M] 13. —- Tasarının 

Bayındırlık Bakanı 
T. Gülez 

Sağ. ve Sos. Y. Bakanı 
V. Â. Özkan 

Tarım Bakanı 
1. Ertem 

Çalışma Bakanı 
S. Öztürk 

En. ve Ta. Kay. Bakanı 
S. O. Avcı 

Kö 
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(A/ l ) CARİ HARCAMALAR 

Bölüm Madde Ödeneğin çeşidi 

1969 ödeneği 
Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira 

Hükümetçe istene 
Madde Bölüm 
Lira L 

12.000 PERSONEL GİDERLERİ 

AYLIKLAR Kesim toplamı 

12.110 Genel idare aylıkları 
12.150 819 sayılı Kanun gereğince yapılacak öde

meler 

ÜCRETLER Kesim toplamı 

12.211 Genel idare hizmetlileri ücreti 

GEÇİCİ HİZMETLİLER ÜCRETİ 
12.230 Genel idare geçici hizmetlileri ücreti 
12.250 Yabancı uzmanlarla yardımcıları ücreti 
12.270 Teknik personel ücretleri 

(Geçici hizmetliler ücreti toplamı : 
509 975) 

İŞÇİ ÜCRETLERİ 
12.280 Tarım işçi ücretleri 
12.290' 7044 sayılı Kanunla devralman eski eser

ler onarımı hizmetlileri ücreti 
(İşçi ücretleri toplamı : 246 980) 

14 349 502 16 5 

5 991 571 6 288 841 

5 991 570 

1 

6 046 180 

5 300 000 

289 200 
20 000 

190 000 

200 000 

46 980 

6 288 840 

1 
6 556 555 

5 799 600 

285 210 
20 000 
204 765 

200 000 

46 980 

Vakıflar G. Md. Bütçesi (S. Sayısı : 1303) 
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Bölüm Madde ödeneğin çeşidi 

1969 ödeneği 
Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira 

Hükümetçe iste 
Madde Bölüm 

Lira 

YOLLUKLAR Kesim toplamı 638 260 712 260 

13.000 

I - Yurt içi yollukları 
YÖNETİM YOLLUKLARI 

12.811 Sürekli görev yollukları 
12.813 Geçici görev yolluğu 
12.816 Yolluk kargılığı verilen tazminat 

DENETİM YOLLUKLARI 
12.821 Müfettişler geçici görev yolluğu 
12.824 Kontrolörler geçici görev yolluğu 

ÖĞRETİM YOLLUKLARI 
12.834 Kurs yolluğu 

DİĞER YOLLUKLAR 
12.841 Tedavi yolluğu 

(Yurt içi yollukları toplamı : 642 260) 

27 - Yurt dışı yollukları 
YÖNETİM YOLLUKLARI 

12.853 Yurt dışı geçici görev yolluğu 
12.854 Yabancı uzmanlarla yardımcıları yurt 

dışı geçici görev yolluğu 
ÖĞRETİM YOLLUKLARI 

12.871 Yurt dışı staj ve öğrenim yolluğu 
(Yurt dışı yollukları toplamı : 70 000) 

YÖNETİM GİDERLERİ 

25 
360 

000 
000 

14 760 

154 000 
4 

5 

2 

500 

500 

500 

40 000 

10 000 

20 000 

25 
425 
14 

165 
4 

5 

'l 

000 
000 
760 

000 
500 

500 

500 

868 735 

40 000 

10 000 

20 000 

1 
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Bölüm Madde Ödeneğin çeşidi 

1969 ödeneği 
Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira 

Hükümetçe i 
Madde Böl 
Lira 

GENEL YÖNETİMLE İLGİLİ ALIM
LAR Kesim toplamı 

13.410 Posta - telgraf giderleri 
13.420 Telefon giderleri 

437 734 

13.110 
13.120 
13.130 
13.140 
13.150 
13.160 
13.190 

13.210 
13.220 
13.230 
13.290 

Kırtasiye alımları ve giderleri 
Basılı kâğıt ve defter alımları ve giderleri 
Döşeme ve demirbaş alımları ve giderleri 
Yayın alımları ve giderleri 
Yakacak alımları ve giderleri 
Hizmetli giyim alımları ve giderleri 
Diğer alım ve giderleri 

GENEL YÖNETİMLE İLGİLİ GİDER
LER Kesim toplamı 

Su giderleri 
Temizlik giderleri 
Aydınlatma giderleri 
Diğer yönetim giderleri 

ULAŞTIRMA GİDERLERİ 
Kesim toplamı 

50 000 
120 000 
40 000 

100 000 
35 000 
92 733 

1 

54 000 

13 000 
16 000 
15 000 
10 000 

220 000 

95 000 
125 000 

462 734 

50 000 
135 
40 

110 
35 
92 

000 
000 
000 
000 
733 

1 

54 000 

13 
16 
15 

000 
000 
000 

10 000 

290 000 

120 000 
170 000 

Vakıflar G. Md. Bütçesi (S. Sayısı : 1303) 
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[VAıvu .Madde üdeneyir, ecsidi 

