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1. - GEÇEN TUTAMAK ÖZETİ 

Bu birleşimde üç oturum yapan Genel Ku
rulda : 

1971 yılı Butça Kanunu tasarısı üzsrindeki 
görüşmelere devam olunarak; 

Cumhuriyet Senatosu, 
Mili at Meclisi, 
OiTr^hurlbaşkanlığı,, 
Sayıştay Başkanlığı, 
Anayasa Mahkemesi Başkanlığı, 
Başbakanlık, 

'Devlet Plânlama Teşkilâtı ve, 
Devlet istatistik Enstitüsü bütçeleri kabul 

edildi. 

Çanakkale Üyesi Nahit Allan'a; Yasama 
Meclisleri bütçelerinin görüşülmesi sırasında, 
söz sırası bakımından Başkanla aralarında çı
kan ihtilâf neticlesi Başkana karşı tutumu sebe
biyle, iki ihtar cezası verildi. 

29 Ooak 1971 Cuma günü saat 9,30 da top-
laüilmak üzere Birleşime saat 3,35 te son ve
rildi. 

Başkan Kâtip 
'Başkanvekili Bitlis 

Mehmet Vnaldı Orhan Küriimoğlu 
Kâtip 
Sivas 

Hüseyin Öztürk 

i>9<« 

BÎRmOİ OBURUM 

Akılma saati : 09,30 

BAŞKAN — Ba-'jka ıvekiii Hayri Mumcuoğîu 

KÂTİPLER : Zerin Tüzün (Cumhurbaşkanınca S. tL), Aibdüîlıerim Saraçoğlu (Mardin) 

BAŞKAN — 31 nci birleşimi acıyorum. 

2. — GÖRÜ?ÜLEN İSLER 

1. — 1971 yüı Bütçe kanunu tasarısı ve Büt
çe Karma Komisi/onu raporu (Millet Meclisi 
(1/386; Cumhuriyet Senatosu 1/1170) (S. Sa
yısı : 1181) (1) 

C - DANIŞTAY BAŞKANLIĞI BCTÇESÎ 
BAŞKAN — Bütçe müzakerelerine devam 

ediyoruz. Sez alan sayın üyeleri arz ediyorum. 
C. H. P. Grupu adına Sayın Salih Tanyeri, Gü
ven Partisi Grupu adına Sayın Halil Özmen, 
A. P. Grupu adına Sayın Abdurrahman Kavak. 

Sayın Devlet Bakanı buradalar.. C. H. P. 
Grupu adına Sayın Salih Tanyeri, buyurunuz 
efendim, 

(1) 1481 S. Sayılı basmayazı 27 . 1 . 1971 
tarihli 29 ncu Birleşimin tutanağına bağlıdır. 

Basmay azıdaki rakamlar baskıdan sonra de
ğiştiğinden tutanaktakiler esastır. 

CH.P. GRUPU ADINA SALİH TANYERİ 
(Gaziantep) — Sayın Başkan, değerli üyeler; 
Danıştay 1971 bütçesi üzerinde C H P , Grupu-
nun görüşlerini arz etmek için huzurunuza çık
mış bulunuyorum. 

Sayın Başkan, değerli üyeler; Türkiye'mizin 
bir süreden beri geçirmekte olduğu ve her gün 
vahametini biraz daha artırmakta bulunduğu 
bunalımın, tabanda yatan sebeplerinden biri
nin. Anayasanın getirdiği müesseseler arasında
ki dengenin icra tarafından bozulmuş olmasın
dan, ya da bozulmak istenmesinden ileri gel
diği artık anlaşılmıştır. 

Dün gece Başbakanlık Bütçesi dolayısiyle 
yapılan konuşmalara cevap vermek için kürsü
ye gelen Sayın Devlet Bakanı Dmeer bu hususu 
ifacie eden bir konuşma yapmış ve Devlet maki-

_ 294 — 
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naşının çeşitli çarklardan ibaret bulımduğ 
bu. çarklardan üçünün esas, birkaç tanesinin 
yardımcı çarklar olduğunu, makinamn iyi iş-
liyebilmesi için bunların aynı istikamette dön
mesi gerektiğini ifade etmiştir. İfadelerinin bu
raya kadar olan kısmında kendileriyle berabe
riz. Beraber olmadığımız husus; bu çarklardan 
bir tanesinin, icranın diğerlerine nazaran daha 
küçük olduğu ve de bu çarkların mutlaka ve 
mutlaka Anayasanın sosyal, lâik, hukuk dev
leti ilkesi istikametinde dönmesi gerektiğidir, 
Bunalım, bu çarklardan icraya aidclanmm hu
kuk devleti ilkesi istikametinde dönmek istemi-
yerek aksi bir devreye girmek arzusundan ve 
fakat diğer çarklar kendinden büyük olduğu 
için bunda muvaffak olamamasından ileri ge
liyor. Şu halde icranın müessir.iyeti ilkesi der
ken bu çarkı büyütmek, yargı çarkını, yani 
mutlaka ve mutlaka hukuk devleti ilkesi isti
kametinde dönen yargı çarkını, küçültmek su
retiyle makinayı kendi arzuları şeklinde işlet
mek istemektedirler. 

Anayasaya göre egemenlik, kayıtsız şartsız 
Türk milletinindir. Millet, egemenliğini Anaya
sanın koyduğu esaslara göre yetkili organlar 
eliyle kullanır. Bu organlardan biri olan icra, 
Anayasanın 132 nci maddesinin acık ve âmir 
hükmüne rağmen, uymak zorunda olduğu mah
keme kararlarına uymamakta, mahkeme karar
larının yerine getirilmesini geciktirmekte, hat
tâ ihmal etmektedir. Tabiî bunun neticesi, hem 
müesseseler arasındaki denge bozulmakta, clo-
layısiyle de Anayasa, 114 ve 132 nci maddele
rinin askıda kalmaları sebebiyle, ihlâl edilmekte 
ve bundan buhran doğmaktadır. 

Bilindiği gibi Demirel Hükümeti yıllardan 
beri Danıştay kararlarını uygulamamakta, bu 
kararların uygulanmasını icranın müessiriyeti 
ile bağdaşır bulamamaktadır. Onun arzusu; yü
rütme organını müessir hale getirmek, yargı 
organı ile yürütme organı arasındaki münase
betleri, yürütme tasarruflarını tesirsiz duruma 
düşürmiyecek bir ölçüde düzenlemektir, Yani, 
Sayın Dinçer'in misalinde olduğu gibi; devlet 
makinasmdaki icra çarkını büyütmek, yargı 
çarkını küçültmek ve makinayı, icranın arzu 
ettiği istikamette, şekilde döndürmek. 

Demek ki Hükümet., Devleti müessir hale 
getirme yolundaki tedbirleri Anayasayı kema-

I liyle uygulamakta değil, onu tadilde görmek-
j tedir. Bu suretle bakanların, yetkileri altında 
I bulunan teşkilâtın idaresinde ballıca âmir du

rumundaki yüksek dereceli memurları seçme 
hususunda takdir yetkileri kabul edilecek, ba
kanın müsteşar, genel müdür gibi doğrudan 
doğruya kendi sorumluluğuyla alâkalı görev
lerde çalışanları değiştirebilmek yetkisini, bu 
derecelerdeki memurların müktesep maaş hak
larını mahfuz tutma esası ile bağdaştıran bir 
tatbikata gidilecektir. İşte bu «L'Elat c'est mob> 
"Devlet benim arzusu iledir ki, Sayın Demirel, 
her şikâyet karşısında göğüs cebinden çıkar
dığı Anayasayı göstererek, bununla ancak bu 
kadar iş görülebilir demek suretiyle, Anayasa
nın kendisini rahatsız eden hükümlerinin değiş
tirilmesinden yana olduğunu ifade etmek iste
mektedir, 

Cumhuriyet Senatosunda yapılan bir ko
nuşmadan; İktidarın Anayasadan şikâyetinin 
ne olduğu ve hangi özlemler içinde bulunduğu 
anlaşılmıştır. Bilindiği gibi Anayasa, 1924 Ana
yasasından farklı olarak, milletin olan hâkimi
yetin kullanılmasını Anayasa müesseselerine 
tevdi etmiş, kolejiyal bir sistem kabul etmiştir. 
İktidara göre yasama organı dışındaki müesse
selerin mensupları, sandıktan çıkmadıkları için 
tutum ve davranışlarının, tasarruflarının millet 
tarafından tasvibedilip edilmediği bilinmemek
tedir. Şu halde referanduma, referandum mües
sesesine ihtiyaç vardır. Tabiatiyle bu görüşü 
paylaşmamıza imkân yoktur. Demokratik dü
zende sandıktan çıkmak, partiler için ne ölçü
de bir üstünlük ise, diğerleri için de; tahsil ve 
tecrübe sahibi olmak, hizmet potasında piş
mek, olgunlaşmak ve Anayasal sorumluluğu 
müdrik olmak o kertede bir üstünlüktür. Ana
yasa, «yasama organının erkeği kadın, kadını 
erkek yapabilmekten gayri bütün tasarruflarda 
bulunmak» kudretini ondan esirgemiş, muamele
lerinde Anayasa çizgisi dışına çıkmasını önle
mek için kanunların Anayasaya uygunluğunun 
kc-'itrolii'iiu kaza organına tevdi etmiş ve böy
lece hukuk devleti ilkes'nin müeyyidesini koy
muştur. Hükümet, Anayasaya uygun olarak ka
bul edilmiş kanunları uygulamakla görevli kı
lınmış ve eylem ve işlemlerinin bu çizgi dışına 
çıkmamı önlemek, hukuk devletinin kanun hâ-

j kmıiyetini, prensibini gerçekleştirmek için Da-
j nıştay vazifelendirilmiştir. Danıştay, Anayasa-
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dan aldığı bu yetkiyle, yürütmenin eylem ve 
işlemlerini kazai denetim altında bulundurmak
ta ve kanuna, sebep, maksat, yetki ve şekil ba
kımından aykırı gördüğü tasarrufları Türk Mil
leti -adlına verdiği kararlarla iptal etmektedir. 
Anayasaya göre orijinal olan bu yetkinin karşı
sında, yaşama ve kaza organlarına nazaran müş
tak olan icraya düşen Anayasal görev, bu karar
lan geciktirmeden uygulamaktır. Ama, iktidar 
bundan rahatsızlık duyduğu için, bunu icramın 
müesısiriyeti prensibine aykırı gördüğü için, 
bundan kurtulmanın çaresini aramakta ve an
laşıldığına göre referandumu bir can kurtaran 
telâkki, etmektedir. 

Hemen işaret -edelim ki, iktidar, referandu
mu Anayasaya aykırı kanunlar çıkaraibilmenm, 
ya da keyfî tasarruflarının bir vetiresi sayıyor
sa ve oy ekseriyetine güvenerek bu kabîl kanun
ları milletten kolaylıkla geçirebileceğini umu
yorsa aldanmaktadır. Milletten, iktidar olabil
mek için oy almak başka, milletin Anayasa ile 
müeyyet haklanan çiğriiyen bir kanun için oy 
istemek başkadır. Bunu umut, Türk Milletinin 
çök tecrübelerden geçmiş aklıselimini hiçe say
mak demektir. Kaldı ki, Anayasal hukuk, refe
randum yoliyle de olsa, kanunların Anayasaya 
aykırılığını, bu şekilde oluşmuş bir kanunun 
Anayasa Mahkemesinin murakabesinin dışında 
kalabileceğini tecviz etmemektedir. 

Sayın Başkan, değerli üyeler, Anayasamız 
Türk Milletinin bünyesine tıpatıp uygun olarak 
hazırlanmıştır. Eğer Demirel iktidarına bol gel-
nıiys başlamışsa bunun kusuru, başlangıçtan 
beri ölçülerini muhafaza edegelmiş olan Ana
yasada değil, zayıflamış olan iktidardadır. 

Bu itibarla C.H.P., milletin olan hâkimiyeti 
onun adına kullanan Anayasa organlarının yet
ki ve sorumluluklarında yapılacak en küçük de
ğişikliğin karşısında bulunacaktır. Biz bugünkü 
buhranın sosyal ve ekonomik tedavi çarelerinin 
Anayasada mevcut bulunduğuna, bunalımın, ik
tidarın Anayasa çizgisinin gerisinde kalmış ol
masından ileri geldiğine inanıyoruz. Onun için, 
Anayasanın değil, onu uygulamak kudretinden 
yoksun Hükümetin değişmesini lüzumlu görüyo
ruz. Anayasanın fikir özgürlüğü vs dernek 
hürriyetini ze&eliyerek, meşru bir kongrede mes
lekî dertlerini dile getirmekten başka kusur
ları olmıyan valileri, •.kardeşlere temin edilmiş 

bol kredileri banka mevzuatına aykırı gördük
lerini ifadeden başka bir gayeleri bulunmıyan 
meslek mensuplarını yerlerinden, hattâ meslek
lerinden, bir Türkü vatandaşlıktan, yine bir di
ğerini memleketinden eden Hükümetin işlemle
rinin karşısına elbette Anayasanın 114 ncü mad
desi çıkacaktır. Ama, Hükümet can simidi gi
bi, Danıştay .Kanununun 95 nci maddesine sı
ğınarak, 114 ve 132 nci maddeleri askıda bırak
mak isterse, bu arzusunun karşısına da çıkacak 
hükümler vardır. 

Türk ve Fransız doktrinlerine göre kararla
rın yetkililerce uygulanmaması suçtur. Eğer bu 
yetkili yürütme organına mensup bir kimse olur 
ve üstelik, hususi maksat veya siyasi sâikle Da-
r.ıştay kararlarını ısrarla yerine getirmemekte 
devam ederse dolaylı malî müeyyide değil, aynı 
zamanda cezai ve siyasi mesuliyetlere mâruz ka
labilir. Filhakika Fransız Uyuşmazlık Mahkeme
si bir kararında, idare mahkemesinin tehiri icra 
kararma uyulmamasını, keyfî hareket olarak 
kabul etmiştir. Fransa'da bu hususta mahkeme 
içtihatları müstakardır. Bizde de doktrinde, 
idare mahkemesi kararlarının yerine getirilme
melinin keyfî hareket ya da vazife suiistimali 
olduğu şeklinde cereyanlar bulunmaktadır. îşte 
biz de, her hangi bir kamu görevlisi için dahi 
şefe ağır bir memuriyet suçu sayılan bu fiil, 
siyasi bir yetkili tarafından yapılmış olursa, 
evleviyetle hakkında Meclis soruşturmasının 
açılarak yargı alanına girdiği merciin huzuruna 
gönderilmesi gerektiği görüşündeyiz. 

Bu görüşledir ki, Danıştay kararlarını infaz 
etmemeyi itiyat haline getiren ve bu suretle de 
Hazinenin 1 milyona yalan zararına sebebiyet 
vermiş olan Başbakan Sayın Demirel hakkında 
bir soruşturma önergesi vermiş bulunuyoruz. Bu 
önerge birleşik toplantıda iltifata mazhar ol
duğu takdirde, yüksek yargı organının bu hu
sustaki kesin görüşünü öğrenmek imkânı ta-
hassül edecektir. Evvelce de söylediğimiz gibi, 
Danıştay Kanununda yer alan tazminat madde
si, yüksek mahkeme kararlarının hiç •uygulanma
masına imkân, müsaade veya yetki veren bir 
hüküm (Sayın Devlet Bakanı Dinçer'in dediği 
gibi bir infaz alternatifi) olmayıp, sadece geç 
veya eksik yerine getirilmesi hallerinde tatbik 
edilecek bir tedbir ve müeyyideden ibarettir. 
Yoksa, kötü niyetli bir yürütme organı ve idare, 
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bu hüküm sayesinde, vatandaşların ödediği ver
gilerle karşılanacak olan tazminata mabkCmı 
edilmeyi kolayca kabul eder ve mevzuata aykı
rılığı. kesin kararlara bağlanmış işlem ve eylem
lerini devam, ettirmek yolunu tutar. 

Biz çeşitli zamanlarda yaptığımız konuşma
larda 95 nıci maddenin bu hükmünü eleştirmiş, 
maksadı teşrihe, izah etmeye çalışmış ve mad
denin; şahsi kusurun suıbutu halinde bu taz
minatın, infazda geciken ya da omu ihmal eden 
Bakanın şahsi patrimuanmdan ödenmesini ön
gören bir kanun teklif etmiştik. Her ne kadar 
ıbu teklifimiz iki seneye yakın bir zamandan 
berii genel kurullara gelmek şansına malik ol
mamışsa da Yüksek Yargıtay, değerli bir ka-
rariyle bu yolu açmış ve mesele teşriî yoldan 
ıbir çözüm beklerken, kazaî organlcla en güzel 
çözümünü bulmuştur. Yüksek mahkemeye na
zaran 95 nci maddeye göre Hazineden tazmi
nat ödemekle yetinmek, bu tazminatı kusurlu 
Bakana intikal ettirmemek, idareye gerekli taz
minatı ödetmek, Danıştay kararlarını görevli
nin yerime getirmemesini benimseme niteliği ta
şıması yönünden kamu edilemez. Bu görüş, 
Anayasa buyruğuna aykırı olduğu gibi, genel 
hukuk esaslarına da aykırıdır. Kaldı ki, Danıs-
tayın iptal kararları davacıya tazminat yolu
nu açmak değil, hukuk nizamındaki aykırılık
ları ve rakatlıkları kaldırmak amacım güder 
ve sonucunu doğurur, idare görevlisi, kendini 
denetlemekle yetkili yargı yeri kararını veya 
doğruluğunu tartışamaz. Anayasa, kendisine 
ıböyle bir kararın isabetini değerlendirme ve 
ifadan kaçınma ödevini değil, yerine getir
mek zorunluğunu yüklemiştir. İşlemin icra edil-
diğinii ileri sürerek aykırı davranmada diren
me, ağır bir kişisel kusurdur. Çünkü, karar, 
yapılacak işlemi hiçbir knşkuya yer bırakmıya-
cak açıklayıcı tarif ile göstermektedir, işlem 
sonunda; yeniden aynı nitelikte yapılması ola
nağı bulunmıyan bir tarihî yapının yapılması 
giübi yeniden sağlanması olanak dışı bir durum 
değil, bir hukukî durumun eski haline getiril
mesi söz konusudur. Sayın Bakan şimdi çıkıp; 
«Danıştay kararlarını uyguluyoruz, örneğin, 
Yüksek Denetleme Kurulu üyelerinin, aîdık-
lan iptal kararları üzerine, tâyinlerini yaptık.» 
diyeceklerdir. Bu üyelerin basında ve kamu 
oyunda yankılar uyandıran durumları ve ip
tal kararının nelerden sonra infaz edildiği ma

lûmdur. Bunun yanında son günlerin tartışmalı 
konuisu olan, Senato gündemida sözlü soru ola
rak yer almakla beralber aylarca cevapsız ka
lan Ankara Emniyet Müdürünün aldığı karar
ların neden infaz edilmemiş olduğunu izah güç
tür. Dsmek Hükümet, ıbugünkü Anayasa dü
zenine ve Danıştay Kanununun Jüstis rötönü 
delege sistemine rağmen, Danıştay kararlarını, 
Cumhuriyetten önce olduğu gibi, infazları Hü
kümetin tasdikine muallâk kararlar şeklinde te
lâkki etmekte, istediklerini infaz ederek, sanki 
bunları tasnif etmekte, işlerine g3ldiğ'r>i infaz 
etmiyerek askıda bırakmaktadır. Elimizde, 
yazılı bir sorumuza aldığımız cevapta, infaz 
edilmedikleri için tazminat ödenmiş kararların 
miktarı mevcuttur. 

Diğer taraftan Hükümet, sorduğumuz su
alde, ki «Hazineden ödenen tazminat dolayısiyle, 
müsebbiplerine rücu edilmiş midir? Edilme-
mişse sebebi nedir? Rücu muamelesini ihmal 
edenler hakkında ne muamele yapılmıştır?» 
kısımlarına esvap vermemiş, bu kısımlar sükût
la geçilmiişltir. 

Bu itibarla işin bu safhasında Sayıştaya da 
iş düşmektedir. Sayıştaym vizesinden geçen bu 
kabil tazminatın, kişisel kusuruyla sebebiyet 
vermiş olana inikası takibedilmelidir. 

Sayın Başkan, değerli üyeler; konuşmamın 
bu kısmını bir teşbihle bitirmek istiyorum. 
Hükümet, Danıştayın ister tehiri icra olsun, 
ister nihai olsun bütün kararlarını aynen uy
gulamakla yükümlüdür. Bu, kendisi için Ana
yasal bir görevdir. Hükümetin Danıştay tarar 
fmdan verilen bir kararı beğenmiyerek uygula
maması ve onun yerine, dâva açıldığı takdirde, 
tazminat vermekle yetinmesi; bir mahkemede 
hapse mahkûm olmuş olan bir kimsenin mahke
meden çıktıktan sonra, «Benim beraat etmem 
lâzımdı, ya da hiç değilse bir tazminata mah
kûm edilmem gerekiyordu. Bu itibarla kararı 
beğenmiyorum, hapisaneye gitmiyeceğim. Çok 
zorlarlarsa bir tazminat vermekle yetineceğim» 
demesi kadar yersizdir. 

iSaym Başkan, sayın senatörler; Meclisto ve 
Ssnatoda büyük tartışmalara yol açmış ve mu
halefetin bütün ikazlarına rağmen, Hükümet 
ve komisyon tarafından, aslında ısrar edilerek 
çıkarılmış olan Personel Kanununun, malî hü-

| küm]eri; uygulama safhasındadır, Bu safhada 
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intibaklarda ya da kanunun uygulanmasında 
birtakım aksaklıkların olduğu, bundan dolayı 
vatandaşların Danıştaya müracaat ettikleri ve 
müracaatların sayısının onbinleri aşacağı gö
rülmekte ve tahmin edilmektedir. Personel Ka
nununun uygulanmasını, yakında getirilecek ve 
UDİ sayılı Kanunu tadil edecek olan hüküm
lerle emeklilerin vasiyetinin takibedeceği an-
l?5!İmr.lkt«d!r. Bunlardan da sayısız dâvaların 
'doğması ihtimali vardır, Bu itibarla ve seneler
den beri Partimizin görüşü olarak, ilim çevrele
rinin görüşü olarak, yargı çevrelerinin görüşü 
olarak kurulmasını teklif ettiğimiz, üzerinde İs
rarla durduğumuz bolde idare mahkemeleri, ya 
da alt mahkemeleri bu yıl da kurulmamış ve 
kurulmaları için herhangi bir hazırlıkta bulunul
mamış, yahut yapılan hazırlıkları ilerlememiş 
olan bu mahkemeler dolayısiyle Danıştaym gö
revleri bir kat daha artacak ve bu dâvalar bi
raz geç sonuçlanacaktır. Bu itibarla yüksek 
mahkemenin kendi bünyesi içinde ya ela getire
ceği bir kanunla bu işi halledeceğini ümit et
mek isterim. 

Yine Hükümetin, mümasil kazai kararlar 
kar?ı«mda durumları ayın olan kimseler için 
.ayrı bir karar beklemeden yapacağı tasarruflar
la bunların durumlarını ıslah etmesini ve bu su
retle yüksek yargı organına yardımcı olmalını 
temenni ederiz, Sn kısa zamanda bu bilge 
idare mahkemelerinin ya da alt idare mahke
melerinin kuruluş, görev ve yetki Kanununun 
getirilerek Genel Kurullarda görüşülmesine im
kân verilmesini ve kısa bir zamanda kanunlaş
tırılmak suretiyle hem Danıştaym yükünün bi
raz azaltılmasına, hem de vatandaşın hakkını 
yakından, daha ucuz ve daha çabuk almasına 
imkân verilmesini tekrar temenni ediyoruz. 

1D71 Damştay bütçesinin memleketimize ve 
yüce yargı organı mensuplarına hayırlı olmasını 
d'ler. te?.3kkür ederim. (Alkımlar) 

Î3AŞKAN — Tefekkür ederim Sayın Saiih 
Tanyeri, 

ıSa.yın Halil özmen; Güven Partisi Grupu adı
na, buyurunuz, 

GÜVEN PARTİSİ GBUPü ABINA HALİL 
ÖZMEN (Kırşehir) — Sayın Başkanım, muh
terem arkadaşlar; G-rupum. adına hepinizi en 
derin say;-;ı ve sevgilerimle sciâmhyarak süpe
rime1 başlıyorum. 

Anayasamızın 140 ncı maddesi; «Danıştay, 
kanunların başka idari yargı mercilerine bırak
madığı konularda, ilk derece ve genel olarak 
üst derece idare mahkemesidir» der. Danıştay, 
idari uyuşmazlıkları ve dâvaları görmek ve çö
zümlemek, Bakanlar Kurulunca gönderilen ka
nun ta; : : ı lar ı hakkında düşüncesini bildirmek, 
tüzük tasarılarını ve imtiyaz şartlaşma ve söz
leşmelerini incelemek ve kanunla gösterilen di
ğer isleri yapmakla görevli yüce bir mahkeme
dir. Bir Anayasa Mahkemesidir. Her hususta 
memlekete, millete, devlete ve hükümete ışık 
tutan yüce bir mahkemedir. Danıştaym gördüğü 
bu vazifesinden, memleketimize ve milletimize 
büyük iyilikleri olduğundan dolayı mensupla--
rmı hürmetle, muhabbetle selâmlarını. 

Muhterem arkadaşlar, Danıştay, yüce mah
keme, tası sıkıntılar içindedir. O sıkıntılardan 
>̂ ir tr.nesi, yıllardan beri takibettiğimiz ve T. B. 
M. Meclisinde ve Yüce Heyetinizin huzurunda 
arzına çalıştığımız bina meselesidir. Allaha çok 
şükür, birkaç seneden beri çok değerli arkadaş
larımın kıymetli hizmetleri ve reyleriyle, Dev
letimizin, hükümetimizin ve Anayasamızın bek
çisi bu yüce mahkemenin binasının temelini 
atmış ve onu yapmıya başlamış bulunuyoruz. 
Temenni ve mensuplarından çok rica ederim ki, 
büyük bir ciddiyetle, büyük bir titizlikle kont
rol etsinler ve bu bina biran önce memleketimi
zin, minelimizin ve Danış tayımızın hizmetine 
girsin. Bu 3urstle de mensupları huzur içinde, 
rükün içinde bu milletin dâvalarını çabukça 
görsün ve milletin hasretle beklediği adaleti 
kendisine versin. Temennim, bu. 

Muhterem arkadaşlar, Danıştay hakkında 
burada saatlerce konuşsam haklıyım, ama ne 
sizin vaktiniz var, ne de benim vaktim var. 
Bütçeyi çıkaralım, memleket bu bütçe ile bü
yük işler görecek, vatanımız ve memleketimiz 
her gün parlak günlere eşirecek. 

Şimdi dokunmak istediğim bâzı noktalar 
var. Bunlara da üzülerek dokunacağım. Bu 
memleketin bir evlâdı olarak, beş kuruşsuz aya
ğı çıplak okumuş bir köylü çocuğu olarak söy-
îiyeceğim. Istırapları bilirsek ona göre hare
ket ederiz. Her halde ıstırapları bilemediğimiz
den dolayı içinde bulunduğumuz duruma, acık
lı duruma çabuk çare bulamıyoruz. Birden top
lanıp, halledilmesi lâzımgelen meselleri halle
demiyoruz, her birimiz bir tarafa çekiyoruz. 
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Arkadaşlar, memleket meselelerinde parti
cilik olmamalıdır. Bir memleket meselesi mev-
zuuibahsedildiği zaman, hepimiz oan-ı gönülden 
toplanıp ne yapılması lazımsa biran evvel yap
malıyız. Köprünün altından sular geçtikten 
sonra hiçbir şey yapamazsınız. Ben şunu de
mek istiyorum. 

Danıştaym birikmiş binlerce dosyası var. öy
le bir tane, iki tane değil. Arkadaş:arımızın 
yazdığına göre, acı, çok acı, 37 346 dosya, 11 
aylık, 28 090 dan buraya gelmiş. Ne kadar çı
kardıkları hakkında bir şey göremedim. Fakat, 
çalışma sisteminde bir yanlışlığm olduğuna ka-
aniim. Yakinen bilen, içinde bulunan, Da-
nıştayı çok yakın bilen bir arkadaşınız olarak 
çalışma sisteminde bir yanlışlık olduğuna 
kaaniim. Yani, özür dileyeceğim, bir mesele 
üstüne eğildiğimiz zaman o meselenin halledil-
memesine ve çıkarılmamasına imkân ve ihtimal 
yoktur. 

Ben bir belediye meselesi üzerine eğildim, 
şimdi karşımda oturan, Sayın Devlet Bakanının 
yanında konuşan arkadaşımız, Mümtaz Beyefen
di belki işi 10 dakikada çıkardı. Ama bunu 3 
ayda, 6 ayda çıkaramıyan arkadaşların şikâ
yetlerini dinledim, ben. İşler süratle çıkarıl-
rıalı ve takibedilmeli, çalışılmalı. Biz çalış
maları görüyoruz, arkadaşlar. Her zaman 
söylediğim gibi çalışma süratli olmalı, adalet 
süratli temin edilmeli, işe ciddiyet vermeli, işi 
ciddiyetle benimsemeli. 

Şimdi bir nokta var ki, o beni çok sevindir
di. İşlerin süratle bitirilip çıkarılabilmesi için 
«.'bölge idare mahkemeleri kanun tasarısı» ha
zırlanmış. İlk derece idare mahkemelerinin 
süratle kurulması için, yerinde bir teklif, arka
daşlar. Ben bu teklifin biran önce T. B. M. M. 
den geçirilmesini ve huzurunuza getirilmesini 
Sayın Bakanımızdan rioa ediyorum. Bu gayet 
yerinde bir teklif ve memleketi kurtaracak bir 
teklif. Danıştaym işlerini halledecek, hafiflete
cek bir teklif. Bu, çabuk gelsin. İşte bu, mem
leketin en büyük meselesi, halledilmesi lâzım-
gelen, yani gece - gündüz şurada çalışıp çıkar
mamız lâzımgelen bir mesele. İyiye iyi, kötüye 
de kötü demek bizim için en büyük vazifedir. 

Arkadaşlar, bir husus daha vr. Yalnız, ona 
çok üzüldüm. Binamız yapılıyor, İnşallah ça
buk bitecek. İçinde buluduğumuz bina, eh ya

pılmış, içine girmişiz, binlerce lira kira veriyo
ruz ki, zannederim Sayın Bakanımız ne kadar 
kira verdiğimizi de söyliyecektir. Şimdi diyor
lar ki, «Bu bina yapılıncaya kadar, yeni bir ek 
bina icarı için bize 100 000 lira para veriniz.» 

Arkadaşlar, sizlerden çok rica ediyorum, 
Danıştay mensuplarına sonsuz hürmetim var, 
ama lütfetsinler bu milletin bu paraları verecek 
hali ve vakti yok. Mevcutla idare etsinler, 
çünkü yer var. Eğer biraz sıkışılırsa, lüksten, 
gösterişten kendimizi alırsak, yer var. Bugün
kü bina kâfi, artar bile. Ama biraz sıkışalım, 
gösterişten kendimizi alalım, lüksten biraz ay
rılalım. 

Binaenaleyh, bu 100 G00 liraya bence lüzum 
yok. Bunu başka bir yere versinler, memleke
tin daha ihtiyacı olan bir meseleye sarf edilsin 
V3 bir memleket meselesi görülsün. 

Yine arkadaşlar, mühim bir mesele gözüme 
çarptı. Bunu, gecen yıllar da da Yüce Huzuru
nuzda, Senato Başkanımızın ve Büyük Millet 
Meoliüi Başkanımızın makam arabaları mevzu
unda burada acı acı dile getirdim ve verdiği
miz bir önerge ile de o, ellerinde mevcut gayet 
güzel acabalar kaldı, halen de kullanmaktadır
lar bu arabaları. Hiçbir tarafında bir şey yok, 
çiçek gibi arabalar. 

Şimdi Saym Başkanımız, Danıştay Başkanı 
olarak, «Bana yeni bir araba alın, 130 000 lira
lık bir tahsisat verin. Geçen sene 87 000 lira ver
diniz, alamadım. Bu sene 130 000 liraya çıksın» 
diyor. 

Arkadaşlar, Danıştay a her gün gidiyoruz, 
yani isimiz her zaman var, uğrarız, mensupları 
ile görüşürüz. Altlarındaki araba Pleymount 
marka, ya 1965 model veyahut da 1963 model, 
hiçbir tarafında en ufak bir leke bulunimıyan 
bir arabadır. Hiç bir tarafında bir şey yok. Mec
lis Başkanının arabası, Senato Başkanının ara
bası gibi gayet güzel araba, Pleymount marka. 
Şimdi derler ki, «Bize 130 000 lira verin, biz 
yeni bir araba daha alacağız.» Dün yüce huzu
runuzda, şurada gözlerim dolarak anlattım; 
Londra'ya nasıl gidişimizi, orada gördükleri
mizi... 