14.000 

TAŞIT İŞLETME VE ONARMA GİDER
LERİ Kesim toplamı 

13.510 Genel müdürlük taşıt 'İşletme ve onarma 
giderleri 

13.520 Hizmet taşıtları işletme ve onarma gider
leri 
KİRA GİDERLERİ 

13.610 Kira bedeli 

HİZMET GİDERLERİ 
* 

GENEL YÖNETİMLE İLGİLİ HİZMET 
GİDERLERİ Kesim toplamı 

14.110 Yağından korunma ve sigorta giderleri 
VAKIFLARIN VAKFİYELERİNDEKİ 
ŞARTLARIN İCABETTİRDİĞİ HER 
TÜRLÜ ÖDEMELERLE VAKFİ YAŞAT
MA VE YÖNETİM GİDERLERİ 

14.121 Vakıf malların çeşitli giderleriyle tesbit 
ve satış giderleri 

14.122 İmaretler giderleri 
14.123 Çeşitli hayır şartları ve sosyal yardım gi

derleri 
14.124 Vakıf hayratın ve hayrattaki kıymetli eş

yanın inceleme ve ayırma giderleri 

1969 ödeneği 
Madde Bölüm toplamı 

Lira Lira 

102 001 

1 

102 000 

55 000 

7 531 340 

20 000 

3 000 000 
1. 350 000 

125 000 

13 784 342 

Hükümetçe iste 
Madde Bölüm 
Lira 

142 001 

1 

142 000 

55 000 

6 427 340 

20 000 

150 000 
Vakıflar G. Md. Bütçesi (S. Sayısı : 1303 

2 
1 
000 000 
350 000 

125 000 

150 000 

11 



Bölüm Madde ödeneğin çeşidi 

14.125 Muhtaç ve körler için tahsis olunan aylık 
karşılığı ödemeler 

14.126 Tevliyet ve evlâdiyet için tahsis olunan 
aylık karşılığı ödemeler 

14.127 Fer'i hizmetler (için tahsis olunan aylık 
karşılığı ödemeler 

14.128 İntifa hakkı suretiyle maktu olarak tah
sis edilen aylık karşılığı ödemeler 

14.129 Mülhak vakıflara ait cami ve mescit gö
revlilerine ücret farkı karşılığı yapılacak 
ödemeler 
(Vakfı yaşatma ve yönetim giderleri top

lamı : 6 257 340) 
14.130 Mahkeme harç ve giderleri 

GÜVENLİK GİDERLERİ Kesim toplamı 

.14.341 3325 sayılı Kanunun 3 ncü maddesinin 
gerektirdiği giderler 

14.342 7126 sayılı Kanuna dayanılarak çıkarılan 
tüzüğün 119 ncu maddesinin gerektir
diği giderler 
MALÎ HİZMETLERLE İLGİLİ GİDER
LER Kesim toplamı 

14.410 Aidat 
14.430 Para taşıma giderleri 

Vakıflar 

— 48 — 

1969 ödeneği Hükümetçe i 
Madde Bölüm toplamı Madde Bö 

Lira Lira Lira 

1 098 000 

28 340 

10 000 

400 000 

1 200 000 

150 000 
23 001 

1 098 000 

28 340 

10 000 

426 000 

1 070 000 

150 000 
2 

1 

23 

076 

100 
1 

000 

000 

000 
000 

1 

1 

1 076 000 

100 000 
1 000 

Md.'Bütçesi (S.. Sayısı : 1303) 
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Bölüm Madde 

15.000 

ödeneğin çeşidi 

14.441 
14.442 

VERGİ, RESİM VE HARÇLAR 
Bina ve arazi vergileri 
Diğer vergi, resim ve harçlar 
(Vergi, resim ve harçlar toplamı : 975 000) 
EĞİTİM VE ARAŞTIRMA GİDERLERİ 

14.510 Kurs giderleri 
14.520 Burs giderleri 
14.550 Staj ve öğrenim giderleri 
14.562 Üniversite ve okullar mu 

yurt giderleri 
14.594 Muhtaç öğrenciler kamp ve dinlenme gi

derleri 

TARIM HİZMETLERİ GİDERLERİ 
Kesim toplamı 

TARIM İŞLETME GİDERLERİ 
14 811 Büro giderleri 
14.813 Taşıt işletme ve onarma giderleri 
14.815 Giyim - kuşam alım ve g'iderleri 
14.816 Malzeme alım ve giderleri 
14.819 Diğer alım ve giderleri 

KURUM GİDERLERİ 

1969 ödeneği 
Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira 

500 000 
475 000 

Kesim toplamı 

taç öğrencileri 

5 030 001 

30 000 
110 000 

1 

4 850 000 

40 000 

124 000 

Hükümetçe iste 
Madde Bölüm 

Lira 

500 000 
475 000 

3 952 260 

30 000 
110 000 

1 

3 762 259 

50 000 

124 000 

Vakıflar G. 

6 000 
6 000 
2 000 
90 000 
20 000 

Md. Bütçesi 

1 632 000 

(S. Sa3 flSl : 1303) 

6 000 
6 000 
2 000 
90 000 
20 000 

1 
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Bölüm Madde 

16.000 

Ödeneğin çeşidi 

1969 ödeneği 
Madde Bölüm toplamı 

Lira Lira 

15.511 
15.513 
15.515 
15.516 
15.517 
15.519 

YATAKLI TEDAVİ KURUMLARI 
DERLERİ Kesim 

VAKIF GUREBA HASTANESİ 
LERİ 
Büro giderleri 
Taşıt işletme ve onarma giderleri 
Giyim - kuşam alım ve giderleri 
Malzeme alım ve giderleri 
Yiyecek alım v© giderleri 
Diğer alım ve giderleri 

Gİ-
toplamı 

GİDER-

1 632 000 

400 000 
17 000 
75 000 

410 000 
700 000 

30 000 

ÇEŞİTLİ GİDERLER 

BAKIM VE KÜÇÜK ONARIM GİDER
LERİ Kesim toplamı 900 001 

i 

BİNA VE HAYRAT ONARIMI 
16.811 Bina onarımı 650 000 
16.812 Hayrat onarımı 250 000 
16.820 Makina ve teçhizat onarımı 1 

900 001 

Hükümetçe i 
Madde Böl 
Lira 

1 632 000 

400 000 
17 000 
75 000 

410 000 
700 000 
30 000 

1 200 001 

850 000 
350 000 

1 

Vakıflar G. Mdi Bütçesi (S., Sayısı : 1303) 
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Bölüm Madde ödeneğin çeşidi 

1969 ödeneği 
Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira 

Hükümetçe ist 
Madde Bölü 
Lira 

12.000 

13.000 

14.000 

15.000 

16.000 

PERSONEL GİDERLERİ 

Bölümü toplamı 

YÖNETİM GİDERLERİ Bölümü toplamı 

HİZMET GİDERLERİ Bölümü toplamı 

KURUM GİDERLERİ Bölümü toplamı 

ÇEŞİTLİ GİDERLER Bölümü toplamı 

CARİ HARCAMALAR TOPLAMI 

14 349 502 

868 735 

13 784 342 

1 632 000 

900 001 

31 534 580 

16 

1 

11 

1 

1 

32 

Vakıflar G. Md. Bütçesi (S. Sayısı : 1303) 
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(A/2) YATIRIM HARCAMALARI 

1969 ödeneği 
Madde Bölüm toplamı 

Hükümetçe 
Madde Bö 

Bölüm 

21.000 

22.000 

Madde 

21.611 

22.621 

22.622 
22.623 

22.271 
22.722 
22.723 

Ödeneğin çeşidi 

ETÜT VE PROJE GİDERLERİ 

HİZMETLER SEKTÖRÜ 
Etüt ve proje giderleri 

YAPI, TESİS VE BÜYÜK ONARIM Gİ
DERLERİ 

TURİZM SEKTÖRÜ Kesim toplamı 

Abideler ile 7044 sayılı Kanunla devralı
nan ve kudretsiz mülhak vakıflara ait 
abidevi eski eserler onarımı 
Teknik personel ücretleri 
Teknik personel geçici görev yollukları 

HİZMETLER SEKTÖRÜ Kesim toplamı 

Yapı, bina ve hayrat onarımı giderleri 
Teknik personel ücretleri 
Teknik personel geçici görev yollukları 

Lira 

150 000 

23 350 000 

19 611 000 
3 214 000 

525 000 

7 150 000 

6 500 000 
500 000 
150 000 

Lira 

150 000 

30 500 000 

Lira 

150 000 

15 505 000 

11 480 000 
3 500 000 

525 000 

8 650 000 

7 900 000 
600 000 
150 000 

23.000 MAKİNA, TEÇHİZAT VE TAŞIT ALIM
LARI VE ONARIMLARI 290 000 

Vakıflar G. Md.'Bütçesi (S. Sayısı : 1303) 



— 53 — 

Bölüm Madde Ödeneğin çeşidi 

1969 ödeneği 
Madde Bölüm toplamı 

Lira Lira 

Hükümetçe isten 
Madde Bölüm 
Lira L 

HİZMETLER SEKTÖRÜ Kesim, toplamı 

23.622 Taşıt alımları 
23.623 Makina ve teçhizat alınılan 

21.000 ETÜT VE PROJE GİDERLERİ 
Bölümü toplamı 

22.000 YAPI, TESİS VE BÜYÜK ONARIM 
GİDERLERİ Bölümü toplamı 

23.000 MAKİNA, TEÇHİZAT VE TAŞIT ALIM
LARI VE ONARIMLARI 

Bölümü toplamı 

YATIRIM HARCAMALARI TOPLAMI 

290 000 350 000 

250 000 
40 000 

150 000 

30 500 000 

290 000 

30 940 000 

300 
50 

000 
000 .t 

24 

3 

24 6 

Vakıflar G. Md. Bütçesi (S. Sayısı : 1303) 
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(A/3) SERMAYE TEŞKİLİ VE TRANSFER HARCAMALAR 