Değerli arkadaşlarım, İngiltere Kraliçesi 
Elizabeth, bizim gibi, bütün milletimiz gibi, bü
tün bakanlarımız gibi, Başbakanımız, Sayın 
Cumhurbaşkanımız gibi, şahane arabalara bin-
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miyor. Katiyen göremezsiniz. Altlarında ya bir 
Fiat veyahut kendi Morris leri, küçük bir ara
ba. Yani. ingiltere Kraliçesi deyince, zannetme
yin ki, o şahane arabalara biniyor, herkes efen
dim onlara gıpta ediyor. Hayır, görmedim, ar
kadaşlar. Küçük bir arabaya biniyor, beyefen
disi yanında, çocuğu yanında geçip gidiyor. Me
rasimlerde dahi böyle. Bir tek Chevrolet araba
ya tesadüf edemedim arkadaşlar, 2 ay içerisin
de. Nedir bu bizim lüksümüz? 130 000 lira ve
receğiz 1969 model Chevrolet bir araba alacak, 
gidecek. Arkadaşlar; bu, bu fakir milletin göğ
süne, bağrına başar g'ibi bir şey. Eğer bu ayak-' 
lanmalar, şunlar bunlar oluyorsa işte bunlar
dan dolayı oluyor. Sizin lüks içinde gittiğinizi 
görüyor, kendisi de çıplak aç kalıyor, ondan 
sonra size başka türlü bakıyor. Bunlardan çekin
menizi çok rica edeceğim. Hattâ ben Sayın Baş
kanımdan rica ediyorum, bir Anadol alsın, 
45 000 lira, 5 000 lira da vergisi olacak, 50 -
53 000 liraya mal olur. Bir Anadol arabası al
sın ve göğsünü gere gere gezsin. Şahane bir ara
ba ile gezmek ona hiçbir zaman şöhret vermez. 
Niçin bunun benzinini, lâstiğini hesabetmiyor-
sunuz? 6 silindirli arabanın yakacağı benzinle, 
8 silindirli arabanın yakacağı benzin, bir Ana
dol 'uin yakacağı benzin çok büyük fark ediyor 
arkadaşlar. Sayın Başkanım, buradan Kızılca-
hamama, gidecekse bir gezme için, Pazar günü 
çocuklarını alıp götürecekse, 10 lira ile gide
cek. Altındaki araba ile 25 liraya, 50 liraya gi
demez. Mümkün değil. Hakikatleri ve gerçek
leri görelim, realist olalım. Ben, şahsan 130 000 
lira vererek Devlet Şûrasının Sayın Başkanına 
bir arabanın alınması taraftarı değilim. Geçen 
sene olduğu gibi (ne Cumhuriyet Senatosu Baş
kanına, ne de Millet Meclisi Başkanına araba 
vermediğimiz gibi) bu arabanın da yeni baştan 
alınması taraftarı değilim. Bir önerge verece
ğim, önergeme iltifat buyurmanızı memleket na
mına sizden rica ediyorum. 

Arkadaşlar, öbür taraftan sevindirici bir me
sele var. Bunun taraftarıyım. Bu parayı buna 
verseler daha çok iyi ederler. Bunu göğsümü 
gere gere söyliyebilirim, Kanun sözcüleri, baş-
yardımcı ve yardımcılarının bilgi ve görgüleri
ni artırmak ve meslekte yetişmelerini sağla
mak amaciyle Danıştay Başkanlığımızca hazır
lanarak, 29 Nisan 1970 tarihinde yürürlüğe ko
nulan, «Hizmet İçi Eğitim Yönetmeliği» bizi 

son derece memnun ve mesrur etmiştir. Bilhas
sa, yabancı dil öğrenimi yapmak ve yaptırmak 
çok faydalı olacaktır kanısındayız. Danıştay 
gibi yüce bir mahkemenin bütün mensuplarının, 
en azından bir tane yabancı dil bilmeleri bugün 
için bir zaruret haline gelmiştir. Yeniden baş-
kanun sözcüleri, başyardımcılar ve yardımcılar 
tâyin edilirken bunlara da ayrıca dikkat edilme
sini ve ona göre, lisan bilen kıymetli arkadaş
larımızın oraya getirilmesini canı gönülden ar
zu ediyorum. Lisanın ne kadar kıymetli oldu
ğunu, lisan bilmiyen insamn ne olduğunu, dün 
size çok acı şekilde, burada gözlerim dolarak 
anlattım. Yüce mahkeme mensuplarının icabe-
diyorsa, demokrasinin en bol bulunduğu (Yal
nız arkadaşlar polisin de Allah gibi olduğu) 
ingiltere'ye, Fransa'ya gönderilmesini rica edi
yorum. Evet beyler, buna inanınız; ingiltere po
lisi dediğiniz zaman Allah gibi korkuyor vatan
daş. 

Muhterem arkadaşlarımız ingiltere'ye gitsin
ler, bilgilerini, görgülerini artırsınlar. Orada 
Danıştayı görsünler, Paris'e gitsinler okusunlar, 
Fransızcayı iyice öğrensinler, memlekete gelip 
bizlere, vatandaşa hizmet etsinler. Şu 130 000 
lira paranın o fasla verilmesinde .benim için çok 
fayda var. 

Raportörlerin daha iyi yetişmeleri için kur
sa tabi tutulmaları, bizim için sevinilecek, kı
vanç duyulacak bir meseledir. Bu kursların da
ha genişletilmesini ve kurslarda ehliyetli arka-
daşûarımızın, daha ehliyetli bir hale getirilme
lerini canü gönülden istiyorum. 

Sözlerimi toparlıyorum; Danıştay, Yüce bir 
mahkemedir, bir Anayasa müessesesidir. Danış-
taym verdiği kararların harfiyen yerine getiril
mesi lâzımdır. Danıştay kararlarını harfiyen ye
rine getirmiyen iktidarların hiçbir zaman mu
vaffak olmıyacaklarına kaaniim, arkadaşlar. 
Maziden misaller isterseniz verebilirim, ama başı
nızı ağrıtmak istemiyorum. Çünkü, muhterem 
arkadaşlarımın vakti yok. 

Arkadaşlar, sözlerime son verirken, hepinizi 
en derin saygılarımla selâmlarım. İyiye iyi, kö
tüye de kötü dedim ve inşallah ileriye gideceğiz, 
iyi olacağız. Memleketimiz, mifleltimiz, vatanı
mız, Devletimiz, Hükümetimiz ve Danıştay men
supları için bu bütçenin hayırlı ve uğurlu olma
sını temenni ediyorum ve bu araba mevzuunda 
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da Yüce Başkanıma bir önerge takdim ediyo
rum. 

BAŞKAN — Sayın Abdurrahman Kavak, 
A. P. Grupu adına. 

A. P. GRUPU ADINA ABDURRAHMAN 
KAVAK (Siirt) — Sayın Başkan, muhterem se
natörler; Danıştay Bütçesi üzerinde A. P. Gru-
punun görüş ve temennilerini arz etmek için hu
zurunuzu işgal etmiş bulunuyorum. Sayın sena-
töVrler; grupum adma değerli Başkanı, muhte
rem senatörleri, Danıştaym mümtaz mensupla
rını saygı ile selâmlarım. 

Sayın senatörler, Danışjtayımızın kuruluş ta
rihi çok eskidir. Kuruluşundan bugüne kadar 
Yargıtay mensupları, idari yargı yükünü omuz
larında şerefle taşımışlardır. 1887 de kurulan 
Meclisi Ahkâmı Adliye ile bunun yanında ku
rulmuş olan Meclisi ÂH, Tanzimat ve daha son
ra Vâlâi Ahkâmı Adliye, 1886 da Divan -1 Ah
kâmı Adliye Yargıtayın, Meclisi Vâlâ'da bugün
kü Danıştaym temelleri olmuştur. 1924 te Cum
huriyet, Danıştayı Anayasa kuruluşu olarak ka
bul etmiştir. 1925 te çıkan kanunla göreve baş
lamıştır. 1961 Anayasası Danıştayı yargı bölü
münde ve yüksek mahkemeler arasında üst ida
ri merci olarak kabul etmiştir. Danıştay, bu şü
mul ve çerçeve içinde mümtaz mevkiini bulmuş
tur. 

A. P., bağımsız idare olan yargı organı Da
nıştayı hürmet saygı ve ihtiramla karşılar. Ka
nunun çerçevesi içinde idaremizin, eylem ve iş
lemlerinde Danıştaym denetiminden inşirah 
duymaktayız. A. P., yargı bağımsızlığı anlayı
şım yumuşak, dengeli, kuvvetler ayrılığı pren
sibi içinde mütalâa eder. îcra da Danıştay gibi 
Anayasa kuruluşudur. Çeşitli hizmet ve değer
lerle mücehhezdir, idare, fevkalâde hallerde ve 
memleket hizmeti için, Anayasanın şümulü için
de, nadir vakalarda Danıştaym kararlarına uy-
mıyabilir. 

Sayın senatörler, partiler halkın karşısına 
çıkarken seçim beyannamelerini, prensiplerini, 
sosyal ve ekonomik görüşlerini, kalkınma plân
larını arz ve ifade ederler, Yüce Türk milleti de 
onlara iktidarı tevcih eder. Sözüne ve programı
na bağlı olan Hükümet Anayasanın kendisine 
verdiği salâhiyet içinde yetkisini kullanır. Ka
munun düzenini sağlamak, asayiş ve emniyeti 
korumak icranın yegâne ödevidir. îcra, kanu

nun şümulü içinde hizmeti aksatmadan yapma
yı kendisi için bir ideal kabul eder. îcra, eylem 
ve işlemlerinden sorumlu olduğu, kilit noktasın
da bulunan memurları da tâyin etmekte elbette 
muhtar olacaktır. Danıştaym kararları icra ta
rafından uygulanmıyor diye tenkid olunmakta
dır. Bu tenkidler insaf ölçüleri içinde mütalâa 
olunmalıdır. Bu kabÜ kararlar pek cüzidir. 1970 
senesinde Danıştaydan 35 703 karar sâdır ol
muştur. înfaz edilmiyen kararlar bunun yanın
da küçük bir miktar ifade eder. 

Sayın senatörler, diğer Anayasa müesseseleri 
de zaman zaman mecburiyet tahtında bu yola 
gitmişlerdir. Halbuki icra, Danıştay Kanununun 
95 nci maddesine göre, bir tazminat mükellefi
yet ve külfetini yüklenmiştir. Danıştaym iş hac
mi 1970 te; geçen yıldan 28 090 devir, yeni açı
lan dâvalar; 43 940, karara bağlananlar 35 703 
tür. Dördüncü Dairede de 6 954 dâva devredil
miş, 623 kadarı karara bağlanmıştır. 

Sayın senatörler, huzurunuzda Danıştay 
mensuplarını hürmetle, ihtiramla, takdirle, şük
ranla anmayı bir vicdani borç bilirim. 

Sayın senatörler, nüfus artmakta, ihtilâflar 
çoğalmakta, vatandaş hukukunu kanun yolu 
ile aramaktadır, ihkakı hakka artık arka çevir
mektedir. Bu sebeple dâva artışı olacaktır. 
Bundan başka Emlâk Vergisi, işletme Vergisi, 
Personel Kanunu uygulamaları ileride daha 
çok dâvaların açılmasına sebebolacaktır. Bun
dan dolayı Danıştay kadrolarının artması ve 
artırılması bir zaruret halini almıştır. Alt idari 
mahkemelerin biran evvel kurulması elzemdir. 
Halen Danıştaym bulunduğu yer elverişli de
ğildir. Bu bina Danıştay mensuplarını sıkıntı-
tıya düşürmekte ve çalışmalarını engellemekte
dir. Şartnameye göre 1971 de yeni binanın bit
mesi lâzımgelir. Bu husus üzerinde ehemmiyet
le durulmak icabetmektedir. Danıştay mensup
larının intibak ve özlük haklarını da gözden 
uzak tutmamak lâzımdır. 

Üye seçimlerinde 2/3 oranında Danıştay 
içinden aday gösterilmelidir. Danıştay meslek 
mensuplarının gerek içte ve gerek dışta eğitil
meleri hususu nazara alınmalıdır. 

Sayın senatörler, Danıştay bütçesi üzerinde 
partimin görüşlerini arz etmiş bulunuyorum. 
1971 Danıştay bütçesinin Yüce Danıştaya ve 
Türk Milletine hayırlı olmasını Cenabı Haktan 
dilerim. Saygılarımla. (Alkışlar) 
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BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Ka
vak. Başka söz istiyen sayın üye? Yok. Sayın 
Bakan Atabeyli buyurun efendim. 

DEVLET BAKANI HÜSAMETTİN ATA
BEYLİ (Erzincan Milletvekili) — Sayın Baş
kan, muhterem senatörler; bütçe müzakerele
rinde Yüce Senatomuzda bulunan gruplar her 
sene görüşlerini ifade ederler. Bizim de bu nok
tadaki görüşlerimiz tesbit edilmiştir. Şu müza
kereler vesilesiyle bir kere daha anlamış oluyo
ruz M, tesbit edilmiş bulunan bu fikirlerde her 
hangi bir merhaleyi maalesef kaydetmiş durum
da değiliz. Tarafeyn kendi fikirlerinde musir
dir. Bu gayet tabiîdir, eşyanın tabiatı icabı 
olarak da düşünülebilir. 

Yalnız, işaret etmek istediğim önemli bir 
nokta; bizim icra olarak ve siyasi parti olarak 
fikirlerimizin, tatbikatımızın yanlış anlaşılıp, 
anlatılması konusudur. Biz, C. H. P. sayın söz
cüsünün değerlendirdiği gibi, Danıştay karar
larını uygulamamak esasi noktasından hareket 
eden bir iktidar ve bir siyasi grup değiliz. Her 
yıl Danıştayımız tarafından verilmiş bulunan 
ıbinlerce kararın tatbik edilmekte bulunduğu 
malûmunuzdur. Biz, bu kararlar içerisinde çok 
nâdir olarak ve icranın müessiriyetini selbeddci, 
çok nâdir bir kısım kararlarını, icra imkânını 
bulamamış olmaktan mütevellit, gene Danıştay 
Kanunumuzun, 523 sayılı Kanunun bahşetmiş 
olduğu 95 nci maddenin vermiş olduğu yetkiye 
istinadetmek suretiyle bunu, tazminat ile kar
şılamak şıkkını tercih ediyoruz. Bu noktada 
henüz bir vuzuha da varmış değiliz. Arkadaşla
rımız tazminatın, şahsî tazminat olması nokta
sında musirdirler. Ümidediyorum ki, mesela 
ileriki yıllarda bu noktada da bir vuzuha ve 
aydınlığa kavuşacaktır. Yani, anafikrimiz, Da-
nıştayın kararlarının mutlaka vacibülicra oldu
ğudur. Müessesenin bir Anayasa müessesesi 
bulunması itibariyle bunun gayri bir düşünce
nin bize izafesinin mümkün bulunmadığını tes
bit etmektir. 

Kanunları uygulamayan hükümetlerin de
ğişmesi konusu bu seneM bütçe müzakereleri
mizin bir orijinalitesini teşkil ediyor. Danıştay 
bütçemizin müzakeresi vesilesiyle de bu mesele 
bir kere daha ortaya atılmış oldu. Biz, yargı 
çarkını küçülterek, icra çarkını büyültmek» ve 
saire gibi temayüllerin içerisinde değiliz. Aslın
da buna kimse muktedir de değildir. Çünkü, 

bu, bir Anayasa meselesidir. Anayasanın tes
bit etmiş olduğu yetkiler ve sorumluluklar 
hangi ölçüde hareket imkânını müesseselere 
bahşetmiş ise, müesseseler o hareket yetki, so
rumluluk ve kayıtları içerisinde kalmaya mec
burdurlar ve hareketlerini bu esas içerisinde 
tanzime keza mecburdurlar. 

Bu vesile ile meselelerin üzerinden aşmak 
için, bir referandum gayreti içerisinde olduğu
muz, arkadaşımızın konuşmasında oldukça 
ağırlık taşıyan bir yer işgal etti. Bu mesele ta
mamen akademik bir müzakere ve münakaşa 
konusudur ve Danıştay bütçesi dolayısiyle zan
nederim ki, yapılması icabetmiyen bir münaka
şa konusudur. Referandum fikri, bizim fikri-
mizdir, biz bu fikre iltifat ederiz, fakat Anaya
samızda mevcudolmıyan bir fikirdir, mevcudol-
mıyan bir tatbikattır. Bu tatbikatı referandum 
şekline inkılâbettirmek imkânını bulursak o za
man bunun üzerinde fikirlerimizi daha açıklık
la ifade etmek imkânına sahiboluruz. 

Muhterem senatörler, Adalet Partisi Grup 
sözcüsünün de ifade ettiği gibi Danıştayın dâ
valarının sayısında vâki olan yükselme bizzat 
ihkakı hak fikrinden hareket etmemenin de bir 
tezahürü olduğu gibi, memleketimizin gelişen 
sosyal, ekonomik şartlarının, daima gelişme is
tikametinde tezahür etmesinden de oluyor ve 
bu dâvaların aded itibariyle de yükselmesini, 
gayet tabiî, tenevvü etmesini intacediyor. 

Personel Kanunu tatbikatı dolayısiyle bu
güne kadar, hemen iki bin dâva açılmış du
rumdadır. ö. H. P. nin sayın sözcüsü bu dâva
ların artacağından bahsettiler, mümkündür, 
artabilir. Yalnız, yeni bir tatbikat içerisinde
yiz. Bir taraftan yargı organlarımız, bir taraf
tan idare kendisini bu tatbikat içerisinde tas
hih etmenin yol ve imkânlarını arıyor. G-ayet 
tabiî yargı organlarımızın emsal teşkil edecek 
kararlan için ayrıca dâva açması memurları
mıza bir külfet halinde tahmil edilmez. Emsal 
teşkil edecek kararlar, tatbik edilmek mevkiin
dedir, lüzumludur ve bu şekilde bir hareket 
ihtiyar edilecektir. Diğer taraftan Personel Ka
nunu dolayısiyle Danıştaya gitme istidadında 
olan dâvaların önlenmesi için de bu kanunda 
gerekli tadil hazırlıkları, yönetmenliklerle tas
hih imkânları, bildiğiniz gibi, Hükümet tarafın
dan hazırlık safhasındadır. Yalnız, mesele de, 
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yeni bir tatbikat olduğundan, pek acele ede
rek yeni dâvalara sebebiyet verecek yanlış tat
bikatların önüne geçilmesi gerekmektedir. 

Danıştay binasının yapımı için büyük gay
ret sarf ediyoruz. Müteahhit yönünden bir ta
lihsizlik meydana gelmiş ve inşaat bir ölçüde 
gecikmiştir, yalnız henüz müddeti dolmamış
tır. Gerekli sürati temin etmek için çalışmala
rımız vardır. Zamanında olmasa bile, hattâ za
manını çok aşmıyacak bir müddet içerisinde 
bitirileceğini ümidediyorum. Halen meveudo-
lan binamız, Güven Partisinin sayın sözcüsü
nün ifade buyurduğu gibi, bir lüks içerisinde 
değildir. Danıştaya yetecek durumda değildir. 
Böyle bir kuruluşun şartlarına uygun bir tar
zı mimari değil, niha3^et bir meskenden mün-
kalip bir binadır. Bu itibarla bir lüks ve israf 
binada yoktur. Ek tahsisat, biraz daha rahat 
çalışmak için istenmektedir ve miktarı 100 000 
liradır. 36 milyar bütçe içerisinde 100 000 lira 
gibi Danıştaym rahat çalışmasını temin etmek 
için konulmuş olan, bir ödeneğin burada uzun 
boylu münakaşa edilmesini biraz yadırgadığı
mı ifade ederim. 

Danıştay Başkanının arabası da keza lüks 
bir araba değildir. 1963 yılından beri kullanılan 
ve her yıl verdiğimiz tamir parası dahi bir kül
fet teşkil eden ve değiştirilmesi lüzumlu bulu
nan bir arabadır. 

Danıştay mensuplarının bir taraftan kendi 
bünyesi içindeki eğitimi, diğer taraftan tahsi
sat imkânlarımız içerisinde dış memleketlere, 
bilhassa Fransa'ya gönderilmesi suretiyle bilgi, 
görgü ve tetebbuatlarmı artırma konusunda 
imkânlar hazırlanmıştır. Değerli Güven Partisi 
sözcüsü arkadaşımızın ifade ettiği gibi ingilte
re'ye göndermek imkânını pek tabiî bulamıyo
ruz. Çünkü orada Danıştay diye bir müessese 
mevcut değildir. 

Değerli senatörlerin ve grup temsilcilerinin 
Danıştay bütçesi üzerinde ifade buyurdukları 
görüşlere teşekkürlerimi arz eder, Yüce Sena
toya saygılarımı sunarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Dev
let Bakanı. 

Söz istiyen arkadaşımız? Yok. Danıştay 
bütçesi üzerindeki görüşmeler sona ermiştir. 

Bölümlere geçilmesini oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. efendim. 

(A/ l ) Cari harcamalar 
Bölüm Lira 

12.000 Personel giderleri 29 708 221 

BAŞKAN — Sayın Bütçe Karma Komisyonu 
Sözcüsü, burada basılı metinde bir değişildik 
var. 29 762 721, şimdi okunduğu gibi 29 708 221 
değil rai efendim? 

"BÜTÇE KARMA KOMİSYONU ADINA 
MUSTAFÂ KEMAL YILMAZ (Ankara Millet
vekili) — Evet efendim. 

BAŞKAN — Bölümü oylarınıza sunuyorum: 
Kabul edenler,.. Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

lölüm Lira 

13,000 Yönetim giderleri 1 268 500 

BAŞKAN — Gene aynı tashihat var. 
BÜTÇE KARMA KOMİSYONU ADINA 

I I JSTAFÂ KEMAL YILÎÎÂZ (Ankara Millet
vekili) — Evet efendim. 

BAŞKAN — Bölümü oylarınıza sunuyorum: 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir, 

Bölüm Lira 

14,000 Hizmet giderleri 167 852 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

16.000 Çeşitli giderler 9 001 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

(A 2) Yatırım harcamaları 
3 ciûm Lira 

23.000 Makina, teçhizat ve taşıt alım
ları ve onarımları 130 000 

BAŞKAN — Bir önerge var, okutuyorum 
efendim. 

Cumhuriyet Senatosu Yüksek Başkanlığına 
Danıştay Balkanımızın makam arabası 1SG5 

model gayet büyük ve çok güzel Pleymount, 
marka bir arabadır. Hiçbir tarafında bir eksiği 
görülmemektedir. Bundan dolayı Danıştay Büt
çesinde 23.C00/23.621 nci maddesinde yeni bir 
araba almak için konulan 130 000 liranın kal
dırılmasını teklif ediyorum. 

Kırşehir 
Halil Özmen 
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BAŞKAN — Bir mütalâanız var mı Sayın 
Komisyon Sözcüsü? 

BÜTÇE KARMA KOMİSYONU ADINA 
MUSTAFA KEMAL YILMAZ (Ankara Millet
vekili) — Sayın Başkanım, takdir Yüce Sena
tonundur. 

BAŞKAN — önergeyi okuttum, kabul eden
ler... Kabul etmiyenler... önerge kabul edilmiş
tir efendim. 

Bölüm 23.000 sıfıra müncer olmuştur. 

(A/3) Sermaye teşkili ve transfer harcamaları 
Bölüm Lira 

II - Transferler 
35.000 Sosyal transferler 1 

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

36.000 Borç ödemeleri 29 656 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Bu suretle Danıştay Bütçesinin müzake
releri sona ermiştir. Bütçenin Yüce milleti
mize hayırlı ve uğurlu olmasını dileriz efendim. 

Ç _ TAPTI VE KADOSTRO GENEL MÜ
DÜRLÜĞÜ BÜTÇESİ. 

BAŞKAN — Tapu ve Kadastro Genel Mü
dürlüğü Bütçesinin müzakeresine geçiyoruz. 

Söz almış bulunan sayın üyeleri Yüce Kurula 
arz ediyorum: C. H. P. Grupu adına Sayın Sa
dık Artukmaç, Güven Partisi Grupu adına Sa
yın Sami Turan, A, P. Grupu adına Sayın Ham-
di özer. 

Şahısları adına söz alan sayın üyeler: Sayın 
Ekrem özden, Sayın Hilmi Soydan. 

C. H. P. Grupu adına Sayın Sadık Artukmaç, 
buyurunuz efendim. 

C. H. P. GRUPU ADINA SADIK ARTUK
MAÇ (Yozgat) — Sayın Başkan, değerli sena
törler; sayın Hükümet erkânı; Tapu ve Ka-
dostro Genel Müdürlüğünün 1971 malî yılı Büt
çesi hakkında, C. H. P. Senato Grupu adma mâ
ruzâtta bulunacağım. 

Muhterem arkadaşlar, Tapu ve Kadastro 
Genel Müdürlüğünün 1971 mlî yılı Bütçesi 
22 125 000 lira cari, 49 600 000 lira yatırım 
ve 75 001 lira sermaye teşkili ve transfer har

camaları olmak üzere; 71 800 001 liradır. Dev
let Memurları Kanunun yüklediği personel gi
derleri bu yekûna dâhil değildir, intibakların 
Sonuçlarına göre her kurumun gerçek gideri
nin Maliye Bakanlığı Bütçesinde yer alacağı 
anlaşılmaktadır. 

1971 yılı Bütçesi, 1970 yılı Bütçesiyle karşı
laştırıldığı zaman, yatırım giderlerinde 
II 000 000 liralık bir artışın mevcudoiduğu gö
rülecektir. Ancak, buna bir artış demek müm
kün değildir. Çünkü, 1969 yılı Bütçesine na
zaran 1970 yılı Bütçesinde bu miktar kadar bir 
eksiklik m-evcudolduğrınu geçen yılki bütçe 
konuşmalarımızda belirtmiştik. Bu vesile ile 
bir noktaya işaret edeyim ki, 1970 yılı Bütçe 
sindeki eksiklik, bu yıl içindeki kadastro ve 
tapulama faaliyetlerini aksatmıştır. Gezdiğim 
bölgelerde; mevsimin en müsati aylarında, öde
neksizlik sebebiyle, ekiplerin arazi çalışmaları 
yapamadıklarını bizzat müşahede etmiş bulu
nuyorum. 

Değerli arkadaşlarım,, bütçe raporundan 
anlıyoruz ki, Tapu ve Kadastro Genel Müdür
lüğünün görev alanına giren işler her yıl his
sedilir bir artjjg göstermektedir. Günlük tapu 
işlerinde iki milyon adedi bulan muamele bu
nun bir örneğidir. Ancak, 2 milyon muamele 
adedi karşısında gerçekleştirilmesi söz konusu 
olan 575 milyon liralık Emlâk Alım Vergisini 
az bulmamak Ve bunun nedenini de, finansman 
kanunlarının bu sahada da olumsuz . etkisine 
hamletmemek mümkün değildir. 

Tapulama işlerine gelince; 108 bölgede ha
len faaliyette bulunan bölge tapulama müdür
lüklerinin 1970 yılı programında gerçekleştiril
mesi öngörülen 10 367 kilometrekarelik ara
zinin, Aralık başına kadar 9 953 kilometre
karelik kısmı gerçekleştirilmiştir. Bu tempoya 
'bakılınca, malî yıl sonuna kadar programın 
ftesbit ettiği hedefin tamamen gerçekleştirile-
ceği muhakkaktır. Bu neticeyi bu alanda ça
lışanların fevkalâde meslek gayretinde görme
mek ve takdir etmemek mümkün değildir. 
Yoksa, yukarıda belirttiğim gibi her türlü 
imkânsızlık ve hele ödenek yetersizliği karşı
nızda, bu neticeyi almanın başka türlü izahı 
olamaz. 

Bugüne kadar devam eden tapulama faali
yeti ile 9 400 kadar köyün tapulamasının ya-
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pıldığı ve ıbu tapulaması yapılan yerlerde 102 
milyon dönüm tutarında arazi tesbit edildiği 
anlaşılmaktadır. 

Yıllık programların gerçekleştirilen bu 
kapasitesi karşısında Plânının öngördüğü 20 
yıllık süre içinde tapulamanın tümü ile bi
tirileceğini kabul etmek mümkün değildir. 
Ne varki, verilen imkânların iyi kullanıldığı 
ve değerlendirildiği düşünülürse; Hükümetin, 
Hükümet Programında bu işlere verilmesini 
özellikle belirttiği önemle, arz ettiğim şu büt
çe tatfbikatı arasında bir samimiyet bulmak 
müm değildir. 

Tapulama işinin teknik alanda hızlandı
rılması bir metot meselesidir. Bunun için. 
Fotoıgrametri metodu tercih edilmiş ve yıl
lardır uygulanmıştır. Bilindiği gibi, fotogra-
metri metodunda uçuş en önemli konudur. Bu 
Genel Müdürlüğün uçuş hizmetlerinde uçak
larının miatlarının çoktan dolduğu bilinmek
tedir. Hattâ, uçuş aksaklıklarının bundan ileri 
geldiği de anlaşılmaktadır. 1967 bütçesine 
konulan ödenekle alınması Öngörülen 2 uça
ğın şimdiye kadar alınarak hizmete konul-
mamasını, Hükümet Programındaki, önce
lik ve önemlilik kaydı ile bağdaştırmak müm
kün değildir, ümit ve temenni ederiz ki, 1971 
yılı Bütçesine bu maksatla konulan ödeneğin 
kullanılmasına imkân sağlansın ve fotogra-
metri metodunu uyguluyoruz denildiği zaman; 
uçağınız var mı sorusuna, evet cevabı verile
tilsin. 

İSaym senatörler, biraz da kadastro faali
yetlerine değinmek isterim. 2813 sayılı Kadast
ro Kanununa göre devam edegelen kadastro 
faaliyetinin sonucu olarak 38 il ve 77 ilçenin 
kadastrosunun yapıldığı anlaşılmaktadır. 22 il 
ve 47 ilçe ki, ceman 69 bölgede ise, halen bu 
faaliyete devam olunmaktdaır. 

1970 Programında 96 590 parselin kadast
rosu öngörülmüştür. Aralık başı itibariyle 
89 395 parselin kadastrosu yapılmıştır. Böyle
ce yıllık program bu alanda da gerçekleş'tiril-
miştir. Ancak; tapulama için yukardr açıkla
dığımız görüşlerimiz, kadastro işlerine de şâ
mildir. Burada, bu işlenin de bütün imkânsız
lıklara rağmen, ilgili personelin üstün gayret
leri sayesinde düzenli gitmekte olduğunu mem
nunlukla ifade etmek isterim. Cılız malî im

kânlar içerisinde bugünkü sonuca varmak ©1-
betlte ki basandır. 

Değsrld arkadaşlarım, bu çok eski kurulu
şun, [kuruluş kanunlarındaki kadro yetersizli
ğinden her bütçe müzakeresinde şikâyetçi olmu
şuzdur. Bu yetmiyormuş gibi, şimdi de son 
Devlet Memurları Kanunu ile tesbit edilen in-
tıibak şartlan yönünden de ayrı bir mağduri
yet ortaya çıkmışltır. Ayrıca, bunu, yeni bir 
mağduriyet daha talkilbeitmiştir. Bu da, Dev
let memurlarına uygulanacak «tş güçlüğü ve 
iş riskb zamlarına ait Yönetmelik ile fazla 
mesai Yönetmeliği hükümlerinin Tapu ve Ka
dastro mensuplarına uygulanmaması halidir. 
Gerçekten, «iş güçlüğü ve riski Yönetmeliğine» 
göre verilecek zamların değerlendirilmesinde 
tapu ve kadastro hizmetleri göz önünde tutul-
ımamıştır. Bu durumun, hizmetin önemini ve 
güçlüğünü değerlendirememekten ileri geldiği 
muhakkaktır. Halbuki, güçlük ve risk; hayat 
sağlığı için tehlike, çalışma şartları bakımın
dan zorluklar, normalin üstünde gayret, ele
man teminindeki müşkülât gibi unsurların he-
pisi tapu ve kadastro hikmetlerinin bünyesin
de bizatihi vardır. Düşünelim M, teknisyenler, 
fen memurları ve aynı vazifeyi birlikte gören 
tasarruf memurları ile diğer görevliler; sadece 
bir köyün değil, bir mevsim 15-20 köyün her 
türlü mahrUmiyeitline mâruz insanlardır. Ne 
bir yerde barınacak ve yatacak yerleri ve ne de 
kaynıyan aşları vardır. Çoğunun banhağimn 
cami pabuçlukları olduğu bilinmektedir. Sonra 
bu işlerin vatandaş için ne derece önenı taşı
dığını da her vesile ile bu kürsüden dile getir
dim. Eğer, iş riski hayati bir tehlike ise bu 
tehlike, tapu ve kadastro mensupları için her 
zaman mevcuttur. Çatışan menfaatler arasında 
vurulup ölen veya isalkatlanan personele her za
man raslamak mümkündük. Böylesinie bir biz-
melte iş güçlüğü ve riski zammı tanımazsak bil
mem ki, kanunun bu maddesi kimlere uygula
nacaktır? 