1969 ödeneği Hükümetç 
Madde Bölüm toplamı Madde 

Bölüm Madde ödeneğin çeşidi Lira Lira Lira 

I - Sermaye teşkili 

32.000 KAMULAŞTIRMA VE SATINALMALAR 500 000 

32.160 Abide ve eski1 eserlerle ilgili kamulaştır
ma ve satmalmalar 500 000 1 000 000 

II - Transferler 

34.000 MALÎ TRANSFERLER 256 000 

BAĞIMSIZ BÜTÇELİ İDARELERE 
ÖDEMELER 

34.250 580 sayılı Kanunun 13 ncü maddesine gö
re Millî Prodüktivite Merkezine ödenecek 
aldat 5 000 5 000 

HAZİNEYE YAPILACAK ÖDEMELER 
34.811 633 sayılı Kanunun 30 ncu maddesi gere

ğince Hazineye ödenecek karşılık 251 000 251 000 

Vakıflar G. Md. Bütçesi (S. Sayısı : 1303) 
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1969 ödeneği 
Madde Bölüm toplamı 

Hükümetçe istene 
Madde Bölüm t 

Bölüm 

35.000 

Madde 

35.210 
35.220 

35.230 
35.240 

35.310 

Ödeneğin çeşidi 

SOSYAL TRANSFERLER 

EMEKLİ SANDIĞINA ÖDEMELER 
Kesim toplamı 

% 1 ek karşılıkları 
Emekli ikramiyesi 
(Bu ödeneği ihtiyaç nisbetinde artırmaya 
Maliye Bakanı yetkilidir.) 
Sandık yönetim giderleri 
Diğer ödemeler 

EMEKLİ AYLIKLARI VE DİĞER BEN
ZERİ ÖDEMELER 
Emekli, dul ve yetim aylıkları 

Lira 

383 385 

113 385 
180 000 

80 000 
10 000 

1 400 000 

Lira 

9 894 885 

Lira 

411 354 

121 354 
180 000 

100 000 
10 000 

2 000 000 

Li 

2 52 

(Bu ödeneği ihtiyaç nisbetiude artırmaya 
Maliye Bakanı yetkilidir.) 
ÖDÜL, İKRAMİYE, MÜKÂFAT VE 
YARDIMLAR Kesim toplamı 

35.686 Vakıflar Nizamnamesinin 52 nci maddesi 
gereğince mülhak vakıflara yapılacak öde
meler 

35.687 Kudretsiz hayratın imar ve ihyasına 
yardım 

28 000 

18 000 

10 000 

28 000 

18 000 

10 000 

Vakıflar G. Md. Bütçesi (S. Sayısı : 1303) 
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Bölüm Madde ödeneğin çeşidi 

1969 ödeneği 
Madde Bölüm toplamı 

Lira Lira 

Hükümetçe 
Madde B 
Lira 

36.000 

DERNEK, BİRLİK, KURUM, KURULUŞ, 
SANDIK VE BENZERİ TEŞEKKÜL
LERE YARDIMLAR Kesim toplamı 

35.710 Vakıflar Memurları Yardımlaşma ve Bi
riktirme Sandığına yardım (Memur ve 
müstahdemlerin öğle yemeği giderleri 
için) 

35.720 Dernekler ve köyler tarafından inşa veya 
• tamir ettirilecek hayrata yardım 

35.770 Korunmaya muhtaç, çocuklar hakkındaki 
6972 sayılı Kanunun 25 nci maddesinin 
(Ç) fıkrası gereğince birliklere yapılacak 
yardım 

BORÇ ÖDEMELERİ 

GEÇEN YILLAR BORÇLARI 
Kesim toplamı 

36.310 Kamu İktisadi Teşebbüslerine geçen yıl
lar borçları 

36.320 Diğer geçen yıllar borçları 
36.400 İlâma bağlı borçlar 

(Bu ödeneği ihtiyaç nisbetinde artırmaya 
Maliye Bakanı yetkilidir.) 

8 083 500 

33 500 

8 000 000 

50 000 

50 000 
23 000 

80 000 

83 501 

33 500 

1 

50 000 

65 000 

15 000 
50 000 
23 000 

Vakıflar G. Md. Bütçesi (S. Sayısı : 1303) 
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Bölüm 

32.000 

34.000 
35.000 

36.000 

'Madde 

36.600 

36.800 

ödeneğin çeşidi 

Geriverilecek paralar 

Faiz, acyo giderleri 

KAMULAŞTIRMA VE SATINALMA-
LAR Bölümü toplamı 

MALÎ TRANSFERLER Bölümü toplamı 
SOSYAL TRANSFERLER 

Bölümü toplamı 

BORÇ ÖDEMELERİ Bölümü toplamı 

SERMAYE TEŞKİLİ VE TRANSFER 
HARCAMALARI TOPLAMI 

1969 ödeneği 
Madde Bölüm toplamı 

Lira Lira 

5 

2 

000 

000 

500 000 

256 000 

9 894 885 

80 000 

10 730 885 

Hükümetçe isten 
Madde Bölüm 
Lira L 

5 000 

2.000 

1 

2 

3 

Vakıflar G. Md. Bütçesi (S. Sayısı : 1303) 
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B — CETVELİ 