Muhterem arkadaşlarım, yine memleket ça
pında bir konumuz daha vardır. Bu da, her 
bütçe yılı vesilesiyle dile getirdiğimiz eskü, 
Arap harfli tapu kayıtlarının Türkçeye çevril
mesi problemidir. Türkiye'de tapu, tapulama 
ve kadastro muamelelerinin sâliım bdr şekilde 
yürütülebilmesi, ancak bu kayıtların Türfkçe-

, ye çevrilmesi ile mümkün olacaktır. Bugün, 
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bölgelerde, bu kayıkları okuyan ve bunlara daya -
narak muamele yapmak kanuni mecburiyetini 
yerine getirecek olan memur bulmak âdeta 
imkânsız hale gelmiştir. 10 yıldan beri Genel 
Müdürlük arşivindeki bu kavutlar Türkçeye 
çevrilerek, hem günlük tapu işleri ve hem de 
tapulama ve kadastro uygulamaları yürütül
mekte idi. Bu ıda ©ski harfleri bilen çok mah
dut iSayıdaki memurlara, mesai saatleri dışın
da yaptırılan fazla mesai yoluyla sağlanmakta 
idi. Bugün bu faaliyet durmuştur. Çünkü ça
lışan emeklilertin hizmetlerine son verilmiş, faz
la meisai ödenmiyen memurlar da tâbiatiyle bu 
işlerde çalıştırılamaz olmuştur. Bunun sonucu 
şudur : Çok yakın günlerde Türkiye'deki tapu 
dairelerinde günlük işler yapılamıyaeak, ta
pulama ve kadastro ekipleri uygulamalarına 
devam edemiyecek ve hukuk mahkemeleri gay
rimenkul ihtilâfları için lüzumlu gördüğü ka
yıtları alamadığı için dâvalarını yürütemiye-
cektir. Bu bakımdan, fazla mesainin en lüzum
lu olduğu yer bu hizmet yeridir. Bunun başka 
türlü imkânını (bulmak da söz konusu değildir. 
Eski harfleri bilen nesil tükenmeden bu işi 
bir an önce sonuçlandırmak ve binaenaleyh 
(bu işe gereken değeri ve önemi vermek zorun-
luğu vardır. 

Sayın senatörler, her zaman ifade ettiğim 
veçhile, gerek kadastroyu ve gerekse tapula
mayı yapmak kâfi değildir. Bu çalışmalar so
nucunda meydana gelen kütükleri ve paftaları 
lâyıkayle muhafaza etmek de ş artır. Birçok 
emek ve para harcamak suretiyle meydana ge
tirilen bu mükemmel kütükler ve paftalar halen 
ya rutubetten çürümeye ya da fareler tarafın
dan kemirilmeye terk edilmişlerdir. Şu halde 
bunları muhafaza edecek, yaşatacak binaları 
yapmak ve belgelerin vasıflarını muhafaza ede
cek arşivlere sahilbolmak zorunluğu vardır. Bu 
nedenle kuruluş kanunlarının emrettiği şekil
de, il ve ilçelerde ihtiyaçlara uygun tapu bina
larının inşası, hükümetlerin önemle üzerinde 
(durmaları lâzımgelen bir konudur. Bu konu, 
«şefte ifade etmeyilim ki, bugüne kadar ele 
alınmamıştır. Hükümetimizin, bu işe sahip 
çıkarak Millî Savunma, ceza evleri, Spor - Toto 
inşaatı için çıkarılmış bulunan kanunları da 
emsal alarak, yeni bir kanun tasarısını en kısa 
zaman T. B. M. M. ne sunmasını tekrar temen
ni ve niyaz etmekteyiz. Bu kanunları misal 

j olarak arz ediyorum. Maliye Bakanlığınım 
j tahsisi varidatı ileri sürülerek bendenizin ver-
| mis olduğum iki kanun teklifinin bu yönden 

reddedilmesini de burada üzülerek ifade ediyo-
| ram. Tahsisi varidat bahis mevzuu ise ceza 

evlerinin, Spor - Totonun binalarının da yapıl
maması lâzım. Onlar da aynı sistemde bu in-

j şaatı yapmışlardır. 
Muhterem arkadaşlarım, mâruzâtımı bura

da bitirirken, kendisine verilen görevleri lâyı-
kıyle yapmakta olan ve yıllık programları ken
di imkânları dâhilinde % 100 gerçekleştirmekte 

I bulunan Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü 
mensuplarına huzurlarınızda teşekkürü bir boç 
saymaktayım. 

Bütçenin teşkilâta ve ulusumuza hayırlı ve 
uğurlu olmasını temenni eder, Yüce Heyetini
zi grupum ve şahsım adına saygı ile selâmla
rım. 

BAŞKAN — Teşeküür ederim efendim. 
Güven Partisi Grupu adına Sayın Sami Tu

ran, buyurunuz. 

GÜVEN PARTİSİ GRUPU ADINA SAMİ 
TURAN (Kayseri) — Sayın Başkan, sayın se
natörler; Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü
nün 1971 malî yılı Bütçesini eleştirirken, her 
şeyden evvel bu alanda Güven Partisinin gö
rüşlerini açıklamakta fayda mülâhaza ederim. 
Güven Partisinin programında, toprağın mül
kiyet durumunu hukukî yönden açıklığa ka
vuşturmak için kadastro ve tapulama işlerine 
hız verilmesi yer almaktadır. Güven Partisi 
olarak mülkiyetteki karışıklıkların asayiş ba
kımından olaylar yaratmasının, çeşitli Devlet 
gelirlerinin azalmasına yol açmasının ve kal
kınmayı yavaşlatmasının ancak bu suretle ön
lenmiş olacağına inanıyoruz. Bu açıdan Tapu 
ve Kadastro Genel Müdürlüğü Bütçesinin ya
pıcı bir görüş içerisinde eleştirmekten fayda 

j umarız. 
Sayın senatörler, her sahada olduğu gibi 

i tapu ve kadastro çalışmaları da Birinci ve 
İkinci Kalkınma plânlarının öngördüğü he
deflerin çok gerilerinde kalmaktadır. Bu gi
dişle tapu ve kadastro işleri bir hayli uzaya
caktır. Gerek sayın Bakanın beyanları ve ge
rekse Bütçe Karma Komisyonunun raporu bu
nu teyidetmektedir. Bu durum, plânın kal-

| kınma felsefesine uymadığı gibi, Adalet Panti-
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si Hükümetinin programlarına da uygun düş
memektedir. iktidar, Hükümet programların
da, «Zirai reform ve toprağa ilişkin her türlü 
teşebbüsün temel hizmeti ve öteden beri devam 
edegsleıı ihtilâfların çözüm yolu, tapulama 
ve kadostro faaliyetlerinin en kısa bir zaman
da bİîMlmeısine bağlıdır,» taahhüdünü yapmış 
(olmasına rağmen, hem bu taahhüdü unutmuş 
ve hem de plânıa önem verilmemiştir. Hattâ, 
tapu kadastro çalışmalarına silki sıkıya bağlı 
olan zirai reform da ele alınmamıştır. Sadece 
toprak reformu sözlerine karşı, «Hayır reform» 
denilmekle yetinilmiştir. 

Esasında A. P. kuruluşundan beri plânın 
aleyhinde bulunmuştur, iktidara geldikten son
ra da Anayasanın sarih hükmü karşısında plân
dan sadece bahsederek tatbikat cihetine gidil
memiştir. 

Muhterem (senatörler; elde mevcut istatis
tiklere g*öre halen yurdumuzdaki arazinin 
% 60 ı tapusuzdur. Bu tapusuz arazinin büyük 
-bir 'kısmı zilyede girmiştir. Diğer taraftan, 
türlü nedenlerle elde mevcut tapularm hudut
ları belli olduğu halde, dönümü az yazılmıştır 
ve birçok tapuların araziye tatbik edilmesinde 
güçlük olduğu da bu yönden söylenmektedir. 
Zamanında yapılmiyan intikal muamelelinin 
neticesi olarak birçok çiftçi, tapuları olmadığı 
için, Ziraat Bankası kredilerinden istifade ede
miyorlar; para, tohum ve gübre alamıyorlar. 

Bütçe Komisyonu raporunda Genel Müdür
dük merkezimde 40 milyonun üstünde Arap 
(harfleriyle yazılı tapu kaydı bulunduğu, bu ya
zıyı bilen memur adedinin az olduğu ve gittik-
çse azaldığı için bu tapuların Türkçe'ye çev
rilmesinde müşkülâta mâruz kalındığı belirtil
mektedir. Benden evvelki sayın sözoü bu mese
leye uzun uzun tsmas ettiği için ben bunu bu
rada bitireceğim. Bu meselenin de süratle hal
ledilmesi gerekir. 

illerdeki tapu daireleri, Hükümet konakla
rı bünyesinde ve çok sıkışık bir durumdadır. 
Tapuların muhafazasında güçlükler çekilmek
tedir. Büyük merkezlerde hem memurların ve
rimli çalışmaları ve hem de tapularm ve kıy
metli evrakların iyi isaklamabiltmesi için müsta
kil tapu binalarına ihtiyaç vardır. 

Muhterem arkadaşlar, fazla teferruata gir-
ımiyeceğim zira, Bütçe Komisyonu raporunda 

g*eniş teknolk ve istatistikİ malûmat mevcuttur. 
Yalnız şunu ifade etmek isterim ki, Tapu ve 
Kadastro Genel Müdürlüğüne bütçeden ayrı
lan para miktarı oldukça azdır. Bu, o demek
tir ki, iktidar toprak reformu yapmak istemi
yor, bundan kaçınıyor. Senelerden beri, «Top
rak reformunun; kadastro işlerine bağlı oldu
ğunu ve bunun uzun yıllar alacağını, kadastro
mun ise plânda öngörülen 20 yılda İbaMrileceği-
ni» ileri süren iktidar, bu müddeti bir 20 yıl 
daha geriye atmaktadır. 

Rapor incelendiği zaman görülüyor ki, tapu 
ve kadastro teşkilâtı devletten aldığını 5 - 6 
misli fazlası ile Hazineye geri veriyor. Hazi
neye 1970 yılında 470 milyon lira katkıda bu
lunmuştur. Böyle bir müessesenin daha hızlı 
ve verimli çalışmasının sağlanmaması neye yo
rumlanabilir, bilmiyorum. 

1967 yılında bütçede yerini bulan iki uça
ğın döviz transferi sebebi ile 4 seneden beri te
min edilememesinin sebepleri, ne olursa olsun 
mazur görülemez. Yalnız başlı basma bu hâdi
se A. P, iktidarının Tapu ve Kadastro Genel 
Müdürlüğü çalışmalarına verdiği önemi izah 
etmeye kâfidir. 

Muhterem senatörler, Tapu ve Kadastro 
Genel Müdürlüğünün bünyesinde çalışan ekip
lerin kendilerine düsen görevleri fazlası ile yap
manın büyük gayreti içinde olduklarını., gerek 
seçim •bölgelerimizdeki çalışmalarından ve ge
rekse Komisyon raporundan anlıyoruz. Bütün 
bunlara rağmen, plân döneminde Tapu ve Ka
dastro Genel Müdürlüğünün hizmetlerini bir 
hayli genişlettiğini ve pek çok yerde ihtilâfları 
önleyici neticeler aldığını memnuniyetle tesfcit 
etmiş bulunuyorum, Bundan dolayı Tapu ve 
Kadastro Genel Müdürlüğü ve tabiatiyle bu Ge-
nsl Müdürlüğün yönetiminde birinci derecede 
sorumlu Sayın Devlet Bakanmı tebrik etmeyi 
vazife sayıyoruz. 

Sözlerime son vermeden evvel, birkaç so
rum olacaktır. Tapu Kadastro Genel Müdürlü
ğü Birinci ve İkinci Beş Yıllık Kalkınma Plân 
hsdeflerinin öngördüğü ssviyeye kaç sene son
ra erişebilecektir. 

Arap harfleri ile yazılı 40 milyonun üzerin
deki tapuların süratle bitirilmesi için, Arap 
harflerini bilen emekli memurların istihdam 
edilmesi düşünülüyor mu? 
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Toprak tevzii komisyonu ile koordine ça
lışma var mı? Varsa semereleri nelerdir? 

Muhterem senatörler, iyi niyet ve samimî 
gayretle plânlı çalışmanın bir memleket siyasi 
hayatında iyi istikametlere doğru o memleketi 
götürdüğü vakıası tesbit edildiğine göre, bu 
noktadan şaşmamaksızm Tapu ve Kadastro 
Genel Müdürlüğünün faaliyetlerine devam et
mesi halisane temennimizdir ve bunda da şüp
hemiz yaktur. Bu itibarla bu yolda olan bu 
müessese hizmetlerinin devamını ve hizmetlerin
de başarılara erişmesini temenni ediyoruz. 

Sözlerime son verirken, Bütçe Karma Ko
misyonunun raporundaki dilek ve temennilere 
iştirak ettiğimizi bildirir, Yüce Senatoyu, sa
yın Bakam ve Tapu Kadastro Genel Müdürlü
ğünün değerli mensuplarını saygı ile selâm
larım, 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Turan. 
Adalet Partisi Grupu adına Sayın Hamdi 

Özer, buyurunuz, 

A. P. GRUPU ADINA HAMDÎ ÖZER (Ma
latya) — Sayın Başkan, sayın senatörler, de
ğerli Bakan ve değerli bakanlık mensupları; 
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün 1971 
yılı Bütçesi üzerinde Adalet Partisi Grupu adı
na dilek ve temennilerde bulunacağım. 

Mülkiyet belgesi olan tapunun değeri, rejim
lerin ideolojik felsefelerine göre değişir. Tapu
nun değeri hakkında felsefi görüşümüzü ve bu 
görüşün dayandığı anahatları mâruzâtıma kısa 
bir başlangıç olarak alacağım. 

Sayın arkadaşlar, insan yaşadığı sürece sa-
hibolmak isteği ile beraberdir. Bu istek ona ben
lik veren ideali doğurur. İnsanı insan yapan ve 
onu diğer yaratıklardan ayıran en kutsal duy
gu idealdir. İdeal; meşru olan hürriyet sınırla
rı içinde çalışmak, kazanmak ve kazancını., aynı 
idealin sahibi olan toplumun vicdanında tapu
lamayı hedef tutar. Böyle olunca insanın gö
nüllü gayretinden, yorgunluk ve bezginlik duy
madığı yüksek randımanlar doğar ve toplumun 
yaşantı seviyesi, hürriyet havası içinde yükse
lir. Halbuki, daha iyi yaşamak idealine köstek 
vurulan insanlardan vücut bulan bir toplum, 
bir sürüden farksızdır. Onu güdenlerin elinde 
sadece çalışır ve yük taşır. İstenileni vermeye 
mecbur, istenileni almaktan mahrumdurlar. Bu 
insanların değeri verebildikleri sürece vardır, 
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çalışabildikleri sürece Devlete karşı yükümlü, 
çalışamadıkları anda yük kabul edilirler. Hal
buki insanlık haysiyeti hiç kimseye yük olma
mak için geleceğini temin etmek ister. Çünkü 
insanoğlu yaratıldığı günden beri kendi kendi
sinin olabilmek için kendisine aidolanı tesbite 
çalışmıştır. «Bu benim, şu da senin» diyebil
mekle, hukukun temelini atmıştır. Bu temel, ki
şiler arasında ve kişi ile Devlet arasındaki sı
nırları çizmiştir. Böylece insanoğlu diğer ya
ratıkların sınır tanımıyan ve daha çok zora da
yalı doğal güdülerinden sıyrılıp, sınırlanmış ve 
daha çok hakka dayalı bir ahlâk kuralı ile, 
yaşama seviye ve seciyesine yükselmeyi, başar
mıştır. Yani, doğa kanunlarını diğer yaratıklara 
bırakıp, insanlık kanunlarını kendilerine ala
rak ta ki, en medenî olan demokratik kanun
lara kadar gelmişlerdir. Artık, doğa kanunla
rına dönüş insanlığın başlangıç noktasından 
da geriye gidiş olur ki, insanoğlu binlerce yıl 
uğraşıp kazandığı sıfatını terk etmek istemez. 
Bugün tatbik edilmekte olan doğa kanunun an
cak utanç duvarları ile toplumları tutabilmek
tedir. Bu duvarlarda açılan en ufak bir gedik, 
onlara hürriyetin ve kurtuluşun kapısı olmak
tadır. Kurşun yağmuru altında, binde bir kur
tuluş ümidinin peşinden koşarak doğa kanun
larından kaçıp, kendi kanunlarının kucağına sı
ğınmak istiyen insanlar âdeta ahretten haber 
getirmektedirler, bunlara inanmak gerek. 

Muhterem senatörler, Türk Milletinin tarih
ten gelen geleneği ve ahlâk yapısı, hak ve hür
riyetlere dayalı en mütekâmil kanunların mayası 
olmuştur. Hak ve hürriyet aşkı omun ruhudur, 
hiçbir zor ve hile onu bunlardan koparamaz. 
Çünkü, onların tapusunu almaya hak kazanmış
tır. Bu tapu, demokratik cumhuriyettir. İlerici
liği doğaya dönüşte görenlere karşı biz gerideki 
doğayı, değil, doğan güneşi savunacağız. Bu gü
neş demokratik cumhuriyettir. Hakkımızın, hay
siyetimizin, hürriyetimizin, mal ve canımızın ta
pusu olan Anayasasıdır. Ona bağlı kalmak 
suretiyle bağımsız insanlar olmakta devam ede
ceğiz. 

Muhterem arkadaşlar, bir toplum düzeni için
de en kutsal ünite ailedir. Aile düzenini tutan 
en kuvvetli iki bağdan biri nikâh, diğeri de ta
pudur. Aile düzeninin en emin barınağı demok
ratik rejim düzenidir. Bu düzen, kişilere kendi 
iradesinin tabii ve kendi kazancının sahibi ol-
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ma'k hakkını teslim etmektedir. Doğa kanunu
nun zora, yağmaya ve anafora dayalı gücüne 
karşı, -kişiyi ve aileyi hak ve hürriyetia sığına
ğına almıştır. Adaleti, kuvvetin pençesinden 
kurtarmış, onu adaletin pençesine almıştır. Ya
ni insan yaradılışının hikmetine uyarak doğaya 
hâMm olmak idealine erişmiştir. O, artık doğa
ya mahkûm edilemiyecektir. İnsan yapısı olan 
demokratik düzen meşru bir aile düzenidir, orra 
doğa yıkamıyacaktır. Bu düzende, Devletin 
fertlerle olan mukavelesinde taraflar eşit halı
lara sahiptir. Bu mukavele karşılıklı vazife ve 
sorumluluk sınırlan ile tesbit edilmiş bir tapu
dur. Hiçbir taraf diğerinin sınırına tecavüz ede
mez. Vatanın tapusu 'bağımsız devletindir, fakat 
ailenin tapusu bağımsız fertlerin tasarrufu altın
dadır. Devleti doğa veya doğayı devlet kabul 
edenler bilsinler ki, artık insanlar ne doğaya ve 
ne de devlete köle olamıyacaklardır. 

Muhterem arkadaşlar, bu görüş ve kanaati
mizi sunduktan sonra bâzı hususları da bilgileri
nize sunacağım. Tapu ve Kadastro Genel Mü
dürlüğünün 1971 yılı bütçesi 22 125 000 lira 
cari, 49 600 000 lira yatırım ve 70 001 lira ser
maye teşkili ve transfer harcamaları olmak üze
re, 71 800 001 liradır. Devlet Memurları Kanu
nunun malî hükümlerinin gerektirdiği giderler 
bu yekûnun dışındadır. Bu ödeneğin, intibakla
rın sonuçlarına göre tesbit edilmek ü.sc;re Ivlaliye 
Bakanlığı bütçesinde yer alacağı anb. nüm ak
tadır. 1971 yılı bütçesinin, 1970 yılı bütçesiyle 
karşılaştırılmasından doğan sonuç, yatırım gi
derlerimde görülen 11 milyon lira civarındaki bir 
artıştır. Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün 
görev alanına giren bütün işkollarında her yıl 
hızla artan bir gelişme görülmektedir. İstatisti-
kî bilgilerin incelenmesinden anlaşılmaktadır ki, 
tapu dairelerinin günlük işleri 1970 yılında 2 
milyonu bulmuş ve karşılığında 475 milyon lira 
Emlâk Alım Vergisi ve hare alınması sağlan
mıştır. 

Yatırım harcamalariyle yürütülen tapulama 
ve kadastro işlerine gelince : 

1. Tapulama işleri : Halen 108 bölgede 450 
ekiple devam eden tapulamanın, 1970 yılı prog
ramında gerçekleştirilmesi cmgörülen kapasitesi 
10 367 !Km2 dir. Kasım sonu itibariyle gerçekleş
tirilen miktarın 9 952 Km2 ioiduğu ve mütark p 
ayların sonuçlan da dikkate alınırsa yıllık prog

ramın yüzde yüz olarak gerçekleştiği görülmek
tedir ki, bu 1969 yılı programını aşan bir so
nuçtur. Yurdumuzdaki tapulama faaliyeti île 
bugüne kadar 9 344 köyün tapulaması yapılmış 
ve böylece İ00 234 728 dönüm taşınmaz malın 
tapu sicilinin tesis edildiği anlaşılmıştır. 

1970 yılı tapulama işleri yıllik program he
define ulaşmış olmakla beraber, ödenek kifayet
sizliği ve özellikle 203 sayılı Kanun yararınoa 
diğer sektörler için yapılan harita hikmetleri 
karşılığı •ebrak bu kurumların kendi bütçeleri
ne konulup da Tapu ve Kadastro Genel Müdür
lüğüne ödenmesi gereken ödeneklerin aktarılma
ması, sonucu olarak hissedilir sıkıntılar çekil
diği ve daha fazla verim elde edilmeli mümkün 
iken, bu durumun hizmeti aksattığı sonucuna 
varılmıştır. 

2. Kadastro Meri : Tapulamadan ayrı ola
ra! il ve ilçelerimizin belediye sınırlan içerisin
de devam eden kadastro hizmetlerinde de artan 
bir verimlilik mevcuttur. 1970 yılı programının 
bu alanda 96 590 parselin gerçekbstirilmesini 
öngördüğü ve buna karşılık olarak Kasım sonu 
itibariyle 89 395 parsellin kadastrosunun yapıl
dığı ve mütaakıp aylarda ise hedefin üstüne çı
kılacağı anlaşılmaktadır. Diğer taraftan 1970 
yılında verilen, yurdun çeşitli âfet bölgelerin
deki kadastro işlerinin, hiçbir aksama ve gecik-
r-iüje meydan vermeden zamanında yapılmış ol
duğu özellikle kayda değer bulun:mır,tur. Halen 
22 il, 47 ibede olmak ü^are 69 bölgede kadastro 
işlerine devam edilmektedir. Bugüne kadar 38 
il ve 77 ilçen im kadastrosu yapılarak tapu sicil
lerinin +esis edildiği anlaşılmıştır. Kadastro iş
lerinde de ödenek yetersizliğinin daha verimli 
sonuç almayı aksatacağına değinmek gerek
mektedir. 

3, Personel* durumu : Tapu ve Kadastro 
Genel Müdürlüğünün hizmet alanının genişliği 
bilinmektedir. Bu hizmetin istisnasız olarak 
40 000 köyün tümüne götürülmesi de şarttır. 
Bura a karşılık eleman kadrosu ve personelin öz
lük haklarının, hizmetin ağırlığı ve sorumluluğu 
ile orantılı olmadığı bir gerçektir. 35 yıl önoe 
çıkarılmış bir teşkilât kanunu ile verilmiş olan 
kadroların hem aded ve hem de personeli tat
min ve hizmete bağama yönlerinden yetersiz 
olduğu görülmektedir. Bu nedenledir ki, yeni 
Devlet Memurları Kanununun intibak uygula-
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masında*!! doğan mağduriyetler, bu durumda 
fazlasiyle göze çarpmaktadır. Genel Kadro ka
nunlarında bu mağduriyetlerin, giderilmesi ve 
verilecek kadrolarla hizmetin ağırlık ve sorum
luluk şartlarınım değerlendirilmesi lâzımdır. 

4. Eski tapu kayıtlan : Yaptığımız incele
meden anlaşılmaktadır ki, Genel Müdürlük ar
şivinde 40 milyon tutarında Arap harfli tapu 
kaydı mevcut bulunmaktadır. İl ve ilçelerde bu 
kayıtları okuyarak muameleyi yürütecek me
murların adedi yok denecek kadar azdır. Oysa, 
tapulama ve kadastro işleri bitinceye kadar 
günlük tapu muamelelerinin bu kayıtlar üze
rinden yürütülmesi zaruridir. 1959 yılında baş-
lıyan (ve saat 17.00 ilâ 19.00 arasında devam 
eden) fazla mesai ile arşivdeki eski Arap harfli 
tapu kayıtlarının Türkçeye çevrilmesi işine de
vam edilmekte iken, yeni Devlet Memurları Ka
nunu ile bu çalışmalar durmuş ve (E) cetvelle
rinde çalışan emeklilerin işine son verilmiştir. 
Devlet Memurları Kanununun fazla mesaiye im
kân veren hükümleriyle bu Genel Müdürlüğe 
çalışma imkânı sağlamazsa bütün yurttaki gün
lük tapu işleriyle bölgelerdeki tapulama ve ka
dastro işlerinin tamamen durması gibi bir du
rumla karşı karşıya gelinecektir. Ayrıca mah
kemelerin tapu dairelerinden istedikleri tedavül 
kayıtlarının gönderilmesi de mümkün olamaya
caktır. 

5. Araç ve gereçler : Tapulama ve kadast
ro işleri arazi üzerinde yürütülmekte ve birlik 
ile işyeri arasındaki mesafe çok zaman almakta
dır. Bu nedenle arazi taşıtlarına çok ihtiyaç 
vardır. Taşıt arabalarının Devlet Malzeme Ofisi 
tarafından sağlanmamış olmasının çalışmaları 
olumsuz yönde etkilediği görülmektedir. 

Diğer taraftan, fotoğrametri uygulaması için 
şart olan ve 1967 yılı bütçesine ödenek konul
duğu halde birtakım güçlüklerle satmalınmalan 
sağlanmamış olan iki uçağın satmalma işine ön
celik verilmesi kesin bir zaruret halini almış 
bulunmaktadır. 

Muhterem arkadaşlar, buraya kadar görüş 
ve temennilerimizi arz ettik. Tapu ve kadastro
ya verdiğimiz önemin derecesi ona göstereceği
miz ilgi ve yardımla orantılıdır. Devlet bünye
mizin en çalışkan bir organı olmak değerini ta
şımakla her türlü takdire hak kazanmış olduk
larını teslim etmeyi vicdan borcu bilmekteyiz. 

Çok değerli bir genel müdürü vardır M,, tapu 
ve kadastro mesleki kaybolsa yeniden ihdas 
edecek kudrete sahiptir. Başta kendisine ve bü
tün güzide personeline tebrik ve takdirlerimizi 
belirtirken, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlü
ğünün 1971 yılı bütçesinin milletimize ve yurdu
muza hayırlı ve uğurlu olmasını diler, hepinize 
saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Teşekkür e!derim Saym özer. 
iSayın Ekrem özden, buyurunuz efendim. 
EKREM ÖZDEN (istanbul) — Sayın Baş

kan, muhterem arkadaşlarım; kişisel olarak söz 
aldım, Tapu Kadastro Genel Müdürlüğünün 
bütçesi müzakeresi meslekimiz icabı bizi çok il
gilendiriyor. Sözlerime başlamadan evvel ufak 
bir vakıayı yüksek huzurunuzda dile getirmek 
isterim. Silvan'da bulunduğum zaman Şeyh Sait 
isyanı bitmişti. Hikâyeler devam ©diyordu, hi-
kâyeleirn en enteresanı şu : üssat yani, şakiler 
Silvan'ı işgal ettikten sonra Devlet dairelerine 
giriyor. Soruyor, burası neresi? Burası mahke
me. Bunlar, bu kâğıtlar ne? Dosya. Yakın bun
ları, diyor. Oradan çıkıyor, nüfus dairesine gi
diyor. Nedir bu? iste, nüfus kayıtları. Ha... As
kerlik meselesi değil mi, yakın bunları, diyor. 
Geliyor tabuya. Nedir bu defterler, bu kâğıtlar? 
iste, tanudur. Tapu nedir? iste. insanın ne ka
dar tarlası var, nerededir, bilmem ne, filân, iş
te, onları yazar bunlar. Ha... Bunlar kalsın, 
bunlara ilişmeyin, diyorlar. 

Şimdi, hakikaten kıymetli arkadaşlarım, ta
pu cok mülhim. En iptidai zihniyette bulunan 
insandan en büyük, okumuş insana kadar her
kes kendi malının nerede oldnirunu. ne kadar 
oMuo-unu ^ilmesi icabettiği kanaatindedir ve 
bunu cok hassas bir mevzu olarak telâkki eder 
ve bunun üzerinde cok durur. Onun için Tür
kiye'de de emlâk meselesi, yeni tâbirle taşın
mam mal meselesi cok önemli bir durumdadır. 
Bundan dfolayı çok hâdiseler olur, çok vakalar 
olur, 

Kadastro işlerinin süratle devanı ettiğini 
kabul etmek mümkün değildir. Türkiye'de ka
dastro çok batı bir mecraya girmiştir. Ne za
man, ne şartlarla biteceği pek malûm değildir. 
Neden bu yapılıyor, yani memurlar vazifesini 
yerine getirmiyor mu? Umum müdür ilgi gös
termiyor mu? Hayır. Yeteri kadar ödenek ve
rilmediği için, yeteri kadar eleman olmadığı 
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için bu işler sene besene dev adımlarla değil, I 
karınca yürüyüşüyle devam ediyor ve böylece 
işler mutazam bir şekilde gayeye doğru gidemi
yor. 

Ödenek meselesinin bu Genel Müdürlüğün 
en mühim işlerinden biri olduğunda hiç şüphe
miz yoktur. Kıymetli arkadaşlarım, toprak mah
kemelerinde işi olan arkadaşlarım bilirler, gi
deriz mahkeme Marttadır, Şubatta keşif olacak
tır; bekleriz, Şubat gelir, mahkemeye İM taraf 
»gelir, avukatları da gelir, tahsisat olmadığından 
gitmek imkânı yoktur denir. E.. Tahsisat gelir, 
tahsisat bitti denir. Bu şartlar içinde dâvaların 
yürümesine imkân yoktur. Onun için bu toprak 
mahkemelerine ağır yürüyen, ağır ceza toprak 
mahkemeleri demekte hiçbir hata olmadığı ka
naatindeyim. 

Muhterem arkadaşlarım, kadastro işlerinin 
yeteri kadar tahsisattan mahrum olması yüzün
den batî yürümesine rağmen, mesleklerine ciddî 
olarak bağlı olan elemanların çalışmalarını tak
dirle karşıladığımı ifade etmek isterim. Bu Ge
nel Müdürlüğün başında bulunan çok sevdiği
miz, saydığımız Sayın Galip Esmerin ismini bu
rada yadetmeden geçmek benim için mümkün 
değildir. 

ZİYA AYRIM (Kars) — Yağ çekiyor. 
EKREM ÖZDEN (Devamla) — Genel Mü

dür çalışkanlığiyle, bilgisiyle bu Genel Müdür
lüğün işlerini muntazam bir şekilde yürütmek
tedir. Yok, benim âdetim hiç yağ çekmek değil
dir. Hakikatleri olduğu gibi söylerim. Kusura 
bakmayın ben yağ çekse idim belki başka yer
lerde bulunurdum. 

Bu uçak meselesine gerek bizim sözcümüz 
olsun, gerekse Güven Partisi ve A. P. sözcüleri 
arkadaşlarımız olsunlar değindiler. Bu uçakla
rın alınmaması, fotoğrametri meselesinin iyi 
bir şekilde yürümemesine sebebiyet vermiştir. 
Bilmiyorum, galiba bâzı dairelerin, bilhassa ma
liye dairelerinin en ufak ihtiyaçlarına çok önem 
verilir, bir memurun iyi bir yerde oturması sağ
lanır, bir memurun gece yatağı v. s. düşünülür, 
diğer memurun ne şekilde hareket edeceği hep
si iyi bir şekilde tanzim edilmiştir, ama böyle 
kadastro gibi, ufak genel müdürlüklerin işleri
ne kimse el uzatmaz. «Canım kadastro olsa da 
olur, olmasa da olur.» denir. Bu telâkkilere bir 
son vermek icabeder kanaatindeyim. 
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Memurların intibaklarında mağdur olmaları, 
onlara risk tazminatı tanınmaması meselesi ha
kikaten çok üzücü bir durum arz etmektedir. 
Bunun üzerinde Hükümetin hassasiyetle durma
sını rica ediyorum. 

Arap harfleri meselesi: Hakikaten arkadaş
larım bâzı yerlerde bilhassa kazalarda eski harf
leri bilenlerin adedleri gittikçe azalmaktadır 
ve son Personel Kanunu ve diğer kanunlar mu
cibince bu işlerde vazife gören, eski harfleri bi
len kimselerin, emeklilerin görev almaları müm
kün olmadığından ve fazla mesai vermek im
kânları da bulunmadığından bu iş, aksak bir 
hale gelmiştir. Buna bir çare bulmak lâzım. Ka
nunlarda bir kapı açıktır; Bakanlar Kurulu ka-
rariyle bu gibi yerlerde bâzı kimselerin isdih-
dam edileceği kaidesi kabul edilmiştir. Bu kai
de de maalesef Maliye Bakanlığının tazyiki yü
zünden gereği gibi yerine getirilmemektedir. 
Meselâ, ben iyi biliyorum, istanbul'da bir has
tanenin en kompetan bir adamı emeklidir diye 
ayrılmıştır, o hastane aylardan beri doktorsuz
dur. Bir türlü Bakanlar Kurulundan oraya bu 
mütehassıs arkadaşın tâyini hususu temin edi
lememektedir. Bu kadar cimri, bu kadar has
sas davranacak ne vardır, ben anhyamıyorum. 

Ben, muhterem Bakandan şu suallere bura
da kesin olarak cevap vermesini rica ederek söz
lerime son vermek istiyorum. 

Ondan evvel bir şey var, not etmişim söy-
liyemedim: Arkadaşlarım, tapu muameleleri 
durmuştur, bilhassa İstanbul'da. Ben kontrol et
tim İstanbul ̂ da tapu muameleleri çok düşmüş
tür. Meselâ, 1 milyon varidatı olan bir vezne, 
150 000 de kapanmıştır. Bu Emlâk ve Arazi Ver
gisi tatbikatını düşünme noktasından ileri gel
mektedir. Burada bu mevzuu açmak, derinliği
ne inmek mümkün değildir, ama bir nebze söy-
liyeyim ki, bu Emlâk, Arazi ve Değer Artışı 
Kanunu Türkiye'de taşınmaz mal meselelerinde 
ve tapu meselelerinde büyük bir yara açmıştır. 
Devlet bir taraftan alacağım derken, bir taraf
tan da çok mühim miktarda gelirden mahrum 
kalmıştır. Bu işe bir denge hazırlamak ve me
seleyi halkın yararına halletmek icabeder kana
atindeyim. 

Suallerim şunlar : 
1. Kaç sene sonra bu kadastro işi Türkiye'

de bitmiş olacaktır? 
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2, Arap harfleriyle yazılmış kütüklerin ter
cümesi hususunda ciddî, verimli ne gibi tedbir
ler dügünülmektedir? 

Beni dinlediniz, saygılarımı arz ederim efen
dim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Ekrem 
Özden. 

Sayın Hilmi Soydan, buyurunuz efendim. 
HİLMİ SOYDAN (Maraş) — Sayın Başkan, 

değerli arkadaşlarım; bendeniz Tapu Kadastro 
Bütçesi mülâhazasiyle kişisel görüşlerimi yük
sek huzurunuzda arza çalışacağım. Hâdisenin 
esasına inmeden evvel, .bugünkü tapu müesse
sesi Anayasanın temel prensibine dayanmak
tadır, Anayasanın 33 ncı maddesi «herkes mül
kiyet ve miras hakkına sahiptir» der. O halde 
mülkiyet, vatandaşın tabii hakla rından olup, 
bu haklar ancak kamu yaran amaciyle ten-
didedilir veya sınırlanabilir. Mülkiyet hakkı
nın kullanılması toplum yararına aykırı ola
maz ki, bu da dolayısiyle kamu mülâhazasına 
dayanmaktadır. Anayasanın bu temel prensibi 
olarak vazetmiş olduğu mülkiyet hakkın-, Ma
deni Kanunumuz türlü sebeplerle korkmuştur. 
Tapu müessese siyi3 koruduğu gibi, tapudan 
gayrı olan vesikalar ve tapu cimıyan yerler-
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pulama Kanununun son tedvini sırasında Mil
let Meclisi ve dolayısiyle Senatoda tatbikat se
bebiyle münakaşa mevzuuolmuş ve Anayasaya 
aykırılığı iddia edilmiştir. Tedvin edilen bü-
>tün hükümleri itibariyle Anayasa Mahkeme
sine kadar götürülen bu kanun, Anayasa Mah-
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kem.'Smce bu kanununun tam mânasiyle Me-
den. Kanuna ve Anayasanın ruhuna uygun ol-
-:.0i ' -eb^dnc v kılarak iptal edilmemiş ve 
h k i CtU -^urbaşkam tarafından veto edildik-
. m ~ema ıreıiy-tc girmiş ve Türk Kamu oyun
da ve so ,j ~Â bayatında ciddi bir boşluğu döl
de5 "i'Kiva £a danıştır. 

•A'-'.:, en arkadaşlarım, bu sırada bende-
n.- . i. . .k):i degddim, ama 11 nci devre-
d: ^idet /.kiliyken bu kanun gelmişti. O za-
î i - ' • -̂  .'23.*c* k.y umum Müdür muaviniy
di, bendeniz de bu Karma Komisyona seçilmiş
tim, bu kin ilk hazırlık safhasında bulunuyor
duk, fikirleriyle Galip Esmer Beyin büyük yar
dım". olmuştur. Belki arkadaşlarımın bir kısmı 
burada yağ yakıyor diyeceklerdir. Eğer Tür-
kiyrAr.e, muhterem arkadaşlarım, bütün umum 
müdürler Galip Esmer Bey gibi olsa, bugün bir 
muhalefet mensubu olarak konuşuyorum, şu 
Türkiye'de her türlü ekonomik ve sosyal şi-
keyetlerimiem sona ereceğine kaani bulunuyo
rum. 

Y. ZİYA AYRIM (Kars) — Fazla himaye et
me sonra zararlı çıkarsın. 

HİLMİ SOYDAN (Devamla) — Himaye yok
tur, kanunları seyyanen tatbk eden bir arka
daştır, buna inanıyoruz arkadaşlar. İstiyoruz 
ki, hepisi beyle olsun, iyiye iyi demek mecbu-
J-J.J i/i ' .-.j.j.Uvj'm Kjv.lünld, 

Şimdi, muhterem arkadaşlarım, kanununun 
tatbikatında, işlerin seri görülmesi bakımın
dan, bilhassa seri muhakeme usulüne tabi tutu-
•'kıp acdî tahkikata tabi tutulmamıştır, en güzel 
tarafıda budur. Teşkilât aslında Hukuk Usu
lü Muhakemeleri Kanununa bağlıdır, ama kara
ra bağlandıktan sonra mahkemeler devam et
mektedir, bu karardan sonra seri muhakeme 
usulüne tabi tutulup, adlî tahkikata tabi değil-
kk\ Temyiz bu yönden de istemektedir. 

Ancak, tapulamanın tatbikatında - ki, sayın 
mesiekdaşern, senatör arkadaşım bu hususa te
mas etti - hakkaten keşifler yapıldıktan son
ra tebligat icrasında gönderilen tahsisatlar 
samanında gönderilmemektedir. Bunu bizzat 
müşahede etmiş bulunmaktayım. Yani, mah
keme seri olarak yürüyor, ama para zamanında 
geknediği iein, işler tehire uğramaktadır. Bunu 
hassaten rica ediyorum; kanunun esasında bir 
aksaklık yoktur, ama paranın zamanında gö-
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dır, Gecen aene bu mevauu bu kumada iaaîı et
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tutulduğu takdirde, vatandaa aarnkmuoya y"/yp 
bu hakkını alamam.akâadna idamlara a: ark/daz
larım, kanunun. 9 nav madde:! 'y:aı-ı :^:^:c. 
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tatbikat, Cumhuriyet dönemi içerisinde daha 
iyi bir hale getirilmek, kanunlarla tatbikattaki 
umumiyeti temin edilmek sureti ile ve bugüne 
kadar erişmiş bulunduğu gelişme içerisinde ba
şarılı hizmetler ifa etmiş müessese olarak ve çı
karılmış olan kanunlar da zaman içerisinde ta
dil, ikmal edilmek suretiyle başarılı hizmetleri 
bu müessesemiz gerçekleştirmiş, yürütmüştür. 

Mesele; 1 nci ve 2 nci Beş Yıllık Plân dö
nemi içerisinde daha ciddî bir açıdan ele alın
mış, daha geniş bir perspektif içerisinde müta
lâa edilmiş ve hizmete Türkiye'nin şartları içe
risinde, gelişen ekonomi, sosyal ve toprak mül
kiyeti üzerindeki gelişmeler muvacehesinde da
ha geniş bir ehemmiyet verilmiş ve mesele 1 nci 
Beş Yıllık Plânda uzun tartışmalara sebebol-
muştur. 

Bundan evvel cereyan eden bütçe müzakere
lerinde açıkça ifade ettik ki, 1 nci Beş Yıllık 
Plânın sektör raporu hazırlanırken hata yapıl
mıştır. Bu hata, Türkiye'de tapulamanın 20 
yılda bitirileceğinin 1 nci ve 2 nci Beş Yıllık 
Plânlarda hedef olarak verilmesinden doğuyor. 
Bu da sektör raporlarının hatasından ileri ge
liyor. Sektör raporunda harita alımı, iki yılda 
18 000 kilometdekaredir, hedef alınmıştır, 5 yıl
da 90 000 kilometrekaredir. Halbuki tapula
ma, mücerret bir harita alımı meselesi değildir. 
Memleketimizin şartları içerisinde harita alımın
dan daha önemli olarak, fizikî tesbitten daha 
önemli olarak hukukî tesbit önemlidir. Ehlivu
kuf müessesesinin, şahadet müessesesinin hali 
malûmdur. Bu ihtilâflar dolayısı ile meseleyi 
kesin kayıtlara bağlamadan ve mahkemelere 
intikal ettirmek ve dâvaların sonucunu bekle
mek icabediyor. Bunların tüm olarak 20 yıl gi
bi bir müddet içerisinde ikmali mümkün değil
dir. Aslında 1 nci Beş Yıllık Plân yapılırken 
sektör bunun mümkün olmıyacağını yazılı ola
rak bildirmiş, ifade etmiş, «Mümkün değildir.» 
demiş, 20 yıl içerisinde. Yani bize imkân da 
tanışanız, şu mevzuat muvacehesinde, bu müm
kün değildir. Harita alımı bakımından? Ta
mam. 20 yılda bu realize edilebilir, gerçekleşti
rilebilir. Nitekim, bizim tatbikatımız harita alı
mı bakımından; ki, birkaç senedir sayın söz
cülerin de ifade ettiği gibi, uçaklarımızın bi
raz arızalı olması ve saire gibi sebeplerle harita 
alımımızda, Harita Genel Müdürlüğünün yar
dımlarından istifade de etmemize rağmen, hari

ta alımında bir gerilememiz yoktur ve hizmeti 
aksatan bir şikâyet tarafı da mevcut değildir. 
Ama, fiilen gerçekleşen miktar hiçbir zaman 
18 000 kilometreyi bulmamaktadır ve bulamaz 
da. 

Bu itibarla, arkadaşlarımızın yönelttiği, Tür
kiye'de kadastro ve tapulama faaliyetleri kaç 
yılda ikmal edilir? Sorusuna kesin bir cevap 
mümkün değildir. Ama her halde 20 yılın olduk
ça üstünde bir zaman içerisinde Türkiye'de ta
pulamanın gerçekleşmesi mümkündür. Ama, ev
velce de ifade etmiş olduğumuz gibi, 20 yıl içe
risinde, 20 yıl sonunda Türkiye tapusuzîuğun 
bugünkü sıkıntısını çekmez duruma gelir. Bu
gün hakikaten şayanı takdirdir, vatandaşları
mız gerek kadastro ve gerekse tapulama mev
zuunda bise büyük talepler intikal ettiriyorlar. 
Bunlar bir taraftan gayrimenkullerin ekono
mik değerinin yükselmesi, diğer taraftan, gay
rimenkulun kredi işlemlerinde artık kullanılır 
hale gelmiş bulunmasından köylülerin yapmış 
olduğu bir tazyiktir. Ama, tazyik hangi şekil
de olursa olsun, bunun tapuya bağlanması, rea
lize edilmesi Hükümetlerin ve bu teşkilâtın gö
revleri içerisindedir. 

Şimdi, yıllık program hedefi itibariyle yıllık 
tatbikatta geriyiz, plân hedefi itibariyle geri
yiz. Fakat, program hedefi itibariyle yıllık tat
bikatla bâzı yıllarda müsavi, bâzı yıllarda da 
program hedefinin önündeyiz. Bilhassa, kadast
roda. Kadastrodaki durumumuz şudur, sayın 
senatörlere arz etmek isterim. 

1965 yılında program hedefi 45 000, gerçek
leşen 45 085; 1966 da 50 000, gerçekleşen 
61 000; 1967 de program hedefi 65 000, gerçek
leşen 72 613; 1968 de 70 000, gerçekleşen 85 000 
ve nihayet 1969 da da yükselerek devam edi
yor, 1970 te hedef 96 580 dir, Aralık sonu iti
bariyle de 97 824 tür. 

Tapulamada ise, hemen hemen program he
define bir uygunluk vardır. 1967 yılında 5 500 
kilometrekaredir, gerçekleşen 5 000 dir. 1968 
de 6 000 kilometrekaredir, gerçekleşen 7 400 kü
sur kilometrekaredir, 1969 da 7 857 kilomet
rekaredir, gerçekleşen 8 000 küsur kilometreka
redir; 1970 te 10 300 kilometrekaredir, gerçek
leşen, Kasım sonu itibariyle, 9 900 dür. 

Görülüyor ki, programlarımız realist, yani 
teşkilâtın gerek teknik kapasitesi ve gerekse te-
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min edilen malî kapasite imkân ve ölçüleri içe
risinde başarabileceğini ancak plânımıza koyu
yoruz ve bunu da yıl sonu itibariyle realize edi
yoruz. 

Sayın sözcüler Tapu ve Kadastro Genel Mü
dürlüğünün tahsisatlarını az buldular. 

Doğru, bugün bu Genel Müdürlüğümüze 
daha fasla bir tahsisat temin etme imkânını 
bulsak gerek teknik personelinin kaabiliyet ve 
nitelikleri, gerekse teknik âlet ve vasıtalarının 
kapasitesi itibariyle bugünkü verimimizin üs
tünde bir verim temin etmemiz mümkündür. 
Ama, Devletin imkânları bir plân dengesi içe
risinde, malûmunuz olduğu üzere, sektörlerimi
ze dağıtılmaktadır. 

Biz 1968 senesine kadar yatırım hizmetlerin
de Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğüne 1 ku
ruş ayıramamış durumdaydık. 1968 senesinden 
sonra yatırım hizmetlerine bu yıl 49 milyon li
rayı bulan meblâğları ilâve etmek suretiyle ye
ni bir kapasite getirdik ve ancak bu suretle bu 
hizmetlerde bir sürat temin etmek imkânını bul
duk. 

Halen yurdumuzun 9 344 köyü ele alınmış, 
bunlardan 8 626 köyün tapulaması tamamen 
yapılmıştır ve yüz ölçümü itibariyle 9 187 000 
kilometrekareyi tutmaktadır. Parsel adedi ola
rak, 9 187 512 parsel, yüzölçümü itibariyle de, 
100 234 000 dönüme baliğ olmaktadır. Elimizde 
halen 718 köy fiilen tapulama tatbikatının içe
risindedir ve 108 bölgede de 450 ekip halinde 
çalışmaktayız. 

Emlâk Alım Vergisindeki düşüşten muhte
rem sözcüler ve değerli konuşmacılar bahset
tiler. 

Emlâk Alım Vergisi yeni bir vergidir. Aslın
da verginin bir gayesi, emlâk alımını bir ölçüde 
düzene sokmaktır, tik yıl tatbikatıdır, yeni 
tatbikattır, henüz emlâk alım ve satımları bu 
vergi muvacehesinde beklenen süçati ve bekle
nen ölçüyü, henüz bulmuş değildir. Ama, vergi
lerde bir alçalma olduğu noktasındaki işaretler 
doğrudur. 

Tapu kadastro hizmetlerinde, şüphesiz ki, 
başarı bu hizmetleri fedakârlıkla yaz, kış de
meden; gece, gündüz demeden gerçekleştiren 
tapu kadastro müdürlerinin, teknisyenlerinin, 
elemanlarımndır. Devlet onlara gerekli imkâ

nı temin etmek, onları huzur içerisinde çalıştır-
! mak mecburiyetindedir. 

Bu itibarladır M, biraz evvel bahsettiğim 
I fazla mesaiyi 1988 senesinde getirmek suretiyle 
| bir taraftan onların emeklerini değerlendirmek, 
i diğer taraftan da verimi artırmak imkânını bul-
! duk. 
ı 

Personelimizin, Personel Kanunu muvacehe-
1 sinde durumunu itina ile takibediyorum. Mah

rumiyet ve risk zammı ile fazla mesai konusun
da henüz kesinleşmiş bir durum yoktur, müza
kereler devam etmektedir, teknik seviyede. 
Umum Müdürlüğümüz de bu seviyedeki müza-

i kerelere iştirak etmiş ve görüşlerini bildirmiş-
| tir. Gayet tabiî, binbir müşkülât içerisinde ça-
' lışan Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü mensup

larının bu yan ödemelerden istifadesini temin 
etmek bizim görevimizdir. Biz bu gayretin içe-

• risinde ve bunun peşindeyiz. 
i Eski kayıtların tercümesi meselesi, üzerinde 
! durulduğu öneme lâyik bir meseledir. Personel 
; Kanunu tatbikatından dolayı bu meselede de bir 
! müşkülâtımız çıkmıştır. Çünkü, bundan evvel 
| emeklilerin istihdamı mümkün oluyordu ve 40 
: milyon kayıttan hemen hemen 7 milyon civarm-
; da bir tercüme bugüne kadar yapılmıştır. Ka-
i yit tercümeleri, zannedildiği gibi, kolay ve ba-
j sit bir iş değildir. Bunun için sadece eski yazı 
\ bilmek, hattâ yüksek okul mezunu olmak dahi 
i kâfi değildir. Mutlaka meslek mensubu olmak 
| gerekir, işin bu derece önemini sayın senatör

lere anlatabilmek için bir, iki küçük misali arz 
etmek istiyorum : 

Bu tercümeler yapılırken meselâ, «muhase-
sat-ı mülk» terimini yerine «Mehmet Sait Me-

; lek» tercümesi yapılmıştır. «Palamutluk» «Bi-
lâmutlak» şeklinde tercüme edilmiştir. «Bahis-

| mûrza» ibaresi «Bay Hasan Rıza» olarak. 
î «Ebniye-i esna-i bombardımandan muhterik» 

İ «Annesi Atina'yı bombardımanda muhteris» 
i şeklinde tercüme edilmiş ve bu tercümeleri ya-
! panlar eski yazıyı bilen ve yüksek tahsil me-
1 zunu olan kişilerdir. Ama tapu terimlerine ait, 
i hukuk terimlerine aiıt bilgilerden yoksun olduk-
' lan için bu tercümeler bu şekilde yapılmıştır. 

Tabiî sonradan tashih edilmiştir. Yani mesele 
sadece eski yazı bilip, buna bir para verilip 
tercüme yaptırmak meselesi değil, o elemanları 
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bulup veyahut o elemanları yetiştirip bu hiz
meti ifa ettirmek meselesidir Biz meslek oku
lumuzda bu yönde de bir çalışma yapmaktayız. 
Öyle görülüyor İd, bu 40 milyon kaydı, mev
cut ; hattâ mütekait tapucularımız da dâhil; ter
cüme etmek imkânı yoktur. Şu halde bu işi 
bir meslek haline getirebilmek ve bu kayıtları 
emniyetle tercüme edebilmek için kendi bünye-
IÎIİÜ içerisinde de birtakım tedbirlerin alın
ması zonmluğu kendisini göstermiştir. 

Kayıt muhafazası konusunda Sayın Ârtuk-
nıac'm ifade ettiği temenniler de ciddidir. Ger
çekten hem eni2k hem para sarfı suretiyle reali-
se edilen bu kayıtların rutubete, yağmura terk 
edilmesi doğru olmaz. Bu yıl için 6 vilâyetimiz-
d3 Kayseri. Van, Muş, Erzurum va Diyarbakır 
tapu binalarını yapmak hususu programlanmış
tır, inşaatlarına bütçe sonunda başlıya cağımızı 
ümidediyoruz. 

Sayın Başkan, sayın üyeler mâruzâtımı bu
rada tamamlamış oluyorum, huzurunuzu daha 
fazla işgal etmiyeeeğim. Bütçemiz dolay-
siyle göstermiş bulunduğunuz itinalı tenkidlere 
tekrar arzı teşekkür eder, Yüce Senatoyu saygı 
ile selâmlarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN" — Teşekkür ederiz, Sayın Bakan. 

Değerli arkadaşlarım, söz istiysn sayın üye?. 
Yok. Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü Bütçesi
nin tümü üzerindeki gorüşmeder sona ermiştir. 
Bölümlere geçilmesini oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kaloul edilmiştir 
efendim.. 

Bölüm Lira 

(A/l) Cari harcamalar 

Bölüm Lira 

12.000 Personel giderleri 8 376 246 

BAŞKAN — Efendim burada basılı metin 
dışında tashihat yapılmıştır. 

BÜTÇE KOMİSYONU ADINA M. KEMAL 
YILMAZ (Ankara MilletveMli) — Komisyonda 
yapılmıştır. 

BAŞKAN -— Yapılmıştır. Oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir efendim, 

5 715 500 

7 217 508 

680 000 

50 001 

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

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

15.000 Kurum giderleri 
D AŞK AN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

16.000 Çeşitfli giderler 
BAŞKAN — Kalbul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

(A/2) Yatırım harcamaları 
21.000 Etüt ve proje giderleri 39 103 000 

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

23.000 Makina, teçhizat ve taşıt alım
ları ve onarımları 9 750 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

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

35.000 Sosyal transferler 1 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

36.000 Borç ödemeleri 75 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Bu suretle Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü 
Bütçesi sona ermiştir. Tümünü oylarınıza arz 
ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. Bütçe, Yüce Milletimiz için hayırlı 
ousun efendim. 

2. — Vakıflar Genel Müdürlüğü 1971 yılı 
Bütçe kanunu tasarısı ve Karma Bütçe Komisyo
nu raporu (Millet Meclisi 401; Cumhuriyet Se
natosu 1/1154) (S. Sayısı : 1496) (1) 

BAŞKAN — Vakıflar Genel Müdürlüğü kat
ma Bütçesine geçiyoruz. Sayın Bakan ve Karma 
Komisyon hazır. 

Söz alan değerli üyeleri arz ediyorum : 
C. H. P. Grupu adına Sayın Ali Şakir Ağanoğ-
lu, G. P. Grupu adına Sayın Etem Karakapıcı, 
A, P. Grupu adına Sayın Alâeddin Yılmaztürk. 

(1) 149i S. Sayılı hasmayazı tutanağın so-
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Sayın Ali Şakir Ağanoğlu C. H. P. Grupu 
adına, buyurunuz efendim. 

O. H. P. GRUPU ADINA ALİ ŞAKİR AĞA
NOĞLU (Trabzon) — Sayın Başkan, Yüce Se
natonun sayın üyeleri; Vakıflar Gendi Müdür
lüğü Bütçesi, 1970 yılma nisbetle % 16,76 bir 
artışla 1971 de 79 396 330 lira üzerinden tesbit 
edilmiştir. Artan meblâğın 6 331 482 lirası Ge
nel Müdürlüğün kendi gelir kaynaklarından 5 
milyon 66 440 lirası ise Hazine yardımındald 
fazlalıktan sağlanmıştır. Genel Müdürlüğün 
1970 yılında 42 469 bin lira olan kendi gelirleri 
1971 yılında 48 801 000 liraya çıkacaktır. Gelir 
artışı nisbeti % 14,90 dır. Hazine yardımı ise 
1970 yılında 25 528 500 lira iken 1971 yılında 
30 594 940 liraya çıkarılmış bulunuyor. Genel 
Müdürlüğün harcamaları ise, cari harcamaları 
38 377 775 liraya, yatırım harcamaları 25 mil
yon 200 bin liraya, sermaye teşkili ve transfer 
harcamaları 15 818 361 lira olarak tesbit edil
miştir. Cari harcamalar bir yıl evvelki duruma 
kıyasla % 22,65 nisbetinde artmıştır. Buna mu
kabil yatırım harcamaları ancak % 6,82 nisbe
tinde artırılabilmiştir. Diğer bütçelerde olduğu 
gibi, 1971 yılında, Personel Kanununun uygu
lanmasından ileri gelen cari harcamalar artışı 
yatırımlara ve diğer hizmetlere yeteri kadar 
ödenek ayrılamamasından âmil olmaktadır. Va
kıflar Genel Müdürlüğünün çok çeşitli hizmet
leri var. Bunların önemlilerini birer birer göz
den geçirmek istiyorum. Vakıflar Genel Müdür
lüğü yurtlar işletmektedir. Orta ve yüksek öğ
renimde 4 700 öğrencinin barındığı 45 aded yurt 
mevcuttur. Yurt masrafları olarak 4 412 402 lira 
ödenek konmuştur. Bu meblâğ, öğrenci başına 
yılda 940 lira civarında bir harcamayı ifade 
eder, Bunun ne derece yeterli olabileceği kabili 
münakaşadır. 

Yine Vakıflar Genel Müdürlüğü imaretler 
işletmektedir. 13 500 fakir vatandaşlara ve öğ
rencilere yemek sağlıyan 35 aded imaret faali
yette bulundurulmaktadır. Bunların 4 ü İstan
bul'da, 31 adedi diğer vilâyetlerdedir. Bu ima
retlerin masrafları için 1971 bütçesine 2 milyon 
ilra ödenek konmuştur. Bu meblâğ bu yerlerden 
yemek almak suretiyle faydalanan fakir vatan
daş adediyle kıyaslanınca, şahıs başına yılda 148 
lira isabet etmektedir. Günlük 40 kuruş kadar 
bir meblâğı gösteren bu ödenelk ile, bu hizmetin 
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de ne derece yerine getirilebileceği insanı düşün
dürür. 

> Sayın senatörler, bizim takvimimizde bir 26 
Ağustos günü var. 26 Ağustos 1922 Başkomutan 
Atatürk'ün yurdu istilâ eden düşmanı atmak 
için ordularına emir verdiği bir büyük tarihî 
günümüzdür. İkinci 26 Ağustos, 900 yıl önce 
1071 tarihinde Türk Başbuğu Alparslan'ın Ma
lazgirt'te Bizans ordularını yenerek Anadolu'yu 
Türk vatanı haline getirmek üzere açtığı kutsal 
tarihî gündür. 900 yıldır Türk ulusu bu vatanın 
sahibidir. Eski medeniyetlerden intikal eden 
eserlere ilâveten Türk Milleti 900 yıl içinde Ana
dolu'da pek çok ümran eslerleri meydana getir
miştir. Bu eserler su tesisleri, köprüler, imaret
ler, darüşsifalar, camiler, medreseler, şadırvan
lar, türbeler olarak bu vatanın sahibi olduğumu
zu ifade eden canlı tapulardır. Bunların pek ço
ğu zelzelelerle ve tarih içinde aşınarak yıkılmış, 
kaybolmuştur. Cumhuriyet devrine bir kısmı 
ayakta, pek-çoğu harabe halinde intikal etmiş
tir. Devletimiz güçlenip kuvvetlendikçe bu eski 
e eda d yadigârı eserleri imar etmek, ihya etmek 
bir büyük görev haline gelmiştir ve plânlı kal
kınma devresine girerken yapılan hazırlıklar ve 
etütlerle 3 600 eserin mutlaka restorasyonu, 
imar ve ihyası zorunlu görülmüş, bunun için 
plân uygulamasında yıllık programlara yeterli 
ödenekler konarak bu eserlerin birer birer can
landırılması ele alınmıştır. Şimdi, 1971 yılı uy
gulama programında 126 aded cami, medrese, 
han, hamam ve kervansarayın restorasyonuna 
yer verilmektedir. Yapılacak işler için de bütçe
ye 15 820 000 lira ödenek konmuştur. Ortala
ma olarak bir esere 125 000 lira isabet etmekte
dir. Restorasyon işlerinin ne derece hassasiyetle 
yürütülmesi gerektiği, malzeme ve işçiliğin de
ğeri göz önüne getirilirse, ayrılan ödeneğin yıl 
içinde bu işlerin yürütülmesine yeterli obnıya-
cağı intibaını vermektedir. Bu halin tabiî sonu
cu da, işlerin bir kısmı geri kalacak ve program 
tamamiyle uygulanamıyaoaktır. Bunun endişe
sini duymakta olduğumuzu belirtmek isterim. 

Vakıflar Genel Müdürlüğümüzün bir büyük 
iştiraki inşa halindeki Taksim otelidir. 70 mil
yon lira sermaye ile kurulmuş olan bu otel şir
ketine Vakıflar Genel Müdürlüğü 22 milyon lira 
ile iştirak etmişti. 7 Kasım 1970 tarihinde şir
ketin sermayesi 140 milyon liraya çıkarılmıştır, 
yani iki misline, bugün söylendiğine göre ote-
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ilin maliyeti de 200 milyon lirayı bulacaktır. 
Şirket sermayesinin nasıl tezyidedldiğini ve bu 
farkın nasıl karşılanacağını, otel maliyetinin 
şirket sermayesinin üstünde de bir meblâğa çı
kacağına göre aradaki farkın nasıl ödeneceğini 
öğrenmek isterim. 

Gene, Vakıflar Genel Müdürlüğümüzün bir 
büyük iştiraki Vakıflar Bankasıdır. Millî bir 
müessese olan Vakıflar Bankası yurt sathında 
teşkilâtlanmış, ekonomimize hizmet eden kuv
vetli bir müessesedir. Öğrendiğimize göre 1970 
yılı sonunda Vakıflar Bankasının sermaye ve 
ihtiyatları toplamı 77 850 418 liraya yüksel
miştir. Bu, memnuniyetle karşılanacak bir duru
mu ifade ediyor. Yalnız geçmiş yıllarda usul
süz açılmış birtakım krediler ve plasmanlar yü
zünden bankanın geniş risk altına girdiği ve bu 
usulsüz kredilerin takibe intikal ettiğini öğren
miş bulunuyoruz. Geçen yılki bütçe konuşmala
rımızda da bu hususlara temas etmiştik. Eğer, 
takibe intikal etmiş, tahsili mümkün olamıya-
cak çürük alacağa intikal edecek rakamlar bü
yük ise, uzun yıllar bunları karşılamak üzere 
bankanın her yıl kârlarından büyük kısmını 
bu riskleri tasviye için ayırması gerekecektir. 
Bu durumda da ortaklarına, yeterli temettü da-
ğıtamıyacağı endişesini duymaktayım. Sermaye
si ve ihtiyattan büyümüş ise de malî bünyesi 
yeteri kadar sağlam değildir intibaını ediniyo
ruz. 

Sayın Başkan, sayın senatörler, Vakıflar 
Genel Müdürlüğünün, Vakıf Gureba Hastanesi
ne 575 yataklı yeni tesisler eklenmek üzere bü
yük bir inşaata yıllarca evvel başladığını bi
liyoruz. Bu, çok olumlu karşıladığımız, tesisin 
inşaat başlarken 34 milyon liraya malolacağı 
hesabedilmiş idi. Fakat zaman içinde maliyet
ler değişmekte ve yükselmektedir. Temennimiz 
bu hastanenin programı gereğince zamanında 
bitirilmesi, maliyetinin 50 milyonun üstüne aşı-
rılmaması şeklindedir. 

1970 yılı içinde Vakıflar Genel Müdürlüğü, 
Vakıf Taşdelen Memba Suyunun tesislerini ye
nilemiş, sıhhi su dolduracak modern cihazlar 
koymuştur. Bunlann daha fennî, daha sıhhi 
memba suyu istihsalini artırdığını memnuniyet
le öğrenmiş bulunuyoruz. Halkımızın su ihti
yacına cevap veren bu hayırlı teşebbüsten dola
yı Vakıflar Genel Müdürlüğü ilgililerini tebrik 
etmek isterim. 