Bölüm Madde Gelirin çeşidi 

1969 yılı tahminleri 
Madlde Bölüım toplamı 

Lira Lira 

[Hükümetçe ta 
Maidde B 

Lira 

62.000 

B/2 — Vergi dışı gelirler 

VAKIF MALLARI GELİRLERİ 38 720 000 

TAŞINMAZ MALLAR İDARE GELİR
LERİ Kesim toplamı 29 220 000 

62.141 Mahlû.1 muaccelesi 
62.142 Zeytinlikler hasılatı 
62.143 Arazi ve incirlikler hasılatı 
62.144 Zeytinlikler işletmeleri hasılatı ve kârı 
62.145 Diğer hasılatlar 

600 000 
300 000 
450 000 
600 000 

2 500 000 

30 320 000 

400 000 
500 000 
600 000 
600 000 

3 800 000 

62.121 
62.122 
62.123 
62.124 

KİRALAR 
İearei vahide 
İcarei müeccele 
Mukataa 
Vakıf memba suları kârı ve işletme hası
latı 

TAŞINIR MALLAR GELİRLERİ VE 
HASILATLARI Kesim toplamı 

29 000 000 
15 000 
5 000 

200 000 

4 450 000 

30 000 000 
15 000 
5 000 

300 000 

5 900 000 
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Bölüm Madde Gelirin çeşidi 

1969 yılı tahminleri Hükümetçe tahmin 
Mad)de Bölüm toplaımı Madde Bolüm 

Liıra Lira Lira L 

72.000 

62.000 

72.000 

TEMETTÜ VE FAİZLER Kesim toplamı 

62.321 Türkiye Vakıflar Bankası temettüleri 
62.322 Akaar ve toprak satış bedeli faizi 

62.323 Taviz bedeli faizi 

B/3 — Özel gelirler 

ÖZEL GELİRLER 

72.100 Hazine yardımı 

72.400 Geçen yıldan devreden nakit 

VAKIF MALLARI GELİRLERİ 
Bölümü toplamı 

ÖZEL GELİRLER 

GENEL TOPLAM 

Bölümü toplamı 

5 050 000 
1 1 

3 500 000 
1 500 000 

50 000 

2 438 485 

5 450 000 

3 800 000 
1 500 000 
150 000 

34 485 465 18 

32 046 980 16 701 980 

2 156 875 

38 720 000 

34 485 465 

73 205 465 

41 

18 

60 
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Vergilerin, rejimlerin ve başka 
gelirlerin dayanakları 

Çeşidi Tarlihi Numarası 

Kanun 
.» 
» 

Nizamname 

Kanun 
»ı 

» 
» 

8 , 
20 . 
27 , 
19 . 

28 . 
21 

13 . 
5 . 

. 3 

. 4 , 

. 5 , 

. 5 . 

. 6 . 

. 7 

1 . 
6 . 

. 1934 

. 1936 

. 1955 

. 1934 

. 1952 

. 1953 

, 1954 
1965 

2387 
2950 
6570 
— 

5982 
6183 

6219 
623 

» 5 . 6 . 1935 2762 
» 1 . 7 . 1953 6092 

5 . 6 . 1935 2762 

27 .12 . 1937 3294 
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O - CETVELİ 

Ö Z E T i 

îcarleî vâhMe 

Vakıf akaar ve arazinin ve mahsullerinin ne suretle kiray 
Vakıf (malların taksitle satılması ve kiraya verilmesi ha 
Gayrimenkul kiraları hakkında Kanun. 
Vakıf yerlerim nasıl kiraya verileceğini ve mahsullerinin 

icarei müeccel© mukataa 

Vakıflar Kanununun 27 nci maddesine bir fıkra eklenme 
Âmme alacaklarının tahsili usulü hakkında Kanun. 

Türkiye Vakıflar Bankası temettüleri 

Türkiye Vakıflar Bankası T. A. O. lığı Kanununun 6 nc 
İstanbul'da Taksim'de yapılacak oteli inşa edecek ve işle 
Müdürlüğünün katılmasına dair Kanun. 

Akar ve toprak satış bedeli faizi 

Vaikıflar Kanununun 13 ncü maddesi. 

Vakıf zeytinlik, fındıklık, narendiye ve meyvalıklarm sa 

Taviz ıbedJeli faizi 

Vakıflar Kanununun 32 nci maddesi. 

MaJhlûl muaccelesi 

Vakfa ait hisseli mahlûl yerlerin hissedarlarına ne suret 
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Vergilerin, resimlerin ve başka gelirlerin 
dayanakları 

Çeşidi 

Kanun 
» 

Nizamname 

Kanun 

» 

» 
» 

Nizamname 
Kanun 

8 
20 , 
19 

23 . 

8 . 

5 . 
20 . 
17 . 
26 . 