Gene Vakıflar Genel Müdürlüğümüzün çok 
önemli hizmetlerinden birisi, tarihî eserlerimi
zin kroki, resim ve restorasyon için etütleri ih
tiva eden çok değerli bir mecmua neşretmekte 
oluşudur. Ciddî ve yorucu çalışmalarla mey-l 
dana getirilen bu eser dolayısiyle gene Vakıf
lar Genel Müdürlüğünü ve emeği geçenleri teb
rik etmeyi, takdirle karşılamayı bir görev sa
yıyorum. 

Geçen yıl 1970 malî yılı bütçesi üzerindeki 
konuşmalanmız arasında tarihimizde devletimi
ze, milletimize ve millî kültürümüze hizmet et
miş büyüklerimizin mezarlannın, türbelerinin 
onarım ve bakımı, üzerlerine tanıtıcı levhalann 
konulması hususlarında düşüncelerimizi ifade 
etmiştik. Vakıflar Genel Müdürlüğü bu konuya 
yakın ilgi göstermiştir. Bu hususu şükranla 
ifade etmek isterim. Tarihî değeri olan mezar
lıkların bakım ve muhafazası ile, Millî Eğitim 
Bakanlığının ve belediyelerin de yakinen ilgi
lenmelerini istemek durumundayız. 

Sayın senatörler, Vakıflar Genel Müdürlüğü 
bütçesinin basan ile uygulanması ve memleke
timiz için hayırlı hizmetler yapılmasına imkân 
vermesini diler, Yüce Heyetinizi grupum adına 
saygılanmla selâmlarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN" — Teşekkür ederim Sayın Ayan-
oğlu. 

Sayın ibrahim Ethem Karakapıcı G. P. Gru-
pu adına. 

G. P. GRUPU ADINA İBRAHİM ETHEM 
KARAKAPICI (Urfa) — Muhterem Başkan, 
değerli arkadaşlanm, Vakıflar Genel Müdürlü
ğü 1971 yılı bütçesi üzerinde G. P. Grupunun 
görüşlerini Yüce Senatoya arz edeceğim. 

Bu genel müdürlük 1924 senesinde 429 sayı
lı bir kanunla kurulmuştur. Bunu takibeden yıl
lar içinde yeniden çıkanlan diğer kanunlarla da 
bugünkü statüsünü bulmuştur. Bu kuruluşumuz 
kendi imkân ve şartlan ile gelişerek cidden 
her yönü ile iftihar edeceğimiz bir müessesemiz 
haline gelmiştir. Geçen sene Meclisin kabul 
ettiği Kadro Kanunu ile çalışmaları biraz da
ha imkân dâhiline girmiş bulunmaktadır. Esa
sen eski durumunda da ve bugünkü statüsün
de de olsun, bu genel müdürlüğün kıymetli 
elemanlan ciddî, feragatkâr ve büyük bir gay
retle işleri yürütmektedirler. Kendilerine bu 
hizmetlerinden dolayı grupum adına daima 
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hamleci ve başarılı olmalarını dilerken, huzu
runuzda kıymetli personelini tebrik ederim. 

Sevgili arkadaşlarım, Vakıflar Genel Mü
dürlüğünün Türk vakıfları hizmetini İM kata-
goride yürüttüğünü ve böylece mütalâa etmek 
imkânını bulduğumuzu ifade etmek isterim. 
Bunların bir kısmı akaar vasfında ve mahiyetin
de olanlardır. Bunlar birer irat kaynağıdır ve 
halen Genel Müdürlüğün bunları rasyonel bir şe
kilde çalıştırdığı da bir vakıadır. Ayrıca za
man zaman bu işletmelerin bir kısmını tasfiye 
ederek bunların yerine daha verimli yatırımla
rı da gerekli ölçüler içinde yürütmektedirler. 
Bu arada muhtelif vilâyetlerde ve program için
de iş hanları yaptırmak da bu cümledendir. Söz 
buraya gelmişken yani bu işhanları konusu ko
nuşulurken, Yüksek Senatonun müsaadesine gü
venerek, bir mahallî konuyu arz etmek istiye-
oeğim. Yıllardan beri müzakeresi sürüp giden 
bir işhanı yaptırılması Güney illerimizden 
birisi oan Urf a içinde mevzubahsolmuştur. Her 
nedense Genel Müdürlüğün bu meseleyi kesin 
bir sonuca bağlamadığı görülmektedir. Zan
nedersem, ger ©Mi şartlar da vardır. Bunu 
biran evvel kuvveden fiile çıkmasının, bölgenin 
vakıf gelirleri bakımından ve bu bölgenin müb-
rem ihtiyacı bakımından hayatî önemini ciddi
yetle ifade etmek isterim. 

Ayrıca bir talihsizlik eseri de yine bu vilâ
yette milyonlar sarf edilerek restore edilen veya 
onarılan meşhur Gümrük Hanı da geçen sene 
yaz ayları içinde yanmıştır. Binanın sigor
talı oluşu gerçi iyi bir şeyse de, millî servetin 
heder olması bizleri cidden çolk üzmüştür. 
Şimdi nasıl bir yol takibedileceğini bilmekte 
fayda mülâhaza etmekteyiz. 

Sevgili arkadaşlarım, bu konuyu şöyle bir 
izah tarzına vardırmak isterim. Ve bu konu üze
rinde birkaç lâf söylemeyi de lüzumlu görüyo
rum. O da binbir emek ve masrafta yaptığımız 
binaları restore ettiğimiz tarihî eserlerin bi-
lâhara bakımını sağlamak, ufak tefek ihtiyaç
larını önceden gidermek suretiyle büyük mas
raflar açılmasını önlemek, yangına VÖ her türlü 
tahribata karşı korumak ve bir kelime ile ha
yatını idamede maalesef daima ihmalci olmak
tayız. Milyonlar sarf ederiz, ama bacımını, 
idame konusunu ihmal ederiz ve Devletin zara

rı bu şekilde büyük olur. Bunun zararlarını, 
birçok misallerde gördüğümüz halde, bir tedbir 
(almayız. Bu, bizim galiba ezelî ve kötü bir has* 
talığımızdır. Bu hususa bütün ilgililerin dikkat 
nazarını çekmeyi bir vazife saymaktayız. 

Sevgili arkadaşlarım, Vakıflar Genel Mü
dürlüğünün diğer bir hizmet sahası da mem
leketin sosyal hayatına müeeıssir olan çalışmala
rıdır. Bu saha içinde muhtelif hizmet dalla-
rını ayrı ayrı saymayı lüzumsuz addederim. 
Bunlar, cümlemizin çok yakından bildiği ko
nulardır. Yalnız bâzı müşahhas misaller ver
mekle yetineceğim. Bugün birçok hayrî ve sos
yal hizmetleri hizmetler açısından ve bu kap
samda, 40 aded orta öğretim yurdundan aldı
ğımız bilgilere göre, 3805, öğrenci, istanbul'da 
bir kız, bir erkek ve Ankara'da bir kız yurdu 
olmak üzere üç yüksek tahsil öğrenci yurdun
da 895 vatan evlâdı barınmaktadır. 35 vilâ
yetteki imarelerde 13 500 fakir halk çocuğuna 
yemek verilmek suretiyle doyurulduğunu, 700 
kör ve 650 muhtaca da aylık bağlanmış olduğu
nu memnuniyetle görmekteyiz. Bu imkânları 
Vakıflar Genel Müdürlüğüne fcağhyan ve sağlı-
yan ecdadımızın bize bıraktığı kıymetli eserle
rin maddi gücü sayesinde olmaktadır. Onların 
da temiz ve aziz ruhlarını şadetmek bir görev
dir. Memleketimizin çok zengin ve asırların 
meydana getirdiği tarihî âbideler ve kalıntılar 
bakımdan çok zengin bir potansiyeli vardır. 
Bunların çoğu henüz lâyikiyle ilgi görmemiş ise 
de, son zamanlarda bunların restore edilmesi, 
bakılması şayanı memnuniyettir. Bunlar ara
sında şahıslara veya bâzi müesseselere intikal 
eden, şu veya bu şekilde intikal etmiş olan
larının da Vakıflar Genel Müdürlüğü bünyesine 
alınması konusunda çalışmaların genişletilmesi
ni ciddiyetle temenni etmekteyiz. 

Ayrıca harabolmak üzere olan bu çok kıy
metli tarihî eserlere de biran evvel el atılması 
candan temennimizdir. Ve yine, elbette biliyo
ruz ki, bunların realize edilmesi maddi güce 
dayanır. Fakat maddi güc kifayetsiz olabilir. 
lâkin Vakıflar Genel Müdürlüğümüzün sahası, 
yukarda da arz ettiğimiz gibi maddi gücün ya
nında yaratıcı gücün ve feragatin da büyük 
rol oynadığını kabul edenler arasında bulun
maktayız. 
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Muhterem arkadaşlar, Vakıflar Genel Mü
dürlüğünün bir mütevazi bütçesi önümüzde bu
lunmaktadır. 1971 yılının bütçeleri umumiyetle 
âzami tasarrufu gerektiren bir bütçe olmakla 
beraber bâzı hizmetlerin asla geri bırakılamı-
yaeağı da bir vakıadır. Burada bir hususu 
derhal su yüzüne çıkarmak gerekmektedir. Dev
let hizmeti bugünkü haliyle pahalıdır. Fuzulî 
masraflarımız maalesef çoktur. Biz hâlâ Dev
let dairelerini âdeta süslemekle meşgulüz. Bun
dan vazgeçmeliyiz, ama bu tutumumuz, yılların 
bünyemize yerleştirdiği bir gelenek haline gel
miştir. Hükümetler ve yetkililer bunu dikkat
le göz önünde tutmalıdırlar. Ve bu masraflar
dan kısarak Türk Milletinin tarihini, siyaisi ge
lişimini daha asırlarca bizden sonra geleceklere 
intikal ettirecek âbidelerimizi ihya etmeye sarf 
etmeyi el birliği ile başarmalıyız. Bugün bü
tün dünya milletlerinin çok önem verdiği tu
rizm gelirlerinin bizde yegâne dayanağı ve kay
nağı bu tarihî ve şanlı asar ve âbidelerimizdir, 
Bunlar âdeta bir kuyumcu dükkânının came-
kânma yerleştirilmiş ve göz kamaştırıcı ziynet 
eşyaları gibidir. Belli başlı vilâyetlerimizde te
kasüf eden ve bir bakıma restore edilen ve ha-
rabolmaktan kurtulan eserler haricinde diğer 
vilâyetlerde de çok değerli âbidelerimiz ve eser
lerimiz fardır. Bunların da bakım ve himayeye 
girmesinin, restore edilmesinin, harabolmaktan 
kurtarılmasının başlıca arzumuz olduğunu be
lirtmek isterim. 

Muhterem arkadaşlar bütçe konusu üzerin
de söyiiyeoeğimiz çok bir şey yoktur. Meselâ; 
1969 yılında 73 000 000, 1970 yılında 60 000 000, 
1971 yılında da 79 000 000 küsurluk bir tahsi
sat ayrılmış bulunmaktadır. 1971 yılı büt
çesindeki fazlalık cari masraflar yüzündendir. 
Esas faaliyet sahası olan kısımlar da maalesef 
yine zayıf kalmıştır. 

Şimdi sözlerimin sonuna gelmiş bulunuyo
rum: Bâzı hususların Sayın Bakandan açıklan
masını rica edecek ve sözlerimi öylece bitirece
ğim: 

1. Eski eserlerin onarımı ioin geçen yıllar
da Hazineden yapılan yardım miktarı senelere 
göre ne kadardır ve kifayetli olmuş mudur? 

2. Demin kıymetli arkadaşımın da değindi
ği Gureba Hastanesi vakfının inşaatı ne saf
hadadır? Gecikme varsa sebepleri nelerdir? 
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3. Bu seneki bütçe imkânları içersinde han
gi vilayetlere yeni yatırımlar yapılacak ve hangi 
eski eserlerin restore edilmesi programa alına
caktır? 

Söylerimi bitirirken Yüce Senatoyu ve Vakıf
lar Genel Müdürlüğünün kıymetli mensuplarını 
saygılarımla selâmlar, bütçenin bu kuruluşa ve 
milletimize hayırlı olmasını Cenabı Haktan te
menni ederim, 

Saygılarımla. (Alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Karaka-

pıcı. 
A. P. Grupu adına Sayın Alâeddin Yılmaz-

BLTLi ^Hı^nc^n I-LıIct^ekîL) — Sayın Baş
kan, Yüce Senatonun muhterem üyeleri; Vakıf
lar Genel Müdürlüğümüz bir eski müessesemiz, 
bir anane müessesemiz olarak tarihimizden Cum
huriyete intikal etmiş ve biz de bu müessesenin 
sanma lâyık şekilde üzerinde büyük titizlikle 
itina göstererek hizmetlerini devam ettirmeye 
ve mevcut bulunduğu gücü memleketin kalkın
masına, ekonomisine vakfın, vakıf espirisi içer
sindeki gelinmesine ve bu espiri içersinde daha 
büyük lımnetler yapabilmek iein daha büyük 
giîc kapanması istikametinde kullanmaya gayret 
ediyoruz, 

V'Je \.<. .d. n -."kfa, vak/i/eie. le nevdu his-
'-">' derir. v~k''h-- yoluyla bize iırdkal etırd'; olan 
v . ı-w? \-~ ' _macıkr:n Ov iTr >e etlikleri gibi 
y*;.-.I.v.^'su:! -\v">â ziynetlerini teşkil eden ve 
? ' ^ ir. :h~-p>' '\n :'e ^a^Iceeı CV ::r -'vr.c ka-
':'.. oerıı'.'- " "'-ran d- e^-frl '̂:_i :avd; rc^tc-
.-i / - , .- -"' "e "e'.\.'jîzye' ' e • ı*ı _c e /r^roı-
nıamalarını temin ve medeniyet dünyasına bun
ları yeniden iade için büyük gayretler sarf edi-
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yük fark meydana gelen ve vatandaşa intika
linde kamu düzeni bakımından ve bugünkü sos
yal anlayış bakımından daha büyük yarar bulu
nan birtakım gayrim enkuileri, zeytinlik, fındık
lık v. 3. gibi isletme değeri, işletme karakteri bu-
lunmıyan birtakım gayrimenkulleri de keza va
tandaşlarımıza satmak suretiyle oradan teinin 
ettiğimiz gelirleri başka sahalara intikâl ettire
rek vakfı güçlendirme gayesini güdüyorum. 

Diğer taraftan fakirlere, yoksullara ve bil
hassa orta öğrenim çağında bulunan çocukları
mıza yurtlar temin etmek için hedefimiz her vi
lâyette bir vakıf öğrenci yurdu açmak, bu ara
da bâzı büyük kazalarımızda vakıflarımıza bina 
temin etmeleri halinde yine yurtlar açmak sure
tiyle o bölgelerin fakir çocuklarını, okumaya 
muhtaç çocuklarını okutmak hedefini güdüyo
ruz. 

Ayrıca yeni çıkarmış olduğumuz ve bizi tak
viye eden kanunumuzla 1970 ve onu takibeden 
yıllarda vakıf işletmeciliğini bugünkünün daha 
çok ilerisine götürmek vakıf gelirlerini bu yön
den daha çok artırmak ve memleket ekonomi
sine istikrarlı bir işletmeciliğin örneklerini ver
mek ve faydalarını temin etmek için de hazırlık
larımı s vardır. 

İsletmelerimizi henüz kurmuş değiliz fakat 
meselâ Ankara Palas Oteli bittikten sonra işlet
meyi, mümkün olursa, düşünüyoruz. 

Zeytinliklerimizi yeni bir formasyon içinde iş
letmeye tâbi tutacağız, su işletmemizi ayrı şekil
de işletmeye tâbi tutacağız ve henüs bir karara 
varamamış olduğumuz için huzurunuzda ifade et
mekten çekindiğim bâzı yeni teşebbüslere de 
1971 yılı içinde girmenin programlarını yapmak
tayız. 

Ayrıca vakıf arşivi üzerinde buldan önceki 
bütçelerde de arz ettiğim gibi geniş bir çalışma
mız vardır. Bu arşiv fevkalâde büyük tarihî 
değeri olan bir arşivdir. Buna her zaman mü
racaat etmek bu arşivi bakımsız ha;e getiriyor. 
Onun için bunların fotokopilerini aldırmak su
retiyle arşivi emniyet içine alacağı™, Arşivi, bu 
yıl geçirmiş olduğumuz birtakım yangınların 
da intibakı içerisinde, Genel Müdürlük binasın
dan yeni ilâvesini yapmakta bulunduğumuz Ta
pu Kadastro Genel Müdürlüğünün arkasında
ki bir binaya bir - iki ay içerisinde mu 
vakkaten taşıyacağız ve orada emniyet içine 

alacağız, Vakıfların yeniden inşa edeceği Vakıf 
Genel Müdürlüğü binasına da bilâhara bir ar
şiv grupu halinde naklederek halkımızın da 
görmesine ve tetkikine tabi tutmak imkânını 
bulacağız. 

Sayın Ağanoğlu yapmış olduğu kritiğe, büt
çemizin harcamalarından, artış nisbetlerinden, 
harcama hızının yetersizliğinden bahsetmek su
retiyle girdiler bu şekilde bir bütçenin genel 
karakterini vermek, gerçekçi bir kritiktir. Ar
tışların nisbetini tesbit etmek, yatırım ve cari 
nisbetlerini tebarüz ettirmek suretiyle bu kri
tiğe devam etmek gerçekçi bir kritiktir. Yalnız 
kendilerinin de işaret ettiği gibi yatırım ve cari 
arasındaki meydana gelmiş olan bu büyük fark 
bilhassa Personel Kanunu tatbikatı dolayısiyle-
dir ve bu fark bu yıl bir ekstra fark meydana 
getirmiştir. Bu yıl yeni bir tatbikat görüyor el
bette genel olarak Devlet Maliyesine, Personel 
Kanununun yüklemiş olduğu yük muvacehesin
de bu seneki farkın carilerdeki nisbetini normal 
bir ölçüde de karşılamak gerekiyor. 

Yurtlarımızdaki çocuklarımıza bütçeleri
mizde görülen ve Sayın Ağanoğlu'nun da tes
bit ettiği gibi çocuk başına harcama miktarı 
940 liradır. Yalnız Bütçe Kanunun 7 nci mad
desine göre yıl içerisinde % 100 artırma im
kânımız mevcuttur ve 1970 yılında bu imkân 
kullanılmıştır. 1971 yılında da bu artırma kul
lanılacaktır. Malûmlarıdır ki, konsolide büt
çenin normal bir bazda tutulması bu tip tedbir
lerin alınmasını bazan zaruri kılıyor. Çünkü, 
buraya yapmış olduğumuz harcama, bizim Dev
let Maliyesinden almış olduğumuz bir harcama 
değildir. Bütçenin genel dengesine tesiri itiba
riyle kısıntı yapılmıştır. Yıl içinde bu ilâveler 
yapılmak suretiyle bu 940 liralık harcamayı bir 
misli nisbetinde de artırma imkânına mâliktir 
ve bu tatbikat yürütülmektedir. 

Büyük hissedarı bulunduğu Taksim Otelci
lik Şirketinin sermayesi tezyidedilmek zarure
tinde bulunulmuştur. îlk hesaplara göre 
135 000 000 liraya çıkması mümkün olan 
otel bugünkü hesaplara göre 170 000 000 -
175 000 000 lira civarında bir miktara baliğ 
olmaktadır. Bu sebeple hissedarlar % 100 nis-
betinde bir artış yapmak suretiyle bu sermayeyi 
tezyidetmiş durumdadırlar. Buna rağmen Sa
yın Ağanoğlu buyuruyorlar ki, «bu kâfi de-
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ğildir» Filhakika öyledir. Bu fark aslında otel 
inşaatı dolayısiyle bizim dış krediye de bir mik
tar ihtiyacımız vardır. Bu farkın, kredi sure
tiyle temin edilmesi düşünülüyor. Bu ölçüde 
müzakereleri yapıldı fakat kesin sonuç henüz 
belli değildir. Çok zaruret içinde olursak bu kre
diye tevessül edeceğiz bu farkı bu yolla kapa
tacağız. 

Vakıflar Bankası emniyetli bir inkişaf için
dedir. Türkiye'de hemen her şeyin dile düşü
rülmesinin aded olduğu bir devrede Vakıflar 
Bankası da birkaç talihsiz neşriyata muha-
tabolmuştur. Fakat bu bankanın bilançolarını, 
yıllık raporlarım, gelişmesini, gerek Maliye 
Bakanlığı müfettişleri ve gerekse, şu anda is
mini hatırlıyamadığım için özür dilerim, rapor
lardan tetkik ettiğiniz takdirde gelişmenin em
niyetli bir seyir içinde bulunduğunu göreceksi
niz. Ama, her bankanın takipli alacağı vardır. 
Her bankanın bilançosunu tetkik ettiğinizde 
60, 70, 100 milyonu aşan takipte alacakları var
dır. Bizim bu ölçüde takipte alacağımız yok
tur. Alacaklarımızın hepsi teminata bağlanmış
tır, hem fazla teminatla. Bir kısmı için takibe 
geçilmiştir, sadece bundan evvelki bütçelerde 
de tenkid konusu ve talihsiz husus olan bu ope
ramız üzerine verilen kredi konusudur. Bu, za
man içerisinde ancak tasfiye olacaktır. Diğer
lerini, bugün basında birtakım polemiklere se-
bebolan konuları, biz Haziran ayı içerisinde 
tamamen tasfiye etmiş duruma gireceğiz. Bunu 
da gerektiği zaman huzurunuzda açıklıyacağım. 
Bu itibarla bankanın muamelâtında ve gelişme
sinde bir emniyetin olduğunu ifade etmek iste
rim. Hattâ bâzı ahvalde «banka, daha geç in
kişaf ediyor, biraz daha hareket kaydetse» diye 
tenkidlere de mâruz kalıyoruz ama, biz emniye
ti birinci plâna almışız. Bunun için 141 şubesi 
ile faaliyettedir. Gelişmemiz bu ölçü içerisinde 
olacaktır. 

Crureba Hastanesi 34 milyona ihale edilmiş
tir, zamanında bitirilecektir. Halen 4,5 aylık 
rötarı, 1970 yılında demiri geç temin edilmek
ten meydana gelmiştir. Sayın Ağanoğlu'nun, 
Taşdelen, Türbeler ve vakıfların sair hizmetleri 
konusundaki teşvikkâr sözlerine teşekkürlerimi
zi arz etmek istiyorum. 

Vakıfların ayrıca önem verdiği bir konu da 
neşriyat konusudur. Son yıllarda mevcudu tü
kenmiş olan Vakıf Mecmuası birinci cilt itiba

rı ile yeniden çıktı. Mevcudu tükenmiş bulunan 
diğer ciltler de tekrar çıkarılmak suretiyle hiz
mete konulacaktır. Böylece mecmuamız bundan 
sonra çıkacaktır. Ayrıca Vakıf Mecmuası her 
altı ayda bir çıkarılmak suretiyle hizmetine de
vam edecektir. 

Sayın- Karakapıcı, vakfın genel hizmetleri ve 
genel espirisi üzerinde bizi teşvik ettiler. Ayrı
ca kendi bölgelerine aidolan ve bir mülhak 
vakıf bulunan Rızvaniye Vakfının gelirlerinden 
bir işhanınm yapılması ve yine bu vakfa ait bu
lunan Gümrük Hanının yanmış bulunması do
layısiyle bâzı temennilerde bulundular. Biz, 
Rızvaniye gelirlerinden aslında Urfa'da bir iş 
hanı yapılması meselesini ele aldık yalnız Urfa 
Sanayi Çarşısı dolayısiyle, Sanayi Çarşısına 
vermiş olduğumuz arsaların parasının Urfa Be
lediyesi tarafından bize zamanında ödenememe-
si dolayısiyle bu noktada sıkıntıya girdik. Çün
kü, hakikaten Urfa gibi merkez nüfusu 100 
binin üzerine çıkmış hır memlekette ishanı fev
kalâde gelirli bir müessesedir. Biz, ishanı in
şaatından çok memnunuz. Bu suretle üç sene
de, 7 senede hattâ birbuçuk senede amorti et
tiğimiz - Aksaray'da olduğu gilbi - ilhanlarımız 
var. Binaenaleyh Urfa'da bunu yapmaya ama
deyiz. Ama, belediyeden bu parayı mülhak 
vakfa almanın teminatım henüz bulamadığımız 
için burada bir gecikme oldu. Bu sene zorla-
mayı yapacağız. 

Gümrük hanı sigortalıdır, bu parayla Güm
rük Hanı yangınından sonra tahaddüs eden 
harabiyet giderilmektedir, çalışmalar yapılmak
tadır. Bu sene içerisinde de çalışacağız. 

Sayın Karakapıcı'nm sormuş olduğu soru
ların bir kısmı vâde istij/or. Kendileri hemen so
ruyu sorup, indikleri için eksperlerimle bu ko
nuda görüşemedim. «Eski eserlerin onarımı için 
yapılan yardım ne kadardır», buyuruyorlar ve 
kâfi midir?» diyorlar. Eski eserlerin onarımı 
için 1967 yılında, yanılmıyorsam, 23 milyon, 
1968 de 15 milyon, 1969 da 15 milyon, 1970 te 
biraz daha düşük seviyede bir yardım yapıldı. 
Bunların net miktarlarını kendisine yazılı ola
rak takdim edeceğim. Guraba Hastanesini çok 
küçük rötarla vaktinde bitireceğiz, bütün gay
retimizi bunun üzerine koymuş durumdayız. 
Bir taraftan Guraba Hastanesinin iç donanımı
nı temin etmek üzere de Batı vakıfları ile te-
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maşlara başlamış durumdayız. Teknik birta
kım alet, vasıta ve cihazların bu hastaneye bu 
yolla da teminine tevessül ediyoruz. 

Yeni yatırımlar ve 1971 yatırımını Sayın 
Karakapıcı'ya yazılı olarak takdim edeceğim. 
Çünkü uzundur. Burada liste okumak istemi
yorum. Bir suretini birinci suali ile birlikte tak
dim edeceğim. 

Yüce heyetinize, Vakıflar Genel Müdürlüğü 
bütçesi dolayısiyle izhar bnyurulan tenkit ve te
menniler dolayısiyle, saygılarımızı ve teşekkür
lerimizi arz ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Ba
kan. 

Sayın Yılmaztürk, şahsınız adına buyuru
nuz efendim. 

Çalışma süremizin bitimine de 10 dakika 
vardır. Konuşma süreniz de 10 dakikadır bu 
dairede istirham ediyorum efendim. 

ALÂEDDİN YILMAZTÜRK (Bolu) — Sa
yın Başkan, muhterem senatörler bu kısa müd
det içerisinde sözlerimi bitirmeye çalışacağım. 
Yalnız şunu arz edeyim; Adalet Partisi Gru-
pu adına Vakıflar Genel Müdürlüğünün 1971 
bütçesi hakkındaki temennilerimizi ben arz ede
cektim. Sayın Bakan konuşurken daha vaktin 
varlığı ihtimali ile Cuma namazına gittik, bu 
arada sıramız kaçtı. Onun için sahsım adına kı
saca maruzatımı arz edeceğim. 

Muhterem arkadaşlar, «vakıf» Türkün ta
rihi kadar eski ve bin yıldan beri Türkün ma
zisinde, kültüründe mündemiç bulunan îslâm 
inanışı ile beraber başlıyan ve Türklerin islâ-
miyeti kabulü ile gelişen, sosyal dayanışmayı, 
sosyal yardımı insanların hamiyet hisleri ile te
min eden bir müessesedir. îslâm inanışına göre 
insanların ölümünden sonra, defterinin kapan
madığı, hasenatının devam ettiği üç şey vardır. 
Bunlardan bir tanesi de insanların hayrına, ce
miyetlerin hayrına, muhtaç vatandaşların hay
rına vakfedilmiş olan vakıf müesseselerinin de
vamı müddetince o ölünün hasenat defterine 
kayıt da ilâ maşallah devam eder. tşte bu inanç
ladır ki, insanları ölümden sonra da hayır hiz
metlerin idamesine teşvik etmiştir. 

1453 yıllarında Fatih Sultan Mehmet İstan
bul'u fethedip, Sultan Ahmet Meydanında bu
günkü Ayasofya'nın karşısında Ayasofya kub
besi büyüklüğünde Bizans'ın bütün hazinelerini 

bir araya getirip, topladığı bu ganaimi ve em
vali İstanbul'un fatihleri arasında taksim eder
ken şöyle bir hitapta bulunuyor : «Ey müca
hitler! Siz bu güzelim şehrin, dünyanın yüzü 
olarak tarif edilen, iştiyakı nebi bulunan bu 
güzel İstanbul'un ilâmaşallah daima Müslüman 
Türk'ün elinde kalmasını ister misiniz? «Müca
hitler «elbette» diye mukabele ediyorlar.» O 
halde bu ganaimin büyük bir kısmını vakıf 
olarak hayır hizmetinde sarf ediniz ki, bu hiz
metinizle beraber bu güzel şehir de daim müs-
lüman Türk'ün elinde bulunsun.» Bunun üzerine 
mücahitler arabalarla Bizans'ın altınını, gü
müşünü, pırlantasını, kıymetli eşyasını ve sai-
resini evlerine taşırken derhal vakıf olarak ha
yır müesseseleri yapmak için faaliyete geçmiş 
hattâ öyle olmuştur ki, «filân yerde camii sen 
yapacaksın, filân çeşmeyi ben yapacağım, filân 
hayır müessesesini sen yapacaksın, ben yapa
cağım» diye. Hizmet yarışında, hayır yarışında 
münakaşa ve mücadelelerin olduğu tesbit edil
miştir. Ondan dolayıdır ki, bugün İstanbul'u
muzda vakıf müesseselerinin sayısı pek çok
tur. Bu büyük ecdat yadigârının idamesini, de
vamını canı gönülden arzu ederken bugün bu 
güzel eserlerin muhafazası ve idamesinde dahi 
sıkıntı çektiğimizi üzülerek işaret etmek isterim. 
O kadar enteresan vakfiyelere ve vakıf hanele
re tesadüf edilmiştir ki, Fatih Kütüphanesinde 
veya vakıfnamelerinin bir tanesinde; 17 nci asır 
civarında o zaman Avrupa, akıl hastalarını cin 
çarpmıştır diye diri diri yakarken müslüman 
Türk hekimi akıl hastalıklarının tedavisinde 
musikî tatbik etmekte ve bunun tatbik edildi
ğinin delili olarak vakıfnamelerde, vakfiyeler
de filân akıl hastanesindeki hastaların musikî 
ile tedavi edilmesine tahsis edilmek üzere mu
sikî heyetlerine vakıflar, tahsisler, vasiyetna
meler yapılmıştır. Bu da gösteriyor ki, Türk 
tababeti o devirde çok daha ilerde ve Avrupa'
ya nisbetle önde gelmektedir. Malûmunuz, bu
gün daha yeni yeni Avrupa'da musikînin ruh 
ve akıl hastalıklarında ve bunların tedavisinde 
yeri olduğu, fennî olarak müsbet ilimler, tet
kikler ve müspet denemelerle netice alındığı 
kanaati tıp âleminde yerlemeye başlamıştır. 

BAŞKAN — Sayın Yılmaztürk, iki dakika
nız vardır, onu hatırlatıyorum. 

ALÂEDDİN YILMAZTÜRK (Devamla) — 
Yine o kadar ileri gitmişdir ki bu vakıf mües-
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sesesi artık akaretleriyle, imaretleriyle, aş ocak
ları ile, hanları ile, mabetleri, camileri, ker
vansarayları ve barınakları ile bütün tabaasının 
ve o camia içerisindeki muhtaç vatandaşların 
işini hallettikten sonra hayvanata dahi elini 
uzatmaya başlamış ve yine vakıfnamelerde «fi
lân semtin, Fatih'in filân mahallesinin köpek
lerine verilmek üzere şu kadar sırık ciğer alın
masına» diye kayıtlar konmuştur. 

Demek oluyor ki, bu güzel, kıymetli ecdat 
yadigârının bugün muhafaza ve idamesinde en
vanterin tesbiti yönünde Genel Müdürlüğümü
zün gayret ve çabalarını burada sitayişle işa
ret etmek isterim. 

İstimlâkler yoluyla veya şehir gelişmesi 
karşısında bâzı vakıf gayrimenkullerin elden çı
karılmasını veya şahıslara intikal ettirilmesi
ni de vakfın, vakıf yönünden değerinin kaybe
dilmesinde veya kaybedilmemesinde azamî ti
tizliğin gösterilmesi gereğine işaret etmek isti
yorum. 

BAŞKAN — Lütfen toparlayınız efendim. 
ALÂEDDİN YILMAZTÜRK (Devamla) — 

Vakit kısa olduğu için bu teşkilâtın bugünkü ça
lışmaları ve kıymetli hizmetlerini işarete im
kân bulamadım. 