Tarihi 

. 3 . 1934 

. 4 . 1936 

. 5 . 1934 

. 8 . 1940 

3 . 1934 

, 6 . 1935 
, 4 . 1936 
, 7 . 1936 
, 5 . 1927 

Numarası 

2387 
2950 

3913 

2387 

2762 
2950 

1050 

13 . 7 . 1967 903 
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Ö z e t i 

Zeytinlik hâsılatı, arazi ve incirlikler hâsılatı 

Vakıf akar ve arazinin ve mahsullerinin ne suretle kiraya v 
Vakıf malların taksitle satılması ve kiraya verilmesi hakkın 
Vakıf yerlerin nasıl kiraya verileceğine ve mahsullerin ne 

Zeyitinlik işletmeleri hâsılatı ve kira bedeli 

Vakıf memba sulariyle orman ve zeytinliklerin işi etilmesi hak 

Vakıf memba sulan hâsılatı 

Vakıf akar ve arazinin ve mahsullerinin ne suretle kiraya ver 

Çeşitli varidat ve hâsılat 

Vakıflar Kanununun 13, 16 ve 17 nci maddeleri. 
Vakıf malların! taksitle satılması ve kiraya verilmesi hakkınd 
Vakıflar Nizamnamesinin 52 nci maddesi. 
Muhasebe! Umumiye Kanununun 93 ncü maddesi (Köhne e 
borçları faizi, masarifi muhakeme istirdadı, münhal tevliyet 
alman vakıfların mahalli sarfı kalmıyan müterakim paraları 

Türk Kanunu Medenisinin birinci kitabının ikinci babı üçün 
bâzı madde ve fıkralar eklenmesi, bâzı vakıfların vergi mua 
ki Kanunun 78 nci maddesi. 
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D. Memuriyetin nev'i Aded Ücret 

Memur 
» 

Memur (Seyyar) 
Takip ve İcra Memuru 
Dâva Takip Memuru 

» » » 

11 
13 
14 
13 
9 

10 
i l » » » 
12 » » » 
12 Hademe (Vakıf Çarşı, İşbanı, 

Aparttımiamlar için) 
13 Hademe (Vakıf Çarşı, îşlıainı, 

Aparrtımjaımlar için) 
10 Yoklatma ve Tahsilat Mamfu.ru 
11 » » » » 

» » 
» » 

12 
13 
12 
13 
14 
12 
13 
14 

» 
» 

Hademe 
» 
» 
» (Ta 
» 
» 

» 
» 

ıM 
» 
» 

13 Koruyucu (Eıski Eıserler için) 
13 Bekçi (Eski Eserler acun) 
10 » (Vakıf Çarşı, İşhanı, 

Apartmanlar iğin) 
11 Bekçi (Vakıf, Çarşı, İşhanı, 

Apantmianliar için) 
12 Bekçi (Vakıf, Çarşı, İşhanı, 

Apartmanlar ilçiin) 

9 
10 

5 
7 
1 
2 
2 
1 

13 
2 

13 
13 
17 
1 

61 
102 

3 
57 
23 
17 

400 
300 
250 
300 
500 
450 
400 
350 

350 

300 
450 
400 
350 
300 
350 
300 
250 
350 
300 
250 
300 
300 

450 

400 

350 
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D. Memuriyetin nev'i Aded Ücret 

13 Bekçi (Vakıf, Çarşı, İşhanı, 
Apartmanlar için) 

12 Bekçi 
13 :» 
14 » 
13 BaşIkoTfuyıuou ('Seyyar) 
14 Korıuyıucıu, (ıSeyyiar) 
14 İşçi 
14 » ı(Tarnm) 

13 
3 
9 

14 
3 

13 
39 

1 

Gureba Hastanesi Hizmetlileri 

5 
6 
7 
8 
8 
9 

11 
13 

Baıştefanıisyen 
ITeiknıiısyenj 

» 
» 

Usta 
» 
» 
» 

9 Eczacı Kalfası 
11 * » 

8 Diyetçi 
9 » 
9 Sanatkâr İşçi 

13 » » 
14 » » 
8 Şoför 
9 » 

13 Bahçıvan 

1 
1 
3 
1 
2 
2 
1 
2 

2 
2 
1 
1 
1 
3 
1 
1 
1 
2 

300 
350 
300 
250 
300 
250 
250 
250 

950 
800 
700 
600 
600 
500 
400 
300 
500 
400 
600 
500 
500 
300 
250 
600 
500 
300 

D. 

7 Aşçıb 
9 Aşçı 

10 » 
14 » 
13 » 
10 Labo 
11 » 

12 Hemş 
12 Hasta 
13 » 
14 » 
9 İmam 

12 Dakt 
10 Memu 
12 » 
13 » 
12 İBaşh 
14 Hade 
13 » 
11 Kapı 
12 » 
13 » 
13 Gece 

7044 
esM 

3 T e M 
5 » 
7 Sürv 

Vakıflar G. Md.. Bütçesi (S. Sayısı : 1303) 
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D. 

E - CETVELİ 

Bölüm .Madde Ödeneğin çeşidi 

Memuriyetin nev'i Aded Aylık 

MERKEZ 

Âbide ve Yapı îşleri Dairesi 
Âbide Şubesi 

{Başmimar (Şube Müdürlüğü 
vazifesini yapar ihtisas mevkii) 
Restorasyon Mütehassısı (Y. 
Mimar, ihtisas mevkii) 
Rölöve Mütehassısı (Y. Mi
mar, ihtisas mevkii) 
Y. Mimar (ihtisas mevkii) 
Y. Mimar (İhtisas mevkii) 

Yapı îşleri Şubesi 

[Başmühendis veya Başmimar 
(Şube Müdürlüğü vazifesini 
yapar, ihtisas mevkii) 
Tesisat Mütehassısı (Y. Mü
hendis, ihtisas mevkii) 
Betonarme Mütehassısı (Y. 