1971 yılı Vakıflar Genel Müdürlüğü bütçe
sinin milletimize, memleketimize ve bu müdür
lüğün ilgili şahıslarına hayırlı ve uğurlu olma
sını Cenabı Haktan niyaz eder, hepinizi saygıy
la selâmlarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Yıl-
maztürk. 

Değerli arkadaşlarım, bir hususu oylarınıza 
arz etmeme müsaadenizi rica edeceğim; Vakıf
lar Genel Müdürlüğü sayın mensupları da büt
çe müzakerelerini takibetmişlerdir, bütçenin 
tümü üzerindeki görüşmeler sona ermiştir. On
ların öğleden sonra tekrar buraya gelmelerini 
önlemek, mesailerini mümkün kılmak için 5 da
kika müzakerelerimizin devamı hususunu oy
larınıza arz edeceğim. Kabul edenler... «Bitince
ye kadar» sesleri) Etmiyenler... Bitinceye ka
dar mânasını müfit olmak üzere arz ettim. Ka
bul edilmiştir. 

Bütçenin tümü üzerindeki müzakereler bit
miştir. Maddelere geçilmesi hususunu oylarını

za sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir efendim. Madde 1. 

Vakıflar Genel Müdürlüğü 1971 yılı Bütçe 
kanunu tasarısı 

Madde 1. — Vakıflar Genel Müdürlüğünün 
cari harcamaları için (A/l) işaretli cetvelde 
gösterildiği üzere 38 377 775 lira, yatırım har
camaları için (A/2) işaretli cetvelde gösterildi
ği üzere 25 200 000 lira, sermaye teşkili ve 
transfer harcamaları için de (A/3) işaretli cet
velde gösterildiği üzere 15 918 361 lira, ki top
lam olarak 79 496 136 lira ödenek verilmiştir. 

BAŞKAN — Cetvelleri okutuyorum efen
dim, 

Bölüm 

(A/l) CARÎ HARCAMALAR 

Lira 

12.000 Personel giderleri 21 232 260 
BASK AH — Kabul edenler... 
Etmiyenler.. Kabul edilmiştir. 

13,000 Yönetim giderleri 1 060 805 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler.. Kabul edilmiştir. 

14.000 Hizmet giderleri 12 636 845 
BAŞKAN - - Kabul edenler... 
Etmiyenler.. Kabul edilmiştir. 

15.000 Kurum giderleri 1 836 900 
BAŞKAN — Kabul edenler... 

I Etmiyenler.. Kabul edilmiştir. 
{ 16,000 Çeşitli giderleri 1 3113 002 
I BAŞKAN — Kabul edenler... 

Etmiyenler.. Kabul edilmiştir. 

j (A/2) YATIRIM HAC AMALARI 

Bölüm Lira 

180 000 21.000 Etüt ve proje giderleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler.. Kabul edilmiştir. 

| 22.000 Yapı, tesis ve büyük onarım 
giderleri 24 620 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler.. Kabul edilmiştir. 

23.000 Makina, teçhizat ve taşıt 
alımları ve onarımları 400 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler.. Kabul edilmiştir. 
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(A/3) SERMAYE TEŞKİLİ VE TRANSFER 
HARCAMALARI 

Bölüm Lira 

I - Sermaye teşkili 
32.000 Kamulaştırma ve satınalma-

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

II - Transferler 
34.000 Malî transferler 1 005 001 

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

35.000 Sosyal transferler 13 723 360 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler.. Kabul edilmiştir. 

36.000 Borç ödemeleri 190 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler.. Kabul edilmiştir. 

Maddeyi okunan merbutu eetvelleriyle oy
larınıza sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyen
ler... Kabul edilmiştir efendim. 

Madde 2. — Vakıflar Genel Müdürlüğünün 
gelirleri bağlı (B) işaretli cetvelde gösterildiği 
üzere 79 496 136 lira olarak tahmin edilmiştir. 

BAŞKAN — Cetveli okutuyorum efendim. 

B — CETVELİ 
Bölüm Lira 

B/2 Vergi dışı gelirler 
62.000 Vakıflar malları gelirleri 46 824 237 

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

B/3 Özel gelirler 
72.000 Özel gelirler 32 375 936 

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

Maddeyi merbutu okunan cetvelivle oyla
rınıza sunuyorum. Kabul edenler... Stmiyenler... 
Kabul edilmiştir efendim. 

Madde 3. — Vakıflar Genel Müdürlüğünce 
1971 yılında elde edilecek gelir çeşitlerinden her 
birinin dayandığı hükümler, bağlı (C) işaretli 
cetvelde gösterilmiştir. Bu cetvelde yazılı ge
lirin tarh ve tahsiline 1971 bütçe yılmda da de
vam olunur. 

I BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen?.. 
Yok. Oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
Etmiyenler.... Kabul edilmiştir efendim. 

Madde 4. — 657 sayılı Devlet Memurları 
Kanununun 1327 sayılı Kanunla değiştirilen 33 
ncü maddesi gereğince, Vakıflar Genel Müdür
lüğü ile döner sermaye kadroları ekli kadro 
cetvelinde gösterilmiştir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen?.. 
Yok.. Oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir efendim. 

Madde 5. — (Geçen yıllar borçları) mad
delerindeki ödeneğin yetmemesi halinde : 

a) 1970 yılı bütçesindeki tertibinde karşı
lığı bulunan borçlar, ilgili oldukları hizmet ter
tiplerinden bu maddelere, 

b) 1928 - 1969 bütçe yıllarına aidolup da 
Muhasebei Umumiye Kanununun 93 ncü madde
sine göre zamanaşımına uğramamış ve karşı
lıkları yılları bütçelerinde bulunan borçlar, 
1971 bütçesinin ilgili hizmet tertipleri veya (ay
lıklarla ilgili tertipler tariç), (A/ l ) , (A/2) ve 
(A/3) cetvellerine dâhil ödeneklerden (geçen 
yıllar bor olar?.) maddelerine, 

Maliye Bakanlığınca aktarılacak ödenekten 
ödenir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen?.. 
s Yok. Oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 

Etmiyenler... Kabul edilmiştir efendim. 
Madde 6. — Bütçe Kanununa bağlı (A/2) 

işaretli cetvelin (yapı, tesis ve büyük onarım 
I giderleri) bölümüne dâhil maddelerden (A/3) 

işaretli cetvelin (kamulaştırma ve satmalmalar) 
bölümüne aktarma yapmaya Maliye Bakanı 
yetkilidir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen?.. 
| Yok. Oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
I Etmiyenler... Kabul edilmiştir efendim. 

Madde 7. — (B) işaretli cetvelin 72.100 ncü 
i madde dışındaki diğer tertiplerde yıl içinde hu

sule gelecek gelir fazlalarını lüzumunda (A/ l ) 
işaretli cetvelin 14.121, 14.122, 14.520, 14,562 nci 

1 maddelerine ödenek kaydetmeye Maliye Bakanı 
yetkilidir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen?.. 
Yok. Oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir efendim. 

Madde 8. — Gider bölümlerinden yapılacak 
harcamalara ait formül, bağlı (S) işaretli cet-

I velde gösterilmiştir. 
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BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen?.. 
Yok. Oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir efendim. 

Madde 9. — 1971 bütçe yılı içinde kapatıl
mak üzere, Başbakanlığın onayı ile 500 000 lira
ya kadar kısa süreli avans almaya ve hesaplar 
açtırmaya Genel Müdürlük salahiyetlidir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen?.. 
Yok. Oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir efendim. 

Madde 10. — 657 sayılı Devlet Memurları 
Kanunu ile bu kanuna ek ve değişiklik hüküm
leri getiren kanunların uygulanmasından doğan 
istihkaklar için bütçeye konulan ödenekler yet
mediği takdirde, (ödenekleri (1) lira olarak tes-
bit edilmiş tertipler dâhil) (B) işaretli cetvelin 
yıl içinde gerçekleşecek gelir fazlalarını kar
şılık göstermek suretiyle (A/l) ve (A/3) işaret
li cetvellerin ilgili tertiplerindeki ödenek mik
tarlarını artırmaya Maliye Bakanı yetkilidir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen?.. 
Yok. Oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir efendim. 

Madde 11. — (B) işaretli cetvelin 72.400 ncü 
maddesinde husule gelecek gelir fazlasından 
1262 sayılı Kanunun ek 2 nci maddesi gereğince 
açılan özel fona yatırılmak üzere (A/3) işaretli 

BAŞKAN — 31 nci birleşimin 2 nci oturu
munu açıyorum. 1 nci oturumda 10 dakika bir 
gecikmemiz olmuş ve yüksek kurulun karariyle 
14,40 da 2 nci oturumun açılması karargir ol
muştu. 

1. — 1971 yılı Bütçe kanunu tasarısı ve Büt
çe Karma Komisyonu raporu (Millet Meclisi 

cetvelin 34.670 nci maddesine ödenek kaydet
meye Maliye Bakanı yetkilidir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen?.. 
Yok. Oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir efendim. 

Madde 12. — Bu kanun 1 Mart 1971 tari
hinde yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen?.. 
Yok. Oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir efendim. 

Madde 13. — Bu kanunu Başbakan ve Ma
liye Bakanı yürütür. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen?.. 
Yok. Oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Tümü üzerinde söz istiyen?.. Yok, Tümünü 
oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. Tasarı açık oylarını
za sunulacaktır efendim. 

Bu suretle Vakıflar Genel Müdürlüğü katma 
bütçesi de sona • ermiştir, Yüce milletimiz için 
hayırlı olsun. 

Saat 14.40 da toplanılmak üzere 31 nci Bir
leşimin birinci oturumuna son veriyorum efen
dim. 

Kapanma saati : 13,10 

(1/386); Cumhuriyet Senatosu (1/1170) (S. Sa
yısı : 1481) (Devamı) 

D) DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI BÜTÇESİ 
BAKSAN — Diyanet işleri Başkanlığı Büt

çesinin müzakeresine geçiyoruz. 
İlk oturmda kabul buyurulan Vakıflar Ge

nel Müdürlüğü Bütçesinin açık oylaması devam 
edecek efendim. 

İKİNCİ OTURUM 
Açılma Saati : 14.40 

BAŞKAN — Başkanvekili Hayri Mumcuoğlu 
KÂTİPLER : Zerin Tüzün (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) Mdülkerim Saraçoğlu (Mardin) 
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Diyanet İşleri Başkanlığı bütçesinde söz alan 
sayın üyeleri arz ediyorum. C. H. P. grupu adı
na Sayın Âdil Altay, G. P. grupu adına Sayın 
Sami Turan, A. P. grupu adına Sayın Osman 
Meödi Agun. Şahısları adına söz almış olan ar
kadaşlarımız ise Sayın Alâaddin Yılmaztürk, 
Sayın Salim Hazerdağlı, Sayın Kasım Gülek, 
'Sayın Hamdi özer, Sayın Hüseyin özbürk, Sa
yın Lûtfi Bilgen, Sayın Sırrı Atalay'dır. 

Sayın Âdil Altay C. H. P. grupu adına, bu
yurunuz efendim. 

C. H. P. GRUP HADIMA ÂDİL ALTAY (Si
vas) — Muhterem Başkan, Yüce Senatonun de
ğerli üyeleri; Diyanet işleri Başkanlığının 1971 
malî yılı Bütçesi üzerinde C. H. P. nin görüş 
ve temennilerini belirtmek üzere huzurunuzda 
bulunduğuma değinerek hepinizi saygiyle selâm
lıyorum. 

Muhterem arkadaşlarım, Anayasamızın 154 
noü maddesi gereğince genel idare içerisinde 
yer almış bulunan Diyanet işleri Başkanlığı, yü
rütmekte olduğu görevin ehemmiyet ve ulvi
yetinden dolayı, hiç şüphe yok ki, diğer Devlet 
kuruluşları yanında mümtaz bir mevki işgal 
etmektedir, işte bu mümtaziyetten dolayıdır ki, 
onun her yönlüyle biran evvel mükemmeliyete 
kavuşturulmasının lüzumuna inanan bir parti 
olduğumuza işaretle sözlerimize başlıyor ve bu 
mükemmeliyetin ölçüsünde diğer hak dinler 
karişismda islâmiyetin ilericiliği ve üstünlüğü 
olmasını diliyoruz .Bu dinî kuruluşun bütçe gö
rüşmesinde, islâmiyetin mâna ve mahiyetiyle 
her yönden mükemmeliyeti üzerinde durmayı 
biraz da olsa mevzuun dışına taşmak olarak ka
bul etmekteysek de, lâiklik ilkesinin kapsamına 
ve ehemmiyetine dokunmanın lüzumuna kaani 
bulunmaktayız. Din ile dünya işlerini ayrı mü
talâa etmek ve bunları bir birine karıştırma
mak, böylece dinî inançlarımıza, dünya 
işlerinin üstünde, mümtaz bir yer ayırmış ol
mak hususunda âzami titizliği göstermek teme
line oturtulan lâiklik ilkesi, tam ve kâmil mâ
nada ifadesini Anayasamızın 19 ncu maddesin
de bulmaktadır. Konuşma zamanımızın kısıtlan
mış olması karşısında Anayasamızın bu ehem
miyetli maddesinin teMrinden kaçınarak aynen 
lolkuımakla yetinmeyi tercih etmekteyiz. Bu mad
de der ki, «Herkes; vicdan ve dinî inanç ve ka
naat hürriyetine sahiptir. Kamu düzenine veya 

genel ahlâka veya bu amaçlarla çıkarılan ka
nunlara aykırı olmıyan ibadetler, dinî âyin ve 
törenler serbesttir. 

iKimse ibâdete, dinî âyin ve törenlere katıl
maya, dinî inanç ve kanaatlerini açıklamaya 
zorlanamaz. 

Kimse, dinî inanç ve kanaatlerinden dolayı 
kınanamaz. 

Din eğitimi ve öğretimi, ancak kişilerin 
kendi isteğine ve küçüklerin de kanuni temsil
cilerinin isteğine bağlıdır. 

Kimse, Devletin sosyal, iktisadi, siyasi ve
ya hukukî temel düzenini, kısmen de olsa, din 
kurallarına dayandırma veya siyasi veya şahsî 
çıkar veya nüfuz sağlama amaciyle, her ne su
retle olursa olsun, dinî veya din duygularını 
yahut dince kutsal sayılan şeyleri istismar 
edemez ve kötüye kullanamaz. Bu yasak dışına 
çıkan veya başkasını bu yolda kışkırtanlar ka
nuna göre cezalandırılır; dernekler, yetkili mah
kemece ve siyasi partiler, Anayasa Mahkeme
since temelli kapatılır.» 

işte memleketimizde lâiklik görüş ve anla
yışı bundan ibarettir ve bundan ibaret kal
malıdır. Bunun kısıtlanması veya geniş tutul
ması dengeyi bozabilecek bir nitelik taşır. 
Onun içindir ki, bir vatandaş ve müslüman ola
rak bu görüşe sahip çıkmak ve benimsemek, ka
nunlara saygı ve islânıiyete sadakatin ta kendi
sidir demekten kendimizi alamıyacağız. Zira, 
İslâmiyette zor yoktur. Başka dinden olsa bi
le herkese saygı ve sevgi esastır. Müslümanlık 
her şeyden evvel ahlâk ve fazilet dinidir, inanç 
ve kanaatlerde özgürlük esastır. Ahlâkın, fa
ziletin ve ilmin, kısacası insanlığın bulunmadığı 
yerde islâmiyeti aramak nafiledir. Bu mealde
ki âyet-i kerime ve hadîs-i şeriflere, islâmiyetin 
bahis konusu olduğu her kitap ve her yerde 
Paslanmaktadır. Bu noktadan hareketle şu neti
ceye varıyoruz ki, islâmiyet doğuştan ve aslın
da lâik bir din olarak diğer dinler yanında 
temayüz etmiş ve mükemmeliyete kavuşmuş 
bir dindir. Hıristiyan âleminin engizisyon me
zaliminden kurtularak dinde reformu başa
rıp lâiklik ilkesine kavuşmasını tetkik eden 
hir âlim tetkikatınm neticesini şöylece dile 
getirmektedir. «Unutmamak gerekir ki, lâiklik 
ilkesi, siyasi bir toplumda yaşıyan insana, in
sanlığa yaraşır derecede önem veren kutsal 
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bir ilkedir. Zira bu ilkenin kabul edilmesi ile 
fert, düşünmek için bir dimağa, mânevi âle
mini korumak için de bir vicdana kavuşmuş
tur. 

İşte lâiklik ilkesinin bilim ve felsefe yönün
den mâna, mahiyeti ve önemini belirten bir 
görüş islamiyetin 'doğuş ve başlangıçta lâik 
bir din olmasından dolayıdır ki, ilk müslüman, 
biraz evvel belirttiğim dimağ ve vicdana sahi-
bolarak doğmuştur. Sonradan kavuşmak ba
his konusu değildir. Ancak, şu kadarını da 
belirtmek gerekir ki, Hıristiyan tezvirat ve 
propagandaları ile zaman zaman islamiyetin 
geniş ufkunda daralmalar meydana gelmiş ve 
bunalımlar tesirini hissetirebilmiştir. 

işte bu bunalımlar Türk Milletine çok pa
halıya mal olmuştur. Bu yüzden tekmil benli
ği tehlikeye düşmüş ve neticede bir ölüm, ka
lım mücadelesi vererek bağımsızlığına kavu
şan Türk milleti ilk iş olarak bünyesine arız 
olan illetleri silip atarken lâiklik ilkesini res
men kabule, bundan böyle idare şeklinin lâik 
bir Cumhuriyet olduğunu da dünyaya ilân et
miştir. Doğuşunda ve aslında lâik bir din olan 
islâmiyete göre en iyi ve benimsenen idare tar
zı zaten Cumhuriyettir, islâm âleminde idare 
tarzını lâik bir Cumhuriyet olarak dünyaya 
ilân eden ilk Devlet olmak mutluluğunu bize 
aidolduğunu buradan dile getirmek isteriz. 
Yine dile getirmek isteriz ki, lâikliği ve Cum
huriyeti temel ilkeleri arasında sıralıyan, ka
bul ve ilân eden ilk siyasi teşekkül de C. H. P. 
dir. islamiyetin gerekli kıldığı birlik ve be
raberlik noktasından hareketle diyeceğiz ki, 
hepimiz C. H .P. lileriyiz. Ne garip tecellidir ki, 
bugün biz C. H. P. nin bu nimetlerini milletçe 
paylaşmaya rıza gösterinizde, külfetlerini siya
si muhaliflerimiz münhasıran bizim omuzları
mıza yüklemekte ve hattâ bir sakız gibi ağız
larında çiğneyerek yeri geldiğinde bizleri it
hama bile kalkışmada millî bir sakınca görmez
ler. Bu sitemimizde maksat aramamasını rica 
edeceğiz. Mevzu döndü, dolaştı bu noktaya gel
di de bir parti sözcüsü olarak parmak basma
dan geçemedik, hepsi o kadar. 

Bu özetlemeden de anlaşılacağı veçhile yeni 
Türk Devletinin lâikliği resmen kabul etmesi, 
bir yenilik getirmeden ziyade, islamiyetin do
ğuşuna ve aslına bir dönüş olarak kabul edil

melidir. Bundan dolayıdır ki, lâikliğin ve Cum
huriyetin, Anayasamızın değimi ile, daha derli 
toplu olarak millî, demokratik, lâik ve sosyal 
Cumhuriyetin karşısında olanlar haddizatında 
ister bilerek olsun, ister bilmiyerek olsun haki
ki müslümanlığm karşısmdadırlar. Şahsi ve s-
yasi çıkarları için bu zavallılara tâviz veren
lere gelince, onlar, hakiki müslümanîığa ihanet 
etmektedirler, işte bu hakikatten herkes dersi
ni ve nasibini almalı, hiçolmazsa bundan sonra 
hareketlerinde daha dengeli bir tutum içerisine 
girmtk gayretini göstermelidirler. 

Muhterem arkadaşlarım, lâiklik ilkesinin bu 
mümtaziyeti karşısında C. H. P. olarak arzu 
duyoruz ki, dinî inanışlar ve davranışlar kar-
işısmda parti farla gözetmeksizin bir kütle ha
linde birlik ve beraberlik içerisinde bulunalım. 
Ve din işlerini yürütmekle görevli olan Diya
net İşleri Başkanlığına da partiler üstü de
nilebilecek bir özerklik üzerinde toplamış ve 
bu yapılmadıkça üzüntülerimizin ve sızlanmala
rımızın sona ereceğine kaani olmadığımızı be
lirtmiştik. Din işlerini yürütmekle görevli Dev
let Bakanının Hükümet adına yaptığı cevabi ko
nuşmada bu özerklik isteğinin yeni bir iddia ol
masından bahisle muhtevası hakkında aydınlan
mak ihtiyacını duyduklarını beyan etmeleri üze
rine yaptığımız ikinci konuşmada arzulanan 
özerkliğin yeni bir iddia olarak tavsif edilmi-
'•yeceğini, edilemiyeceğini, bunun Anayasamızın 
19 ncu maddesi sarahatinin zorunlu kıldığı bir 
husus sayılması gerekeceğini belirterek ma
hiyet ve muhtevasını izaha çalışmış ve bu izaha
tımızı daha fazla açıklığa kavuşturmuş olmak 
mülâhazası ile de Sayın İnönü Hükümetlerinin 
zamanında özerkliğine kavuşturulan Anayasa 
'müesseselerini emsal olarak göstermiştik. 

işte Anayasamızın bu husustaki sarih hü
kümlerinin tatbik zeminini bulabilmesinin an
cak mezkûr özerklikle mümkün kılınabileceği 
"kanaatimizi muhafaza ediyor ve bunun tahak
kukunu diliyoruz. C. H. P. yeni bir iddia olarak 
tavsife kalkışılan bu arzusunu bağımsızlarla 
kurduğu son Koalisyon Hükümeti devresinde 
hazırladığı 633 sayılı Kanunu ile ortaya koy
muş ve böylece geniş bir adım atmış bulun
maktadır. Mezkûr kanun, özerklik mevzuun
da büyük bir hamle teşkil etmektedir. Zira 
bu kanun ile Diyanet islsri Başkanlığı birçok 
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imkânlarla yeni ve modern bir teşkilâtlanma sis
temine kavuşturulmuştur. Kendiliğinden bünye-
yeSiCii artırır hale gelmekte de kalmamış, dışarı
dan gelen birçok siyasi ve maddî askılardan da 
kurtulma yönelimine girmiştir. 

Diğer taraftan, bu kanun ile bilhassa köy 
imam ve hatipleri haysiyetli, maaşlı bir Devlet 
memuru hüviyetine kavuşturulmaik istenmişler
dir. Ancak bu iyi niyetlerle hazırlanan kanun 
bir türlü tatbik edilmek istenmemiştir. Her şey
den evvel bu kanunun 5 nci maddesinde suçla
nan görevleri yapmakla mükellef bulunan ve 
teşkilâtın en yüksek karar ve danışma organı 
olup, 11 üyeden teşekkül eden Din İşleri Yük
sek Kurulu aradan 5 yıl gibi uzun bir zamanın 
geçmiş olmasına rağmen henüz teşekkül ettirilip 
çalışmalarına başlıyamamıştır. Bugüne kadar 
yapılan seçimleri Damştayın iki kere, kanunda 
belirtilen objektif esaslara uyulmamış olduğu 
gerekçesi ile, iptal etmiş olması karşısında Hü
kümetçe kusursuz seçim yaptınlamamakta ve 
kanuni esaslara uygun 3 ncü seçimin yapılma
sına da bir türlü yanaşılamamaktadır. 

Böylece Hükümet, bir taraftan Danıştay ka
rarlarını uygulamamakta ısrar etmekte diğer 
taraftan da kanunun emrettiği esaslar dairesin
de seçim yapılmasına bir türlü rıza gösterme
mektedir. Bu hareket, kanunun her yönden ih
lâli demek olmasına rağmen Hükümet âdeta 
Danıştayı suçlıyarak kanunun bugüne kadar bu 
(bakımdan tatbik edilemediğinden sureta ya
kınmaktadır ki, bu tutumun resmiyetle ve cid
diyetle ne dereceye kadar bağdaşabileceğini tak
dirlerimize arz ile yetiniriz. Bu kurulun halen 
4 üyesi mevcudolup, bunlar da nisap teşekkül 
edemediğinden toplanamamakta ve vazife göre
memektedirler. İşte bu kurul olmayınca mezkûr 
kanunun emrettiği, tâyin, nakil ve terfi usulleri
ni objektif esaslara bağlıyan tüzük ve yönetme
likler salahiyetli ve tarafsız organlarca arzula
nan esaslar dairesince heeıüz çıkarılamamakta 
ve böylece kanunun tatbikatında da objektif 
esaslara sadık kaiınamadığı gibi, her nedense 
bugüne kadar buna bir türlü yanaşılamamış bu
lunulmaktadır. 

Buraya kadar lâiklik ilkesinin ilmî ve ana 
yasal mâna ve mahiyetini belirterek hakiki islâ-
miyetle olan yalan ilişkisini tesbit ettikten son
ra, Diyanet İşleri Başkanlığı Teşkilâtının lâyık 

olduğu partilerüstü denilebilecek özerkliğe ka
vuşturulması arzusunun yeni bir iddia sayıla-
mıyarak Anayasamızın zorunlu kıldığı bir hu
sus olduğuna işaret etmeye çalıştık. Bu görü
şümüzün isabet derecesini meydana koyacağı 
kanaati ile Diyanet İşleri Başkanlığı Teşkilâtı
nın bugün içerisinde bulunduğu üzücü ve hattâ 
endişelendirici durum ve tutumuna da hulasa
ten dokunmadan geçemiyeceğiz. 

Bugün Diyanet İşleri Başkanlığı Teşkilâtı 
görünüşte Yaşar Tunagür adında bir şahsın 
âdeta inhisarı altına terk edilmiş bulunmakta
dır. Görünüşte dememizin sebebine gelince, bu
rada bizim için mühim olan Yaşar Tunagür'ün 
şahsı olmayıp, temsil ettiği zihniyettir. Biz, işte 
bu zihniyeti tahripkâr buluyoruz. Teşkilât kad
rosunda mevcudolan 2 Başkan yardımcılığına 
asil tâyin yapılmıyarak bunlardan birisine ve
kâlet etmekte bulunan bu §aihıs teşkilâtın başın
da bir başkan ve hattâ onun da üstünde din iş
lerini yürütmekle görevli bir Devlet Bakacımın 
mevcudiyetini âdeta umursamamaktadır. Teşki
lâtın bütün işlerini kendi arzu ettiği şekilde yap
makta ve cereyan etmekte olduğunu açıklamak
ta da bir sakınca görmemekte oluşu, «benim de
diğim olur» diye diretişi calibi dikkattir. Bu şa
hıs temsil ettiği gerici ve tutucu zihniyetin mü
messillerini tahsil derecesi ve menşei ve hattâ 
fikri ne olursa olsun, teşkilâtta köşe başlarına 
yerleştirmekte, durumunu günden güne daha 
takviyeli ve kuvvetli kılmak gayreti içinde bu
lunmaktadır. 

İşte bu gayretin tabiî bir neticesi olarak da 
bugün sayısı 70 in üzerinde olan imam - hatip 
okulları, 5 i bulan Yüksek İslâm Enstitüleri ile 
bir İlahiyat Fakültesi mezunlarına teşkilât bün
yesinde iş bulmakta güçlük çekilirken, nurculuk 
ve Süleymancılık gibi birtakım d:mî cereyanla
rın memlekette yayılması yolunda gayretler sarf 
eden gayriresmî ve gayriciddî eğitim içerisinde 
yetiştirilmiş kişilerin tercihan teşkilâtın muhte
lif kademelerinde görevlendirildikleri, aksi id-
da edlemyecek derecede, meydana çıkmış bulun
maktadır. Daha da kötüsü, bu gibilere yer temin 
etmek için iyiniyetli memurlar hakkında hak
sız, kanunsuz ve hattâ keyfî tasarruflar da ola
ğanı hale gelmiştir. Bu gibilerin mağduriyetleri 
ve sızlanmaları Devletin en yüksek mercilerine 
duyurulduğu halde, Hükümetçe bir çare aran-
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mamakta, arandığı iddia edilse bile bunun olum
lu bir neticesine rastlamak münıkün olamamak
tadır. 

Hasılı, 633 sayılı Kanunun mevcudiyetine 
rağmen bugün Diyanet İşleri Başkanlığı Teşki
lâtına keyfîlik ve zor hâkini kılınmıştır. Bütün 
teşkilâtta korkunç bir sindirme havası estiril
mektedir. Haksız ve mevsimsiz nakiller ile isa
betsiz ve mesnetsiz art niyetli tâyinlsrdeki key
fîlik ve umursamazlık teşkilâtı ciddî bir buna
lım ile karşı karşıya bırakmıştır. Haksızlıklar 
karşısında Danıştay a başvuran memurların al
dıkları iptal kararlarındı bile itibar görmemesi. 
iyi niyetli ve şahsiyetine'sahip memurları büs
bütün ümitsizliğe ve yeise düşürmektedir. Böy
lece Danıştaydan iptal kararı alan memur vazi
fesinin başına dönemeyince kararsızlık içerisin
de vazife görememekte zamanını beklemekle, 
daha doğrusu çilesini doldurmakla geçirmekte
dir. Bütçe Karma -Komisyonunda Diyanet İşleri 
Başkanlığı bütçesinin görüşülmesi münasebetiy
le ısoruları cevaplandıran Sayın Bakan Danıştay 
kararlarının tatbik edilmemesi üzerinde durur
ken iptal karan alan bir memurun âmirlerine 
ve bu arada keadilerme hakareti âmiz tavrından 
bahisle hakkındaki iptal kararını tatbik edeme
diğini ve etmiyeceğini açıklamış ve böylece oto
rite üzerinde hassasiyet göstermişlerdir. Tak
dirle karşılanan bu hassasiyetini Yaşar Tunagiir 
hakkında göstermemesinin, tabiî ki, birçok se
bepleri olacaktır, ümidederiz ki, S ay m Bakan 
cevabi konuşmasında bu hususu da aydınlığa 
kavuşturmakta bir sakınca görmiyeceklerdir. 

Diğer taraftan Diyanet İşleri Teşkilâtında 
Başkanlık, başkanyardımcılıkiarı, daire başkan
lıkları, Teftiş Kurulu Başkanlığı ve bir tanesi 
haricolmak üzere teknik şube müdürlükleri gibi, 
başta gelen salâhiyet ve mesuliyet mevkilerine 
bir türlü asil tâyin yapılamayıp vekillerle yeğ
nilmektedir. Hele iki başkan yardımcısı kadro
sundan birisine vekil bile tâyin edilmiyerek, 
Yaşar Tunagiir ile yetinilmesi hususlarının se
bepleri vardır, mühimdir ve gözden kaçmamak
tadır. Bu sebeplerin; Sayın Bakanın, Karma 
Bütçe Komisyonunda yapmış oldukları cevabi 
konuşmalarda ileri sürdükleri hususlarla hiçbir 
ilgisinin ölmıyacağını da işaret etmeden geçemi-
yeceğim. Bu maksatlı tutumun tek ve başta ge
len sebibi; bu mevkileri vekâleten işgal eden 

zevatın salâhiyetleri elinden alınarak mesuliyet-
leriyle başbaşa bırakılmış olmaları ve icabı ha
linde de yerlerinin damataşı misali kolayca de
ğiştirilme kolaylığında aranmalıdır. Bunun dı
şındaki izah tarzına da yalhuz gülüneceğine 
işaret etmeden geçemiyeceğiz. Bu mesuliyet 
mevkilerini vekâleten işgal eden zevatın elle
rinden alınmış bulunan salâhiyetlerinin hangi 
elde toplandığı ve hangi maksadın hizmetine 
tevdi edildiği hususuna gelince; zaman darlığı 
sebebiyle bunun izahına girnıiyerek muhterem 
arkadaşlarımızın tefekkür ve takdirine arzla ye
tineceğiz. Zaten bu hususta kurulmuş bulunan 
Senato Araştırma Komisyonunun hazırlamış bu
lunduğu ve hepimize dağıtılmış olan raporun 
önümüzdeki günlerde müzakeresi sırasında bü
tün bunlar açıklığa kavuşturulacaktır ümidin
deyiz. 