1 

1 

1 
2 
1 

1 250 

1 250 

1 250 
1 100 

950 

1 250 

1 250 

12.000 PERSONEL GİDERLERİ 
12.230 ıGenel idare geçici hizmetliler 

ücreti 

CETVELİ 

D. Memuriyetim ncv'i 

Mühendis, ihtisas mevkii) 
5 Y. Mimar veya Mühendis (ih

tisas mevkii) 
6 Mühendis veya Mimar (İhti

sas mevkii) 
8 (Başressam 
9 Ressam 

Aded Aylık 

1 250 

1 100 

950 
700 
600 

Hayır İşleri ve Mülhak Vakıflar Müdürlüğü 
Hayır İşleri Bürosu 

10 Memur 
11 » 

Mülhak Vakıflar Bürosu 

12 Memur 1 

Gureba Hastanesi 

6 ikinci Sınıf Mütehassıs 3 
7 Üçüncü Sınıf Mütehassıs 3 

500 
450 

400 

950 
800 
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1). 

8 As 
9 
8 Ec 
8 He 
9 

8 Ra 

4 

5 

6 

10 
12 

Y. 
t i s 
Y. 
t is 
Y. 
t i s 
Fe 
Am 
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E - CETVELİ 

1970 yılı Genel Bütçe Kanununa bağlı (E) işaretli cetveldeki harcama formülleri bu bütçe içinde uygulanır. 

Kasa tazminatı : 
1. Veznedar ve veznedar yardımcısına, kadrosu olmadığı halde bu sayılan görevleri fiilen yapan şef veya m 
2. 'Kıymet muhafızı olarak : 
Muhasebe müdür ve yardımcıları, mesul muhasip, muhasebeci ile servis şeflerine, olmıyan yerlerde bu görev 

Müdür ve yardımcıları ile servis şeflerine, bulunmıyan yerlerde bu görevi fiilen idare eden memuruna, Levazı 
yerlerde şeflerine, şef bulunmadığı takdirde levazım memuruna merkez ve illerde mevcut ambarın kıymet muh 
ve ambar şefine, bulunmıyan mahallerde bu görevleri fiilen ifa eden memuruna; merkez ve illerdeki tahsilat ve ic 
kıymetler muhafızına; fiilen gelir işlerini yöneten müdür ve yardımcıları ile şeflerine olmıyan yerlerde bu görevi 
arşivinin muhafızı durumunda olan müdür ve şeflerine, 

Yukarıda yazılı olanlar dışında kalan Vakıflar Genel Müdürlüğü merkez ve iller kuruluşundaki aylıklı memur 
edilen aylık tutarları üzerinden Genel Müdürlükçe Bütçe Kanununun 8 nci maddesinde tâyin olunan nisbetler ü 
12.520 nci maddeden ödenir. 

Ancak, yukarıdaki fıkralarda bahsi geçenlerden; (1 nci maddede sayılanlar hariç) 6760 sayılı Kanunun 11 nc 
aynı Kanunun 13 ncü maddesi uyarınca vekâlet ücretinden faydalanan memurlar ile Vakıf Gureba Hastanesi B 
Başeczacı ve eczacıları, Başhemşire ve hemşire yardımcılarına kasa tazminatı ödenmez. 

Yayın alımları ve giderleri : 
Eski eser ve vakıflarla ilgili resim, fotoğraf ve malzeme bedelleriyle bunların muhafazaları, vakfiyelerin ter 

bu işler için hariçten çalıştırılacak kimselerin günde! iMeriyle feoımjisyioin huzfur üoreıtlerd 13.140 ocı maddeden ödeni 

Kesim : Vakıfların vakfiyelerindeki şartların icabettirdiği her türlü ödemelerle vakfı yaşatma ve yönetim gid 
Vakıf malların çeşitli giderleriyle tesbit ve satış giderleri : 
Mazbut vakıf malların her türlü yönetimi ile ilgili büro giderleri, bunların mahallerinde veya kayıtları üzeri 

riyle ilgili giderler ve bilirkişi ücretleri, bu işler için hariçten çalıştırılacak kimselerin gündelikleri, komisyo 
talar Kurumuna ödenecek prim ve kesenek karşılıkları 14.121 nci maddeden ödenir. 

İmaretler giderleri : 
Komisyonlar huzur ücreti, ilân bedeli, öğrencilerin iaşe giderleriyle açılacak imaretlerin ilk tesis ve küçük ona 

ödenir. 
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Çeşitli hayır şartlan ve sosyal yardım giderleri : 
Zaptedilmiş vakıfların vakfiyelerinde yazılı hayır şartlarından Genel Müdürlükçe ifası uygun gör 

Yenicami imamlarının sükna bedeli, mahya kurma ücret ve malzeme 'bedeli, ilân ve komisyonların huz 
mu Yüksek Öğrenci yurtlarında okutulacak fakir öğrencilerin yurt giderlerine yapılacak yardımlar 1 

Vakıf hayratın ve hayrattaki kıymetli eşyanın inceleme ve ayırma giderleri : 
Hayratın, hayrattaki kıymetli eşyanın bakım, taşıma, tesbit, teşhir ve tescili ile ilgili giderleri ve 

ücret ve teberrükât depolarında çalıştırılacakların gündelikleri, Sosyal Sigortalar Kurumuna ödenece 
maddeden ödenir. 