Halihazır durumda Diyanet işleri Başkan
lığındaki görevler iki grupa ayrılmış bulun
maktadırlar. Bunlardan kalabalık olanı Yaşar 
Tunagür'ün etrafında toplananlar, diğeri de bu 
topluluk dışında kalanlardır. Bu iki grupun bir
lik ve beraberlik içerisinde ahenkle çalışmala
rına ihtimal verilemez. Demek oluyor ki, Diya
net işleri teşkilâtına tefrika düşmüştür, islâmi
yet tefrikayı reddettiğine göre, bugünkü teşki
lât, îslâmiyete hizmet etme yeteğini büyük öl
çüde kaybetmiş bir durumda sayılmalıdır. Di
ğer taraftan teşkilâta hâkim kılman veya bu 
iddiada bulunan grupım gerici ve tutucu zihni
yetleri islâmiyetle, lâiklikle bağdaştırılamıya-
cak bir hal almış olduğu inkâr edilemez. Zira 
islâmiyet, ilerici ve hamleci bir din olarak doğ
muş ve zamanın icaplarına, ilmin Vtekâmüllime 
göre, kendisini yenileyici niteliğe sahip bir din 
olarak diğer hak dinleri arasında temayüz et
miştir. Onun kurucusu her yerde ve her za
man akıl ve mantık yolunu göstermiş, yenilik 
ve zindelik telkin etmiştir, insanın dini,1 akıllı 
olmasına bağlıdır, aklı olmıyanm dini de yok
tur. Müftüler fetva bile verseler «önce kendin
den al fetvayı. Evlâtlarınıza yalnız kendi ter
biyenizi vermeye kalkışmayınız, iyice hatırınız-
da olsun ki, onlar sizin yaşamakta olduğunuz 
zamandan başka bir zaman için yaratılmışlar
dır.» Mealindeki Hadis'i Şeriflerin altında de
ğerlendirilmesi gereken islâmiyetin ve onun bir 
hasleti olan lâikliğin bugünkü Diyanet İşleri 
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Teşkilâtına galebe çalan görevlilerin bir gün 
gelecek bu memlekette şeriat bükümleri hâkim 
kılınacaktır formülünde ifadesini bulan gjjhni-
yetleriyle bağdaştınlmasına imkân görülemese 
gerektir. 

işte bu izahatımızdan da anlaşılabileceği gibi 
Diyanet işleri teşkilâtımız bugün bir bunalım 
içerisindedir ve sahip çıkanı da yoktur. Bu bu
nalıma seyirci kalınmasının sebebini de biz dinî 
inançların istismara kalkışılmış olmasında bu
luyoruz. Bu istismarın konusu tarihimizde çok 
değişik maksat ve muhtevada tezahür edegel-
miştir. Ancak çok partili hayata girildiğinden 
b,eri dinin politikaya alet edilmesi hatasından 
bir türlü vazgeçjilemediği üzüntü ve endişe ile 
(müşahede edilmektedir. Yakın tarihimizde C. 
H. P. karşısında mevcudiyet gösterme gayreti 
içerisinde bulunan her siyasi teşekkül dinî 
inançların istismarına itibar etmiş ve 0. H. P. 
yi Müslümanlıkla bağdaştırılamıyacak töhmet
ler altında tutmak eyleminden kendisini kurta-
ramamıştır. Bunun büyük zararlarının görül
müş olmasına herkesçe ittifak edilmiş bulun
masına rağmen bundan bir türlü vazgeçilmek 
yolu tercih edilememektedir. İş!te C. H. P. ola
rak biz, Diyanet İşleri Başkanlığının partiler 
üstü sayılabilecek bir özerkliğe kavuşturularak 
bu kurtuluş yolunu gösterdiğimize inanıyor ve 
bunalımın çaresine parmak basıyoruz. 

Muhterem (arkadaşlarım, bugün islâm âle
minde Müslümanlığın başta gelen topluluğu sa
yılan Türk Milleti nezdinde Diyanet işleri Teş
kilâtımızın prestijini muhafaza edip etmediği 
yolunda bir anket açılsa, korkarız ki, halisane 
niyetlerle arzulanan bir neticeye varmak müm
kün olamıyacaktır. Sözlerimizin başında da be
lirttiğimiz üzere diğer Devlet kuruluşları ya
nında mümtaz bir mevki işgal eden Diyanet 
İşleri Başkanlığının her yönü ile biran evvel 
mükellefiyete kavuşması dilediğimiz, her şey
den önce, prestijinin iadesiyle mümkün olabile
cektir. 633 sayılı Kanunun getirdiği yenilikle
re rağmen bunun tatbikatçıdaki art düşünce ve 
niyetlerin mahsulü sayılan aksaklıklar da gös
termektedir şi, partiler üstü sayılabilecek bir 
özerkliğe kavuşturulmadıkça, bu teşkilâtın mü
kemmeliyete ve islâmiyete hizmet edebilme yete
neğine sahip kılınması mümkün olamıyacaktır. 
"Sundan dolayıdır ki, C. H. P. olarak Diyanet 

işleri Başkanlığının özerkliğinin sağlanması za
ruretine inancımızı tekrar dile getirip Anaya
samızın 19 ncu maddesinde ifadesini bulan ve 
Müslümanlığın diğer hak dinleri karşısındaki 
üstünlüğünü sağlıyan lâiklik ilkesine saygı du
yulmasını arzulamaktayız. 

Muhterem arkadaşlarım; bugünkü dünya 
gençliğini inanç kısırlığının bir ruh bunalımı 
içerisine ittiği müşahede edilmektedir. Bu bu
nalımın gençliğimizi de çemberi içerisine al
makta olduğu gözlerden kaçmamaktadır. Hiç 
şüphe yok ki, bu bunalımların menşeini inanç
larda tatminsizlik teşkil etmektedir. Bu buna
lımlar toplumu müşküllerle karşı karşıya bıra
kabildiği gibi, uçuruma da sürükleyebilir. Di
ğer dinlerin kısırlığı yanında lâik bir din ola
rak doğmuş ve doğuşuyle birlikte içtihat kapı
sını da açmış bulunan Müslümanlık bir çağlı-
yan hattâ bir umman olarak gözleri kamaştıra
cak ve insanoğlunu tefekküre daldıracak bir nite
liğe sahiptir. Kanaatimizce, islâmiyetin ufuk
larını gençliğe açmakla müşküller ortadan kal
dırabilecektir. Ancak bu mesele yabancı mis
yonların Kahire ve Şam kanaliyle memlekete, 
hurafe deyimi altında toplanabilecek, Müslü
manlıkla ilgisi bulunmıyan indî telâkkilerin 
sızmasına tâviz veren ve birtakım art niyetlere 
sahne olan bugünkü Diyanet işleri Teşkilâtiyle 
değil, ilmî veçhesini elde etmiş ve özerkliğine 
kavuşmuş bir Diyanet işleri Teşkilâtiyle müm
kün olabilecektir. 

Muhterem arkadaşlarım, bizim nazarımızda 
aslolan, teşkilâtın zâtı bünyesiyle, Hükümetin 
tutum ve davranışıdır. Onun için görüş ve te
mennilerimizin ağırlık noktasını bu iki husus 
üzerinde toplamayı münasip görmüş bulunmak
tayız. Teşkilâtta bulunan görevlilerin kişisel du
rum ve tutumları üzerinde 'durmayı tâli dere
cede telâkki etmekteyiz. Hattâ Yaşar Tunagür'-
ün bile şahsı değil, temsil ettiği zihniyet ve bu 
zihniyetin teşkilâttaki tahribatı üzerinde dur
mayı önemli sayarız. Bir teşkilâtın zâti bünye
sindeki maraz teşhis edildikten sonra bunun gi
derilmesi dururken kişisel hususlar üzerinde 
durmak teferruat sayılmalıdır düşüncesindeyiz. 
Tecrübeler göstermiştir M, teşkilâtın zâti bün
yesi özerkliğe kavuşunca görevlilerin tutum 
ve durumları ona mütenazır olarak arzulanan 
istikamette değişmektedir. Bu eylemi göstere-
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nıiyenleri ise, teşkilât tasfiye etmektedir. Bu 
hali Sayın inönü'nün başında bulunduğu Koa
lisyon Hükümetleri samanında özerkliğine ka
vuşturulan Anayasa kuruluşlarımızda görmek
teyiz. işte bu görgü ve müşahedelerimizdir ki, 
bizde şu kanaati hâsıl etmiş bulunmaktadır. 
Her Devlet kuruluşu lâik olduğu özerkliğe biran 
evvel kavuşturulmalıdır, özerkliğe kavuşturu
lan kuruluşlar, zaman zaman keyfilik derecesi
ne vardırıldığı müşahede edilen, siyasi baskıla
rın dışında kalmakta normal ve semereli g'örev 
anlayışı içinde kendilerinden bekleneni millete 
verebilmektedirler. Böylece hem noksansız ola
rak görev yerine getirilmekte, hem de görevli 
vicdan huzuru içerisinde çalışmak imkânına ka
vuşmuş bulunmaktadır. Diyanet İşleri Teşki
latımızın muhterem mensuplarına; teşkilât ola
rak islâmiyetten beklenileni Türk Milletine ve
rebildiğinize kaani misiniz? Ve vicdan huzuru 
içinde çalışmak imkânına sahip misiniz? Sorula
rını tevcih etsek. Hiç sanmıyorum ki, müspet 
bir cevap alabilelim, işte kendilerinden bekle
neni vermek ve vicdan huzuru içinde çalışmak 
imkânına kavuşturulmamış olan hakiki ve sa
mimî din görevlilerini bu kürsüden eleştirmeyi 
C. H. P. olarak yerinde görmüyor ve bulmu
yoruz. 

Buraya kadar sıraladığımız görüş ve temen
nilerimizin tatbikatta da vuzuha kavuşması mü-
lâhaaasiyle şu sorularımızın Sayın Hükümet ta
rafından cevaplandırılmasında fayda görmekte
yiz. 

1. 1987 yılından beri vekâleten idare edi
len Diyanet işleri Başkanlığına neden asaleten 
tâyin düşünülmemiştir? Bu hususta Hükümetin 
fikri nedir? 

2. İki başkan yardımcılığı kadrosunun mev
cudiyetine rağmen bu kadrolara neden tâyin 
yapılmıyarak, bunlardan yalnız birisinin vekâ
leten idaresiyle ystiııilmesinin hakiki sebepleri 
nelerdir ve bu durum daha ne kadar devam et
tirilecektir? 

3. Daire başkanliklariyle, teftiş kurulu baş
kanlığını ve bir tanesi hariç mevcut şube mü
dürlüklerinin vekâletle idare edilmesi sebep 
ve zorunlukları nelerdir? Bu normal sayılamı-
yan durumun, ne zaman giderilmesi düşünülür? 

4. Din işleri Yüksek Kurulunun Danıştay-
la iptal edilen seçimlerini, kanundaki esaslar 

I dairesinde, yeniden yapılması hususundaki ha
zırlıklar ne safhadadır? 

5. Din şûrasının bugüne kadar toplanama
ması sebepleri nelerdir? Bu husustaki hazırlık
lar ne safhadadır? 

6. Danıştay kararlariyle iadei memuriyet 
edenlere ne gibi işlem yapılmıştır? 

7. — Din işleri Yüksek Kurulunun görev
leri cümlesinden olan tüzük, yönetmelik ve 
programlar bugüne kadar çıkarılmış mıdır? 
Çıkarılmışsa Danıştayın iptal kararları karşı
sında bunların tümü hakkında neler düşünül
mektedir? 

Mâruzâtımız şimdilik bu kadardır. Dinle
mek lûtfunda bulunduğunuzdan dolayı teşek
kür eder, C. H. P. ye yaraşır bu halisane görüş 
ve temennilerimizin tekrariyle Diyanet İşleri 
Başkanlığı bütçesinin teşkilâtına ve Yüce Türk 
Milletine hayırlı ve uğurlu olmasını diliyerek 
sizleri saygı ile selâmlarım. 

BAŞKAN — Teşekkür öderim Sayın Ata-
lay. 

Sayın Sami Turan, G. P. Grupu adına, bu-
I vurunuz. 

G. P. GRUPU ADINA SAMİ TURAN (Kay
seri) — Sayın Başkan, sayın senatörler; Diya
net işleri 1971 yık Bütçesi üzerinde G. P. Gru-
punun görüşlerini arz edeceğim. 

Evvelâ, Anayasanın din mevzuundaki mad
delerini tetkik etmekte fayda görüyoruz. Ana
yasanın 2 nci maddesine göre «Türkiye Cum
huriyeti millî, demokratik, lâik ve sosyal bir 
hukuk devletidir.» 

Düşünce, inanç hak ve hürriyetlerden bah
seden Anayasanın 19 ncu maddesine göre de 
«Herkes vicdan, dinî inanç ve kanaat hürriye
tine sahiptir. Kamu düzenine veya genel ahlâ
ka veya bu amaçlarla çıkarılan kanunlara ay
kırı olmıyan âdetler, dinî âyin ve törenler ser
besttir. Kimse, ibadet, dinî âyin ve törenlere 
katılmaya, dinî inanç ve kanaatlerini açıklan
maya zorlanamaz. Kimse, dinî inanç ve kanaat
lerinden dolayı kınanamaz.» Anailkesini koy
duktan sonra, bu madde dinî kişisel veya der
nekleri adına istismara kalkanlar hakkında 
uygulanacak müeyyideleri bütün açıklığı ile 
ortaya koymuştur. 

Yıllardan beri tartışma konusu olan, kendi 
[ düşünce ve inançlarına göre sağa, sola çekilip, 
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asıl mihverinden uzaklaştırılmak istenilen lâik
lik ilkesi hakkında görüşlerimizi bir daha arz 
etmek isteriz. 

Güven Partisi lâikliğin dine ve ibadete say
gısızlık şeklinde anlaşılmasını reddeder. Lâik
lik dinî inanç ve duyguların, hiçbir istismarın 
erişemiyeceği yükseklikte tutulmasını amaç 
edinmiştir. Partimiz dinî inanç ve duyguların, 
siyasi ve şahsi çıkarlar için istismar edilmesini 
de dine karşı saygısızlık olarak görür ve lâikli
ği; dinsizlik, tanrı düşmanlığı şeklinde yorum
lamayı ve bu yolda anlamayı ve anlatmayı 
Anayasaya aykırı ve İslâm dinine saygısızlık 
olarak kabul eder. Kutsal dinî inançlar, her an 
değişen günlük dünya işlerinin çerçevesi içeri
sinde mütalâa edilemez. Din işlerinin dünya iş
lerine kanştınlamıyacağı fikri bu bakımdan 
lâikliğin esasını teşkil eder. 

Tanrı ve din inancı beşerle doğmuş, istikba
le uzamıştır. Dinî inançlar, tarihin her devrin
de ve hiçbir rejimde yok edilememiştir, islâm 
dini gibi dinlerin en mütekâmili olan bir dinde, 
sarf edilen çabalar ne olursa olsun, dinî inanç
lar yok edilemez, edilemiyecektir de. Çünkü, 
din sosyal ve toplumsal bir vakıadır. Dinin 
menşei, fikri kuvvetlerimizin dışında, Tanrı 
mefkuresine dayanır. Kendilerini ilerici ve dü
şünür zannedenler, dini kendi zihniyetlerine 
râm edeceklerini farz edenler yıllar yılı fikirle
rini yaymaya çalışmışlardır, ama, hiçbir şeyi 
değiştirmeye de güçleri yetmemiştir ve her şey 
yerli yerinde ve kendi icaplarına göre tekâmül 
edip gitmiştir. 

Muhterem arkadaşlar, islâm dini yükselme
ye, ilerlemeye mâni bir din de değildir. Aksine 
tekâmülü emreder. İnsan gücünü sağlam tutar, 
insanları hirliğe, iyi ahlâka hak ve doğruluğa 
ve daima ileriye sevk eder. islâm dini bilgi ile 
ve hem de müspet ilimlerle mücehhez din 
adamlarının yetişmesi sayesinde güngüne erişi
lecek bir dindir. Bu bakımdan gerçek din adam
larının yetiştirilmesi için gerekli çabalar esir-
genmemelidir. Üzüntü ile belirtmek isteriz M, 
büyük merkezlerde dahi bâzı vaizler lâiklik ve 
Atatürk ilkelerini zedeliyecek duruma girmek
te ve hâdiselere sebebiyet vermektedirler, öyle 
vaizler vardır M, suç işlemelerine rağmen istih
damda ısrar edilmektedir. Diplomalı olmıyan 
ve kendi kendilerini yetiştiren birçok din adam

ları vardır ki, diplomalı birçok imam ve hatip
lerden Atatürk'ü ve ilkelerini daha-iyi biliyor 
ve saygılı oluyorlar. Bugün aydın ve modern 
din bilgisi yanında müspet ilimleri de bilen ve 
her haliyle çevresinde hürmet hissi yaratan, 
İslâm felsefesine hakkiyle aşina, hurafelerden 
uzak din adamlarına ihtiyaç vardır. Bunlara, 
sık sık seminerler tertipleyip müspet ilimleri, 
Atatürk'ü, Atatürk'çülüğü ve ilkelerini öğret
melidir. Hutbelerde olduğu gibi, vaizlerde yet
kili şahıslar tarafından yazılmalı ve bunlar ko
nuşacakların ellerine vermeli, okutulmalı ve 
bu esasların dışına çıkmalarına müsaade edil
memelidir ve bunlar müf ettişleroe de sık sık 
kontrol ettirilmelidir. 

Köylere verilen imam - hatip kadroları eski
den Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından tevzi 
edilirken, birkaç yıldan beri valiliklere bırakıl
mıştır. Valiler de politikacıların etkisinde kala
rak gerçekten verilmesi lâzımgelen köyü bir ta
rafa bırakıp, politikacıların istedikleri yerlere 
vermektedirler. Bu doğru olmamaktadır. Bu du
rum prensiplerin ve plânın dışımda olmaktadır, 
tasviibetmiyoruz. 

Bütçenin rakamları üzerinde durmıyacağım. 
Yalnız, Diyanet İşleri Başkanlığının teklif etti
ği 1971 yılı Bütçesindeki ödeneğin, yarısından 
daha azının verildiği nazarı dikkati celbetmek-
tedir. Meselâ 23 515 098 lira olarak yapılan 
teklif, 11 214 550 lira olarak verilmiştir. Acaba 
ilgili daire bunları bu kadar fazla mı istemiştir? 
Meselâ, geçen yıl borçları için 360 000 lira isten
diği halde 100 000 lira verilmiştir. Bu borç han
gi kuruma aittir? Daire niçin borçlu kalıyor? 
Kamu İktisadi Teşebbüslerine olan borçlan na
zarı itibara almasak dahi, diğer borçların öden
mesi gerekmez mi? 

Muhterem arkadaşlar, diğer bir husus da, 
Birinci ve İkinci Kalkınma Plânının öngördüğü, 
ikibin bucak ve köy imam - hatip kadrolarının 
verilmemiş olmasıdır. Galiba Maliye Bakanlığı 
memleket gerçeklerini bilmiyor. Bütçe Karma 
Komisyonu raporunda da buna temas edilmiş
tir, malî yükü de pek önemli değildir. Biraz ev
vel memnuniyetle öğrendim M, Bütçe Karma 
Komisyonu bu kadroyu vermiştir. Komisyon 
azalarını tebrik ederim. 

Muhterem senatörler, mânevi ve ahlâki ci
hetlerden iktisadi kalkınma ve gelişmede dini
mizin ve aydın din adamının rolü büyüktür. Din 
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adamı köyde birinci adamdır ve köy kanlanma
sında en mühim unsurdur. Bu bakımdan köyle
rin imam - hatip ihtiyaçlarını süratle karşılama-
lıyız. Bütçe Karma Komisyonunun dilek ve te
mennileri arasında çok önemli noktalar vardır. 
Burada teker teker zikredip vaktinizi almak is
temiyorum. Yalnız bu dilek ve temennilere ka
tıldığımızı ve ayrıca bu mevzua Sayın Bakanın 
dikkatini rica ederim. 

Sözlerime son vermeden evvel bir sorum ola
cak : Yeni Personel Kanunu muvacehesinde ve
kil imamların durumu ne safhadadır. Personel 
giderlerindeki 190 milyon lira civarındaki düşüş 
her halde kadroların Maliye Bakanlığına dev
rinden ileriye gelmektedir. Bu bakımdan vekil 
imamların durumunu tesbit etmek mümkün ola
madı. 

Sözlerimi bitirirken bütçenin, memleket ve 
milletimize hayırlı olmasını temenni eder, Yüce 
Senatoyu, Sayın Bakanı ve Diyanet İşleri Baş
kanlığı mensuplarını grupum ve şahsım adına 
selâmlarım. 

ıSaygılarımla. 

BAŞKAN* — Teşekkür ederim Sayın Turan. 
Sayın Meodi Ağ-un, A. P. Grupu adına. 

A. P. G-RUPU ADINA MEÖDİ AĞUN (Ri
ze) — Sayın Başkan, sayın senatörler; Adalet 
Partisi G-rupu adına Diyanet İşleri Başkanlığı
nın Bütçesi üzerinde görüşlerimizi arz edeceğim. 
Sözlerime, çok mühim olarak, yüksek İslâm di
ninin medeniyete ve terakkiye mâni teşkil etme
diğini ve Türk Milletinin meziyetlerinde yüksek 
ve müspet rol oynadığını, tarih seyri içerisinde 
belirtmekle başlıyorum. 

Türk Milleti İslâmiyeti 10 ncu asırda kabul 
etmiştir. Bu tarihten evvel başlayıp bu tarihte 
ve daha sonraları Türklerin anayurtlarından çe
şitli sebeplerle göç ettikleri ve muhtelif istika
metlerde istilâlarda bulundukları bilinmektedir. 
Bunların ilki Hunlar ve sonra Göktürkler zama
nında Hazer Denizi ve Karadenizin Şimalinden 
Balkanlara ve Orta - Avrupa'ya kadar ülkeleri 
kaplamış, kendisine yurt edinmiş, fakat Şamani 
olan bu Türkler buralarda tarihî hâtıralardan 
başka bir şey bırakmamışlardır. 

Daha sonraları 10 ncu asırda İslâmiyeti ka
bul ettikten sonra bu göçler ve istilâlar devam 
etmiş, Müsılümanlığı kabul eden Oğuz Türkleri 
Hazer Denizinin Cenubundan ilerleyip, Anado-
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lu'da evvelâ Selçuklu sonra Osmanlı imparator
luklarını kurmuşlar. Bu imparatorluklar Bal
kanlara, Akdenize, Avrupa'ya hâkim oümuş ve 
dünya siyasetinin mihverini teşkil etmişler, Sel
çuk ve Osmanlı medeniyetini kurmuşlar ve bu
güne kadar yaşatmışlar ve bugün de yine halkı
nın % 99 u Müslüman olarak dünya yıkılıncaya 
kadar yaşamak yüksek azim ve kararı içinde ol
dukları görülmektedir. 

Böylece tarih içerisinde, hal ve istikbalde 
yüksek İslâm dininin, Türk milletinin meziyet
lerinde yüksek ve müspet tesirini bilhassa teba
rüz ettirdikten sonra, dinlerin, hususiyle İslâm 
dininin; toplumları tuttuğu, gericilik teşkil et
tiği, medeniyet ve terakkiye engel olduğu iddia
larını da reddetmiş oluyoruz. 

Bu misalden başka ve bugün köylerdeki nü
fusunun % 100 nü müslüman Türk'ün teşkil et
tiği toplumumuzda, Türk köylüsünün; ilkoku
lundan ortaokul ve lisesine; yoluna, suyuna, 
elektriğine, telefonuna, radyo ve televizyonuna, 
zirai mücadelenin her çeşidine, hayvanlarını İs
lah için suni tohumlamaya kadar her çeşit me
deni vasıtalara ve imkânlara kavuşmak için sarf 
ettiği şevkli gayret; Türk köyünü, Türk köylü
sünü, Türk kasabalısını ve bütün Türk milletini 
içten, doğru tanıyanlar için malûmdur. Bu ma
lûm yüksek İslâm dininin medeniyeti ve terak
kiyi önleyici olduğu itirazlarını da redde kâfi
dir. Nitekim, dinlerin medeniyet ve terlnkkıye 
engel teşkil etmediği, dinin; fertlerin temel 
hakkını, değişmez ve vazgeçilmez mânevi hak
kını teşkil etiği Adalet Partisinin programında 
ve seçim beyannamesinde belirtilmiş bulunmak
tadır. 

Adalet Partisi din -ve vicdan hürriyetini, bü
tün vatandaşlarımızın doğuştan var olan kutsal 
ve medeni hakları olarak görür. Bu haklar Ana
yasamızın teminatı altındadır. 

Hürriyetlerin en geniş şekilde korkusuz, en
dişesiz, kanun dairesinde serbestçe kullanılma
sının sağlandığı bugünkü ortamda, vatandaşla
rımızın din ve vicdan hürriyetinden bütünü ile 
v,e tam bir açıklık ile istifade etmeleri müny 
kün kılınmıştır. Anayasamızın teminatı altında 
bulunan din ve vicdan hürriyeti, hiçbiir şekilde 
bir tehlike sebebi olarak gösterilemiyeceği gibi, 
lâiklik prensibi de vatandaşın din ihtiyaçları
nın karşılanmasında bir baskı vasıtası değil bir 
teminat olarak görülmektedir. 
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Her salhada kalkınma halinde bulunan mem
leketimizde, maddi kalkınmanın yanı sıra mâ
nevi inanç ihtiyacını karşılayacak, modern ha
yatın icaplarına uygun, iyi eğitim görmüş din 
adamlarının yetiştirilmesi gerektiği kabul edil
miştir.. 

Türkiye'de medreseler kaldırıldıktan sonra, 
bir müddet din adamı yetiştirmek iğin hiçbir 
faaliyet sarf edilmemiştir. ıBunun neticesi ola
rak iyi eğitim görmüş dıin adalını yetişmemiştir. 
Ortalıkta iyi .eğitim görmüş ciddi din adamı1 

kalmayınca üfürükçüler ve muskacılar kendile
rini din adamı olarak tanıtmaya kalkmışlardır. 
ISonra bunun hata olduğu anlaşılmış, din adcını 
yetiştirmek için imam hatip okulları, islâm 
enstitüleri gibi din eğitimi yapan, aynı zaman
da programlarında müspet ilimlere yer veren 
müesseseler açılmaya başlanmıştır. Çok şükür, 
bugün iftihar edilecek bir seviyede iyi eğitim 
g*örmüş, ciddi din adamlarımız yetişmiştir ve 
yetişmektedir. 

il ve ilçelerde müftülük dairelerini, modern 
binalarda, şerefiyle mütenasip bir surette döşen
miş olarak görmekle de memnun olduğumuzu 
belirtmek isterim. 

Bin adamları ile memurlar arasındaki fark 
da Personel Kanuniyle Adalet Partis'i 3İa'3i ik
tidarı zamanında ortadan kalkmış, vekil imam
ların mağduriyetlerine son verilmiş, maaşları 
270 liradan 570 liraya yükseltilmiş ve idari ka
rarlarla istikballerinden emin bir duruma ge
tirilmiş bulunmaktadırlar. 

'633 sayılı Kanun gereğince islâm dininin 
inançları, ibadet ve ahlâk esasları ile ilgili iş
leri yürütmek, din konusunda toplumu aydın
latmak ve ibadet yerlerini yönetmek vazifesi 
Diyanet İşleri Başkanlığına verilmiştir. 

'Diyanet işleri Başkanlığının din konusunda 
toplumu aydınlatmak görevini; mecmua ve ki
tap neşretmek suretiyle, vaizleri vasıtasiyle ve 
Kur'an kursları açmak suretiyle yerine getir
meye çalıştığı görülür. Bu husustaki eserleri 
ve faaliyetlerine göz atıldığı takdirde, «Diya
net» adlı, Parlömanterlere de gönderilen olgun, 
yüksek seviyede bir mecmua çıkarttığı telif ve 
tercüme eserler yayınladığını görürüz. Bu ça
lışmaların daha da genişlemesini temenni ederiz. 

Diyanet İşleri Başkanlığının bu konuda, ya
ni toplumun dinî eğitimi için radyo ve televiz

yondan istifade etmesi lâzımıdır. Diyanet işleri 
Başkanlığının bu husustaki müracaatlarını TRT 
nin reddettiğini, kabul etmediğini duyduk. 
TRT nin bu tutumu hem Kanunun sarih hükmü 
bakımından, hem de Devlet (müesseselerinin 
ahenkli çalışmaları kaidesiyle izah edilemez. 
Toplumun din konusunda aydınlatılması Diya
net İşleri Başkanlığına kanunla verilmiş bir va
zifedir. Bu vaziyefi, bu vazife hududu dâhilin
de yerine getirmek için diğer Devlet daireleri
nin ve Anayasa (müesseselerinin gerekli yardı
mına muhtaç ise ki, öyledir, o takdirde bu hü
küm; o müesseeler için de emir teşkil eder. Bu 
Anayasa hukuku mantığının ÂmJme hukuku 
mantığının ve kanunun açık hükmü neticesidir, 
ihtisasa saygı göstermenin, diğer müesseselere 
saygı göstermenin neticesidir. Devlet dairele
ri yekdiğerine düşman veya rakip değildir. 
özerklik, Devlet içerisinde diğer müesseseleri 
ret ve inkâr ederek hasmane tavır takınmak! 
için verilmiş değildir. Diyanet işleri Başkan
lığının kanuna uygun surette toplumun dinî 
eğitimini yapmak maksadiyle vâki müracaatla
rını TRT nin reddetmesi ve o işi kendisinin 
yapmaya kalkması, görevi kötüye kullanma fii
lini teşkil ecter. özerk müesseseler, özeıteliği 
dikkafalılık mânasına anlamamalıdır. Kanuna 
saygısızlık, ihtisasa saygısızlık netice olarak 
anarşi' demektir. 

Kalkınma, maddi ve mânevi sahada ve iki 
istikamette olur. Mânevi kalkınma; dinî inanç
ları kuvvetlendirme ve millî duyguları kuvvet
lendirme istikametinde olan kalkınmadır. Diya
net işleri Başkanlığına bu konuda düşen görev 
büyüktür. Diyanet işleri Başkanlığı, mânevi 
kalkınmayı sağlamak için Türkiye'nin içinde 
bulunduğu iktisadi kalkınma hamlelerine mu
vazi olarak bütün gayretini sarf etmeye mec
burdur. Bu husustaki gayretleri büyüktür. Bu 
gayretlerin daha genişletilmesi gerektiğine ve 
TRT den faydalanması gerektiğine inanıyoruz. 

Sözlerime son verirken, Adalet Partisi öru-
pu adına Diyanet İşleri Başkanlığı Bütçesinin, 
Diyanet İsleri camiasına ve bütün Türk Mille
tine ve bütün Müslümanlara hayırlı ve uğurlu 
olmasını diler, saygılarımı sunarım. (Alkışlar) 

'BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Agun. 
Gruplar adına konuşmalar bitmiştir. Şahısları 
adına söz alan arkadaşlarımızı bir defa daha 
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arz ediyorum: Saynı Yılmaztürk Sayın Hazer-
dağlı, Sayın Gülek, Sayın özer, Sayın öztürk, 
Sayın Bilgen ve Sayın Atalay. 

Söz Sayın Alâeddin Yılmaztürk'ün, buyurun 
efendim. 

ALÂEDDİN YILMAZTÜBK (Bolu) — Sa
yın Başkan, çok değerli senatörler; geçen se-
neki A. P. Grupu adına Diyanet işleri Bütçe
sindeki konuşmalarıma ilâve olarak, sahsım 
adma, bu sefer birkaç noktayı arz ve izah ile 
yetineceğim. 

Günümüzün konuları içerisinde, Türkiyemiz-
de çok kullanılan iyi değerlendirilmiyen, kötü 
değerlendirmelere sebebiyet veren lâiklik nedir, 
onun izahı ile işe başlıyacağım. 

Lâiklik, ilmî mânada dinin Devlete ve Dev
letin dine bitaraflığıdır. Bu temel tarif, içe
risinde 4 unsur ihtiva eder: 

Birincisi inanma ve vicdan hürriyeti. Her 
fert inandığı, dinde inandığı şekilde dinin bü
tün icaplarını, inançlarının iktizasını serbestçe 
yerine getirebilir, ifa edebdlir manasınadır. 

ikinci nokta, tedris hürriyetidir. Her dinin 
mensubu dininin icabetfcirdiği her türlü eğiti
mi, öğretimi serbestçe yapabilir, yapabilmelidir. 

Üçüncü husus, neşir hürriyetidir. Her di
nin sâlikleri dinî neşriyatlarını, sâliklerine ve 
mensuplarına öğretme imkânlarını basınla, ya
yınla; gazete yolu ile kitapla neşretmek hak
kını muhafaza etmeli ve bu hak kendilerine ve
rilmelidir. Eğer bu hak varsa gerçek mânada 
lâiklik ve tatbikatı var demektir. 

Dördüncü husus, telkin hürriyetidir. Her 
dinin muallimlerinin, öğreticilerinin, adamla
rının hocalarının mabetlerinde kendi mensupla
rı olan, inanan insanlarına dinlerini yaymak, 
bunların kıymet ve azametini belirtmek için her 
türlü telkini mabedin içinde yapabilmek hürri
yetidir. 