Muhtaç ve körler için tahsis olunan aylık karşılığı ödemeler : 
Geçimini temin edecek geliri ve kanunen iaşe siyle mükellef kimsesi olmıyan ve bar iş göremiye cek 

anlaşılan (650) muhtaca ayda (60) ar lira, (700) köre ayda (75) lira aylık tahsisi suretiyle yapılacak 

Tevliyet ve evlâdiyet için tahsis olunan aylık karşılığı ödemeler : 
2762 sayılı Vakıflar Kanununun neşrinden evvel zaptedilmiş veya idareleri mazbutiyet altına alınm 

tarihte cari olan vakfiye hükümlerine göre tahsis edilmiş bulunan aylık karşılığı ödemeler 14.126 ncı 

Fer'i hizmetler için tahsis olunan aylık karşılığı ödemeler : 
2762 sayılı Vakıflar Kanununun yürürlüğe girmesinden sonra zaptedilmiş vakıflara ait cami ve mesc 

benzeri bulunmıyan cüzhanhk, devirhanlık ve aşirhanlık gibi fer'i hizmet ifa edenlerin zabıt sırasında v 
bulanan aylıık karşılığı ödemeler 14.127 nci maddeden ödenir. 

İntifa hakkı suretiyle maktu olarak tahsis edilen aylık karşılığı ödemeler : 
Zaptedilen vakıfların, vakfiyelerinde yazılı, şarta ve intifa Hakkı Nizamnamesindeki esaslara gör 

lecek olan aylık karşılığı ödemeler 14.128 nci maddeden ödenir. 

Mülhak vakıflara ait cami ve mescit görevlilerine ücret farkı karşılığı yapılacak yardım : 
Gelirleri müsaidolmıyan vakıflara ait cami ve mescit görevlilerine vakfından tahsis ve ödenen aylık 

ücrıett farkları 14.129 ncu mialddeden öıdenıir. 

Üniversite ve okullar muhtaç öğrencileri yurt giderleri : 
Üniversite ve okullar muhtaç öğrencileri yurtlarının, büro giderleri ile öğrencilerin giyecek, yiye 

lerinin gerektirdiği giderler ve bu konu ile ilgili komisyon üyeleri huzur ücreti ile yurtların ilk tesi 
deden ödenir. 
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Böİüm Madde 

23.000 23.622 Taşıt alımları 

237 sayılı Kanun gereğince satınalınacak taşıtlar : 

Adöd Taşıtın cümsii jNer̂ eı̂  tollianilaıcagı 

1 Sltation WıagKm ıtenozziülh şjase 4 X 2 Genel Midüriîik hizmetlerinde 
5 Aradi (blimiek (4 kfijşiMk) 4 X 4 Bölgelerdeki eski eser ve bina onarım 

hizmetlerde 

Geri verilecek paralar : 

Mahlûl ihbariyeleri, mazbut vakıflar arasına alman vakıfların ilgililerine bağlanacak, intifa haklarının birikm 
belediye ve köy ihtiyar h'eyettlerine verülonıek için ayrılan ve ayrılacak olan hisseler 36;600 ncü maddeden ödenir 
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E - OETVELt 

Vakıflar Genel Müdürlüğü 1969 yılı Bütçe Kanununun 4 ncü maddesiyle verilen yetkiye dayanılarak 
maddesinden yönetilen hizmetlilere ait kadro 

Bölüm Madde Ödeneğin çeşidi 

12.000 12.230 Geçici hizmetliler ücreti 

Görevin adı 

Mütercim (Arşiv) 
Tesbit Bürosu Şefi 

» Memuru 
» » 
»' » 

Mahlûlât Tasfiye Memuru 
» » » 

Takip, Tesbit ve Tasfiye Memuru 
» >> 
ı» > 

» 
» 
» 

İşçi 
» 
» 

Kurs 

« 
« 
« 

Öğretmeni 

Aded 

1 
1 
2 
2 
3 
4 
2 
2 
3 
1 
2 
2 
4 
2 
4 
9 
6 

50 

Ücret 
Lira 

1 100 
1 100 
700 
600 
500 
450 
400 
500 
400 
600 
500 
450 
400 
400 
350 
300 
600 

Hizmet süresi 

(1) 

ay 

11 
11 
11 
11 
11 
11 
11 
11 
11 
11 
11 
11 
11 
11 
6 
6 
6 

Tutarı 
Lira 

16 335 
16 335 
20 790 
17 820 
22 275 
26 730 
11 880 
14 850 
17 820 
8 910 
14 850 
13 365 
23 760 
11 880 
11 340 
21 870 
14 400 

285 210 

% 35 zarcı 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

Kanışız 

Toplam 

(1) Ek görev olarak 2/3 nisbetinde verilecektir. 
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