Gerçek anlamda lâklik budur. Gerek bizim 
Anayasamızın 2 nci maddesiyle 19 ncu madde
sinde ve gerekse Ceza Kanununun 163 ncü 
maddesinde lâikliğin tarifi yapılmadığından, 
daima muayyen istikametlerde tarifler yapıldı
ğından veya bu 4 esastan inhiraf ettirildiğinden 
dolayı 36 milyonunun 35 milyonunun sâliki 
bulunduğu büyük Müslüman Türk kitlesinin 
Müslüman vatandaşları, zaman zaman sadece 
temiz inanç ve kanaatları sebebiyle ve dinî ica-
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batın yerine getirildiği kanaat ve zannı içeri
sinde oldukları halde kanunen muaheze edil
mekte ve icabında tecziye edilmektedir. O hal
de mesele nedir? Biz Türkiyemizde lâikliğin 
gerçek tarifini kanun maddelerinde vâzıı kanun 
olarak yapmadığımız müddetçe hangi fiilin, 
hangi hareketin lâikliğe aykırı, hangi fiil ve 
hareketin dinî inanç bakımından, ibadet bakı
mından aykırı veya muvafık olduğunu belirt
medikçe, daima bu mesele basın yolu ile yayın 
yolu ile istismar konusu yapılmaya devam edi-
legelecektir. Bu da Müslüman Türk vatandaşı
nı, inançlı vatandaşı daima rahatsız edecektir. 

ikinci notkaya geliyorum, din ve lâiklik: 
Esasen islâm dininin 14 asır evelki bünyesi iti
bariyle, gelişi itibariyle lâik bir din olduğu 
yapılan tetkiklerden anlaşılmaktadır. Daha me
deniyetler lâikliğin «lâ» sini bilmez iken, her 
zaman genç ve dinç bulunan ilimlere, mevzu 
sanatlara model veren hiçbir asrın ilmine ve 
fennîne muhalif bir ayeti bulunmıyan, kendisi
ni şahıslar, kâğıtlar, kalemler değil; zamanlar 
hâdiseler tefsir eden, her tarafı mucize olan, 
bilhassa fenne taallûk eden ayetlerde bu icazı pı
rıl pırıl parlıyan büyük kitap, Kur'ânı Mübin 
14 asır evvel lâikliği apaçık beyan ederek «lâik-
râhe Fiddin» diye ferman buyurmuştur. Yani, 
dinde ikrah (cebir) yoktur demektedir. Allah 
cebir ile tahdit tehdit ile, ikrah ile zorla kimse
nin dinde bulunmasını istemez. İman umuru 
vicdaniye dendir, binaenaleyh cebredilemez. Di
ğer bir âyetinde: «Leküm dinüküm veliydin» 
der. Mânası; sizin dininiz, sizin hesabınız si
zin olsun, onun mesuliyeti de sizindir. Hayır 
ve şer size aittir karışmam. Bizim hesabımızda, 
dinimiz de bizimdir. Bu âyet ile de bir beldede 
ya^ıyan, muhtelif itikatlara sahibolan insanla
rın, itikatları hasebiyle o beldenin sûri vazi
felerinde kusur etmemelerine işaret vardır. Yani, 
Allah itikadımız emri mânevidir, onun hesabını 
ben göreceğim diyor. Yalnız, mademki bir 
beldede yaşıyorsunuz onım ümranı ve yagıyan-
lann refahı hususunda elbirliği ile çalışınız de
mek istiyor. 

«iki gününü müsavi kılan aldanmıştır.» di
yen, ilk âyeti «ikra», oku, «olan, âlimin mü
rekkebi ile şehidin kanı müsavidir.» diyen Di
nî Celilî Mâmda elbette teknik tekemmüle her 
asrın medeni ihtiyaçlarını karşılıyacak nitelikte 
ilâhî beyanlar vardır ve bünyesi itibariyle lâik-
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tir. Bütün mesele bizim bu ilâhî kitabı, bu bü
yük kitabı iyi okuyup anlıyanıayışımızdadır. Da
ha doğrusu, kusur diye izafe edilen hususlar is-
lâmiyette değil bizim Müslümanlığımızdadır. 

İslâm dini bütün faziletlerin ve bütün kema-
lâtın aslıdır. Din ve iman mürebbili vicdandır. 
imanda ümit, imansızlıkta ümitsizlik vardır. 
Mekârimi ahlâk din sayesinde olur. Ebediyete 
inanmadıkça samimi ve hakiki ahlâk olamaz. Di
nimizin, Dinî Celilî tslâmın banisi, beşeriyetin 
Fahri Ebedisi, nefsi nâtıkal kâinatın kalbi, 
düşmüşlerin ilticağâhı, fukaranın mesnedi, düş
manına dahi merhamet elini uzatan Kıır'anın mu
allimi, muallimi ve mübelliği Hz. Muhammed 
(Aleyhisselâtu Vesselam) bir hadîsinde «Ben 
ancak mekârimi ahlâkı itmama gönderildim» 
buyuruyor. 

Binaenaleyh, mevcut yüksek ahlâk islâm ile 
daha iyi değer kazanır ve böylece cemiyet içeri
sinde içtimai sulh nizamı kurulabilir. 

Birkaç kelimeyle garb müelliflerinin Kur'an 
ve islâm Dini hakkındaki beyanlarına değine
rek sözlerimi bitireceğim. 

BAŞKAN — İki dakikanız kaldı Sayın Yıl-
maztürk. 

ALÂEDDİN YILMAZTÜRK (Devamla) — 
Topluyorum efendim. Bir gün gelecek herkes 
Kur'an sofrasında diz dize oturacaktır. Beşeri-
yet-için bundan başka felah yolu yoktur. Kur'anı 
âzümifcsan, bütün mevcudatı muhit, beşeri
yetin ihtiyacını câmiı bir kitabı mübîndir. Kur'an 
mânasiyle urefayı elfazı ile füsehayı hayrette 
bırakan bir kitabı celildir. O ruha hitabeder, 
Kur'an öyle bir kitap M, 14 asır geçtiği hal
de bütün cihanı, şarkı da garbı da, kendisiyle 
meşgul hakikî ilim adamlarını muhakkak karşı
sında hürmetle eğdirmiştir. 

Meşhur Jules BartJhelemy Sainthilaire, «Mu
hammet ve Kur'an» adlı eserinde şöyle söyler; 
«Kur'an-ı Kerim hakikî, kıyas olmıyan, binazîr 
muazzam bir kitabı celildir^ Kendi güzelliği bü
tün âlemin verdiği rey mucibince mevzuun aza
meti ile beraber o okunduğu vakit onun cazi
besi karşısında ihtidalar çok olur. Daha mâna 
fikirlere gelmeden, kalpler onun cezbesi tahtın
da kalır. Beşeriyetin bütün tarihi dinisinde bu
na benzer bir şey görmedim ve göremem. Onun 
için o kitabın Allah kelâmı olduğuna kolaylık
la inanılmıştır. Yalnız bu kitabın şule-i nurani-

yesi tercümeler vasıtasiyle daha az parlak gö
zükür, hemen sönmüş gibi olur.» 

Yine meşhur Stanley Lane - Pool diyor ki, 
«Hiçbir kalb sahibi bu şayanı dikkat kitabı he
yecansız okuyamaz. O kitabın kalbi bütün beşe
riyet üzerine tesiri aşikâr olan Hz. Muhammet'-
dir.» 

BAŞKAN — Sayın Yılmaztürk lütfen to
parlayın. 

ALÂEDDİN YILMAZTÜRK (Devamla) — 
bir cümle... Beynelmilel ilmi ile büyük bir şöh
ret sahibi olan meşhur Dr. J. C. Mardrus, Kur'
an-ı Mübîn hakkında şöyle der; «Kur'an Allah'ın 
kendi şahsi üslûbudur. Bir lisandan diğer lisana 
intikal edemez.» 

Alman hukukçusu meşjhur Kelsen, Kanunla
rın müeyyideleri binnetice Allah korkusuna da
yanmaktadır.» der. 

işte yâr ve ağyarında şöhret yapmış, dünya 
çapında din tetkiki yapan ilim adamlarının da 
tasdiki ile dinî Celilî islâm, yani mensubu ve 
sâliki bulunmakla iftihar ettiğimiz İslâm dini
nin böylesine bütün insanlığın ihtiyacını cami 
bir din olduğu tesbit olunmaktadır. 

1971 yılı Diyanet işleri Başkanlığı Bütçesi
nin memleketimize, milletimize uğurlu ve ha
yırlı olmasını Cenab-ı Haktan niyaz ederken 
bu tarif ve ölçüler içerisinde bütün camianın, 
bu islâmi prensipleri benimsemesini niyaz eder, 
Yüce Senatoyu saygıyla selâmlarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Hazerdağlı buyurunuz. 
SALİM HAZERDAĞLI (Elâzığ) — Sayın 

Başkan, muhterem arkadaşlarım; her yıl Diya
net işleri Bütçesini burda konuştuğumuz zaman 
islâm dini hakkında bilgili arkadaşlarımız, bu
rada bize zevkle dinlediğimiz bilgileri veriyor
lar, ama ben, bu bilgilerden müktesabatımı artır
makla, zevk duymakla beraber, burada görüşe
ceğimiz konuların bu olmadığını, belirtmek ihti
yacını ve onlar devam ettikçe ben de söylemeye 
devam etmek mecburiyetini duyuyorum. 

Arkadaşlarım, burada Diyanet işleri Bütçe
sini görüşüyoruz. Diyanet işleri Teşkilâtı Dev
let teşkilâtının zincirlerinden biridir. Burada İs
tatistik Genel Müdürlüğü veya Tapu Kadostro 
Genel Müdürlüğü ne ise, Diyanet İşlerimin Büt
çesi de odur. Laisizmi tarif edenler burada bir 
noktayı eksik bırakmaktadırlar. Lâiklik Tür
kiye'de dinin devletin işine, Devletin dinin işi-
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ne karışmaması şeklinde değildir. Dinin Devle
tin işine karışmaması evet, Fakat Devlet dinin 
işine kısmen karışmaktadır. Onun için bizde 
laisizm bir açıdan yarı lâisizim şeklinde yorum
lanmaktadır. Devlet, Diyanet işleri memurla
rının tâyinlerini yapıyor, maaşlarını veriyorsa 
onun işine karışıyor demektir. O halde Türki
ye'de laisizm tam laisizm değil yarı laisizmdir. 
O halde biz, Diyanet İşlerinin Bütçesini yapar
ken, onların maaşlarını verirken, onlara bütçe
den tahsisat ayırırken, onlar hakkında birtakım 
temennilerde, birtakım şikâyetlerde bulunmaya 
yetkiliyiz. 

Burada İslâm dininin fazileti hakkında, İs
lâm dininin yüksekliği hakkında vaiz misali 
birtakım bilgiler almaktan zevk duyuyoruz, 
ama esasında bu işin konuşulması yeri burası 
değil demek istiyorum. 

Muhterem arkadaşlarım, Diyanet İşleri Teş
kilâtından, arkadaşlarımız zaman manian merkez 
ve taşra teşkilâtından şikâyet ederler. Ben, Büt
çe Komisyonunda Diyanet işleri Bütçesi görü
şülürken de arz ettim, bu merkez teşkilâtının iki
ye bölünmüş olduğu yıllardır komisyonda da, bu
rada da söylenir. Sayın bakan tarafından bu şikâ
yetlere hiçbir zaman cevap verilmemiştir. Hattâ 
Senato Komisyonunda Yaşar Tunagür hakkında 
bir araştırma münasebetiyle uzun uzadıya görüş-
meler oldu. inşaallah bu Komisyon raporunu 
da görüşebileceğiz. Ben bunlardan bahsetmiye-
ceğim. Yalnız, gönlümüz arzu ediyor ki, bu ka
dar şikâyetler olduğuna göre Sayın Devlet Ba
kanı, bu teşkilâtın huzursuzluğuna, bu taşra 
teşkilâtından gelen birtakım şikâyetlere eğilmiş 
olduğunu ve bu şikâyetler üzerinde müfettişleri 
marifeti ile veya başka bir kanaldan yaptığı 
tahkikatın, soruşturmanın sonuçlarını bize bil
dirsin. Zaman zaman gazetelerde, kürsülerde, 
başka başka yerlerde işitiyoruz, şikâyetler ay
yuka çıkıyor. Her Devlet dairesinden şikâyetler 
oluyor, ama mukaddesatımızı ilgilendiren bu 
hassas konu üzerindeki şikâyetlere Sayın Baka
nın hiç kulak vermediğini 4 - 5 yıldır görüyo
rum. Diyanet işleri Teşkilâtının müfettişleri 
vardır, gönderir müfettişlerini. Bu müfettişle
rin verdiği raporlar nedir, hakikaten bu suçlar 
işlenmiş midir, değil midir Birisi kalkar, vaaz 
kürsüsünden Atatürk'ü Staline benzetir. Bu tah
kikatın sonucu ne olmuştur? Kendileri de bili-
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yorlar bunları. Bu hassas konularda vaizlerimiz, 
müftülerimiz hakkındaki bütün bu şikâyetlere 
Diyanet İşleri Teşkilâtının kulak verip, eğilme-
diğini görür duranız. 

Muhterem arkadaşlarım, Devlet teşkilâtın 
her yerinde olduğu gibi burada da bir gev
şeme var. Sayın Bakan bize diyebilirler ki, ben 
müfettişi gönderiyorum, müfettiş rapor veriyor, 
diyor ki, böyle bir şey yoktur. Arkadaşlarım, bu 
müfettişler eğer gidip kenjdi arkadaşlarını, ken
di meslekdaşlarını kayırıyorlarsa, bunum başka 
bir kanaldan teftiş edilmesi imkânı yok müdür? 
Halen bir yerde vali olan arkadaşım bundan 
5 - 6 sene evvel Keban Müftüsü üzerinde bir tef
tiş yaptıktan sonra Elâzığ'a geldi. Halen vali 
olan bu arkadaşım orada bana «bu müftü elime 
geçse boğazlını sıkar öldürürdüm, zira kazada 
yaptığı tahribatı gördüm» dedi. 

Muhterem arikadaşîarım, mukaddesatımızı, 
cemiyetimizi, hassas bulunduğumuz bu mevzu
ları tahribeden, hem dine, hem Devlete zarar 
veren, bu tip vaaz yapan görevliler hakkında 
Diyanet İşleri Teşkilâtı hassasiyet göstermiyor. 
Bizim şikâyetimiz bunlardan olmalıdır. Bunu, 
ham inanmış insanların inancını korumak içîn, 
hem Devleti tahribetmemeleri için, hem de top
lumumuzda dine inananlara karşı saygı göste
renler için yapmaya mecburdur. Buna Sayın Ba
kanın bir türlü eğilmediğini gördük. Diyanet İş
leri merkez teşkilâtında her zaman bahsettiği
miz gibi, Sayın Bakanın üzerinde durduğu müd
detçe bizim de üzerinde duracağımız teşkilâtın 
'bozukluğundan ileri gelmektedir. Arkadaşım 
Sayın Altan izah ettiler vekâletle idare edili
yor, lâyik insanlar oraya tâyin edilemiyor. Ya
şar Tunagür nafiz, müfettişe hâkim adam, gi
deceksin falan işi, falan şekilde rapor edecek
sin diyebiliyor. Abdurrahman Dürre ismindeki 
müftü kürtoülük hakkında bir rapor vermiş ise 
o raporu da istediğin gibi saptataıbileceksin, ra
porda var bunlar. Bütün bunlar bu teşkilât üze
rinde durulmamış olmasından ileri gelmektedir. 

Ben ar tık konuşulmaktan ve dinlenilmekten 
usanılmış Yaşar Tunagür konusunu dile getir-
-niyeceğim. Yalnız, gittikçe yetkilenen, gittikçe 
kuvvetlenen bir adam haline gelmekte. Bu se
ne Amerika seyahatini de yaptı. Devletin izniy
le gittiğini zannederek, beaı Sayın Bakandan 
•sordum, Komisyonda. Dediler ki, bizim haberi
mizin dışında, Amerika'ya gitmiştir. 
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Muhterem arkadaşlarım, orada soru sormak 
imkânı hâsıl olmadığı için burada dile getiriyo
rum, bu Yaşar Tunagür, Diyanet İşleri Teşki
lâtında önemli bir görev .sahibi, önemli bir ma
kamda oturuyor. Başkanvekili Başkan demektir. 
O da vekil, o da vekil. Bu memurun dış memle
kete seyahat ötmesi bir izne bağlı olması lâzım-
gelir. Sayım Devlet Bakanından izin almadan 
Yaşar Tunagür'ün Amerika'ya seyahat etmesi 
imkânı yoktur. Dövizleri ister kendisi tarafın
dan alınmış olsun, ister Amerika tarafından da
vet edilmiş olsun, izin almadan Amerika'ya git
mesi mümkün değil. 

Amerikalılar mı davet etmiştir bu memuru, 
yoksa kendi parası ile mi seyahat etmiştir? Han
gi iş içim gitmiştir? 

SAMİ TURAN (Kayseri) — Dış ticaret mü-
mesili olarak. 

iSALİM HAZERDAĞLI (Devamla) — Dış ti
caret için gittiğini ben söyleyemiyorum burada. 
Kendi parası ile seyahat etmişse bunu bilmemiz 
lâzıımgelir, muhterem arkadaşlarım. Çünkü bu
gün dış memleketlerde yabancı ideolojiler ör-
gütlemmektedirler. Bu adamın dış memleketteki 
yabancı ideolojilerle bir teması olduğu yapılan 
araştırma raporunda vardır. Amerika'ya niçin 
gitmiştir? Bunu Sayın Devlet Bakamının bilmesi 
lâzımdır. Bunu bizden saklıyamaz. «Malûmatım 
dışındadır» demek yetmez. Bunun izin alarak 
gitmiş alması lâzımdır, izin alırken de Sayın Ba
kanın, niçin gidiyorsun, diye sorması lâzımdır. 
Ondam, sonra Amerikalılar mı kendini davet et
miştir, orada bir cemiyet bir dernek mi kendini 
davet etmiştir? Yoksa bir mabedin (Amerika'da 
"bir camiin yapıldığını işitmedik sesleri) hıris-
tiyanlığa ait bir mabedin, açılışını ziyarete mi 
gitmiştir? Niçin gitmiştir? Kendilerinden izin 
almış mıdır? Bunun seyahat masraflarını kim 
vermiştir? 

(Sayım, Bakanın bunları üç soru halinde ce
vaplandırmasını riöa ediyorum. Bunu bilmemiz 
lâzımgelir. Devletin kilit noktasında oturan, 
birtakım yabancı ideolojilere ismi karışmış bir 
memurun, yıllardır burada oturması yetmiyor
muş gibi dış memleketlere seyahatına Devlet ta
rafından izin verilmiş olması bizi haklı olarak 
bu soruyu sordurmaya götürmektedir. Sayın 
Bakandan istirham ediyorum bu cevapları ver
sinler, sizlere saygılarımı sunarım efendim. -(Al
kışlar) 

BAŞKAN — Sayın Kasım Gülek. 
KASIM GÜLEK (Cumhurbaşkanınca S.Ü.) 

— Sayın Başkan, Yüce Senatonun sayın üye
leri, lâik Türkiye'nin Diyanet İşleri bütçesini 
görüşüyoruz. Lâiklik devletin temellerimdendir, 
buna inanmışız, buna bağlıyız. Lâiklikten en 
ufak tâviz kabul edemeyiz. Dünya tecrübesi de 
göstermiştir ki, lâik devlet sağlam temele otu
ran devlettir. Lâiklik insanlığın en üstün ve kut
sal varlığı olan dini, dünya işlerimden ayırmlak, 
dünya endişeleri üstüne çıkarmaktır. Lâiklik, 
dine lâyık olduğu üstün mevkii, dine politika 
üstü, âdi menfaatler üstü yüce yeri sağlamaktır. 
Laiklik dinsizlik değildir. Dini küçümseme el
bette değildir. Batılı, ilerici, medeniyetçi, aynı 
zamanda da dine bağlı olmak mümkündür. Me
deni kısan zaten budur. En lâik ülkelerde, lâik
likle din inancı beraber, gider. İçinde imanın 
nuru olmak, aynı zamanda ileri politik ve sos
yal görüşleri bulunan modern insan olmak müm
kündür. 

Din bir veridir. Dinsiz cemiyet olmaz. Fran
sız ihtilâli tecrübe etmiş, Allah yok demiş, din 
yok demiş. İmkânsız yürümemiş. Komünist ihti
lâli tecrübe etmiş, dinle mücadele bakanlığı 
kurmuş, din afyondur demiş. İmkân olamamış. 
Bunları, yürütmek kabil olamamış. 

Din politika üstüdür. Ulvi mevkii politika
nın üstünde tutmak lâzımdır. Dini politikada 
kullanma caziptir. İnsanların en ulvi hissi din 
olduğu için bu yoldan hulul etme gayretleri çok 
olmuştur. Dini politikada kullanmayı daima tak-
bik etmek lâzımdır. İnsanların en kutsal varlığı 
dini politikaya alet etme, milleti en âdi şekilde 
yanlış yola sürüklemedir. Din politika üstüdür. 
Parti müoadelesi üstüdür. O parti dinsiz, bu 
parti gerici diyerek partiler aleyhinde bulunma
ya teşebbüs etmek faydasızdır, bunu söyliyemle-
re de şeref getirmez. Zaten millet uyandı. Ab-
destsiz namaz kılanı, oruç tutmadan iftar edeni 
gayet iyi fark ediyor ve bunlara itibar etmiyor. 
Buna teşebbüs eden politikacı hüsrana mahkûm
dur. Politikada bu anlayışa varmalıyız. Partiler 
bunları idrâk etmeli ve dini bunların üzerine 
çıkarmalıdır. 

Müslümanlık ileri dinidir. «Her doğan müs-
lüman tıynetinde doğar» der müslümanlık. Hı
ristiyanlık ise özel âyinlerle doğanı kendi dinine 
alır. Müslümanlık bilgiyi, terakkiyi teşvik eden 
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dindir. Beşikten mezara kadar en uzak ülke olan 
o zamanki Çine gidimiz ilim için der dinimiz. Za
man zaman müslüman dini terakkiye mânidir 
lâfları duyulur. Katiyen doğru değildir. Müslü
manlık ilerici, ilericiliği teşvik eden dindir. Der
ler ki, peki neden müslüman memleketleri ge
ridir? En saffetli devrinde, Kanimi devrinde 
Türkiye yine müslümandı. Orta çağda Avrupa 
baranbJk devirde iken de müslümanlık ilim me
şalesini ileri götürmüştü. Müslümanlığın dine 
mâni olduğu bahis konusu değildir. Ancak müs
lümanlık o şaşaalı devirden sonra karanlık bir 
devre girmiştir. Cahil din adamları elinde kal
mıştır. O cahil din adamlarının tahakkümüne 
uğramıştır. Din adamları politikaya girmişler, 
padişahı tahttan indirmişler, fetva vermişler 
matbaanın memlekete girmesine engel olmuşlar
ıdır. Büyük din adamları yetişmez olmuş, İmamı 
Âzamlar, Gazaliler, Buhariler artık meydana 
çıkamaz olmuş. Halis Türk, Buharı adından 
belli, Türk ve Müslüman. İçtihat kapısı kapandı 
demişler. Karanlık devirden kurtulup aydınlık 
devri açmanın, aydınlık devre girmenin yolu, 
aydın din adamı yetiştirmekle olur. Geniş kül
türlü, din bilgili, müspet ilim bilgili, sosyal ilim
ler bilir, dil bilir, değerli din adamları ancak 
bu karanlık devri kapar aydınlık devri açar. 
Öyle din adamları isteriz ki, bütün bu bilgileri 
fevkalâde güzel hitabetleriyle yayabilsinler, 
bunları dinlemek zevk olsun. 

Aydın din adamını müesseseler yetiştirir. 
İtiraf edelim ki böyle müesseseleri kurabilmiş 
değiliz. İlahiyat Fakültemiz bu tarzda din adam
larını yetiştirebilecek bir müessese olmaktan 
çok uzak. İmam - hatip okullarımız, İslâm Ens
titülerimiz bundan çok uzak, o hale gelemedik. 
Ben buna benzer bir islâm dini müessesesini 
Kanada'da Mogill üniversitesinde gördüm. 
Hıristiyan din adamı yetiştiren bu müessese Müs
lümanlığı orada yetişenlere öğretebilmek için 
bir İslâm Enstitüsü kurmuş. Aydın din adam
ları toplamış ve İslâm dini okutuyor. Fıkıh, tef
sir okutuyor. Hayretler içinde kaldım ve hay
ran oldum. Mcgıll Üniversitesinde konferans 
vermeye davet edilmiştim, müesseseyi gösterdi
ler. Gönül ister M, bizde de buna benzer aydın 
din adamı yetiştiren müesseseler kurulsun. O ka
dar uzağa gitmeye lüzum yok. Heybeli Ada'daki 
Ortodoks Din adamı yetiştiren okul, ileri bir 

okuldur. Aydın din adamı yetiştirir, bilgili din 
adamı yetiştirir. Kendi dinini bu suretle yayar. 

Modern din müesseseleri din bilgisi; hadis, 
tefsir yanında sosyal bilgiler, psikoloji, sosyolo
ji okutacak, iktisat okutacak, dil öğretecek. 
Arapça öğretecek, ama yanında Batı dilleri de 
öğretecek. Din okutacak yeterli elemanlar yetiş
tirecek buralarda. Okutacak nesil, bunları bilen 
nesil Türkiye'de tükendi, araya bir devir geldi 
ve bunları bilenler kalmadı. Bunları dünyanın 
ileri memleketlerinden bulmak zorundayız. Bu
rada yetiştireceğimiz talebeyi dünyanın ileri' 
üniversitelerine, ilahiyat fakültelerine gönder
mek ve orada da yetiştirmek zorundayız. 

Zaman zaman dinde reformdan bahsedilir. 
Zamana uyacağız. Müslümanlık ileri din, zama
na uymayı kaide bilir; «ahkâm zamanla değişir» 
der. İçtihat kapısı kapalıdır diyenler büyük ha
ta ederler. İçtihat kapısı açık, ama o açık içti
hat kapısından girebilecek adam lâzım. Artık 
Luther gibi bir adamın çıkıp din reformu yap
masına imkân yoktur. Bundan sonra din refor
mu, bütün Müslüman âleminin saygısını kazan
mış, hürmetini kazanmış din müesseselerinde ya
pılabilir. Oralarda ileri görüşlü bilgin adamla
rın, bütün İslâm âleminde sözü geçenlerin yapa
cağı reform, ancak dinde reforma imkân verir. 
Böyle reformu, böyle müesseseleri de ancak Tür
kiye yetiştirebilir. Bütün Müslüman âleminin 
saygısını, sevgisini taşıdığı Türkiye, tarihi itiba
riyle de böyle ileri, aydın din müesseselerini ku
rarak, din adamlarını yetiştirerek hakiki din re
formunu yapabilir. Türklerin Müslümanlığa hiz
meti büyük olmuştur. Tarih boyunca dinine en 
büyük hizmeti eden millet Türk olmuştur, kanı
nı dökmüştür, ilmini vermiştir. 

Sayın arkadaşlarım, dünyadaki din hareket
leriyle ilgilenmek sorundayız. 

BAŞKAN — İki dakikanız var efendim. 
KASIM GÜLEK (Devamla) — Bağlıyorum 

efendim. Dünyada «barışı sağlamada dinin ro
lü» diye bir cereyan var. Papa «dünyada barış» 
diye bir ansiklik çıkardı. Buna dayanarak birta
kım topluluklar oluyor, burada Müslüman dinî
nin de temsil edilmesi lâzımgelir. Hıristiyanlık 
âleminde birtakım birleşme hareketleri var. Or
todokslar, Katolikler birleşme yolundadırlar. 
Müslümanlıkta da muhtelif mezhepleri birleşti
recek hareketlere, bunları bir araya getirici ça
lışmalara ihtiyaç var. 
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Bütün bunları Diyanet İşleri Bütçesi vesile
siyle söylemeyi vazife bildim. Çünkü bütçe sa
dece rakamların konuşulduğu yer değildir. Sa
dece, «Devletin bu kadar geliri, bu kadar da 
masrafı olur» değildir, ilgili konuların temelle
rine inmek ve ilgili konular üzerinde konuşmak 
da gereklidir. 

Hepinize saygılar sunarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Güven Partisi Grupu 
ikinci kez söz istemiştir. Sayın Ferid Melen bu
yurun efendim, Yetki verilmiştir Grup tarafın
dan Sayın Ferid Melen'e, kendisinin grup adma 
konuşması için. 

FAİK ATA YURT (Uşak) — Kifayet takriri 
arz etmiştim efendim. 

BAŞKAN — Daha yeter sayıda üye konuş
madı heyef endi. 

GÜVEN PARTİSİ GRUPU ADINA FERİD 
MELEN (Van) — Muhterem arkadaşlarım, Sa
yın Başlkan; bir şikâyeti, önemli gördüğüm bir 
şikâyeti dile getirmiek üzere Grupum adına söz 
aldım. Bu da köy imamları kadrosunun dağıtıl
ma usulüdür. Köy imamlarının Devlet Bütçesin
den maaş almaları esasını 1960 tan evvelki Mec
liste şahsan ben de müdafaa etmiştim ve bir 
program içerisinde kısa zamanda bütün köy 
imamlarını kadroya almanın lüzumuna kaaniim, 
büyük faydasına kaaniim. Bu suretledir ki, bü
tün köylerimizdeki bu hizmetleri vasıflı din 
adamlarına tevdi etmiş olacağız. 

Muhterem arkadaşlar, yalnız bu kadroların 
dağıtılışı maalesef objektif esaslara bir türlü 
dayatılamamaktadır. Başından beri böyle cere
yan ediyor, bakanların takclirleriyle dağıtılıyor. 
Son zamanlarda da âdeta bir partizanlık tatbi
katı haline gelmiştir. Ben kendi secim çevrem
den biliyorum bunu. Dikkatimi çekti; 10 ev
li, 15 evli bir köye imam kadrosu verildiğini 
gördüm, onun yanı başında 100 haneli, 150 ha
neli, 200 haneli köy imam kadrosu alamamak
ta. Tetkik ettim, onu bir milletvekili takibet-
miş, bir kadro almış, göndermiş. Saten acknı 
da söylüyorlar, falanın gönderdiği kadro, Baba
nın şahsi takdirine kalınca, maalesef böyle inle
meye başladı, O tarihte Diyanet işlerine müra
caat ettim ve şunu söyledim: «Yahu, siz nasıl 
Müslümansımz? Bu muamele Müslüman!'ğa sı
ğar mı?» O hitabettiğim zat biraz gücenmişti. 
.Ağır bir ithamdı, ama haldi idi. Hakikaten 

Müslümanlığa r;*ğmayan bir muadele rereyan 
ediyor. Bilâhara bunu valilikler eri ine verdi
ler. Valilikler eririne verirken anlardan yine ob
jektif kıstaslar t .iyin edilmemiş, Birçok o" jek-
'iAî kıstas 'mlrna'mir. nüfus era" ™'~ \ r rram ; 
hudut boylarında öncelik verilmesi II sındır, bil
hassa komünizm propagandasının işliye!?ileceği 
yerlere vasıflı din adamları göndermekte büyük 
fayda vardır. Böyle esaslar konabilir. Bunlar 
konmamış. Vaktiyle bu yapılmıştı, bir, iki' li-
mizde bu tatbikat oldu. Ondan sonra bir al "il
di. Valiliklerin, valilerin takdirleri ki, bu tak
diri iyi kullananlar var, iyi kullan:uyanlar var, 
partizanların tesirinde olanlar var, yine yanlış 
işliyor. Üstelik bu kadroların bir kısmı da yine 
bakanlık emrinde. Bakana kim gider, hami 
milletvekili gider gerdan kırarsa, birkaç kadı o 
alıp götürebiliyor. Bu işi yapmıyan ki, milletve
kilinin vazifesi bu değildir, milletvekilinin vazi
fesi Hükümetin islerine karışmak değildir, tev
zii Hükümet yapar, icra işidir, milletvekili mu
rakabe eder, ama öyle olmuyor. Milletvekilleri 
müracaat ediyorlar, bakan nezdincleki sempatisi 
ölçüsüne göre, kimisi muvaffak oluyor, kimisi 
olmuyor. Maalesef Diyanet İşlerinde imam kad
rolarımız işte böyle Müslümanlığa da yaloşmı-. 
yaeak, sığmayacak bir usul ve metot ile dağrtd-
makta devam ediyor. 

Bir ikinci nokta; ismini s eylemek istemiyo
rum, ismi. çok geçti satın, Son milletvekiilesi se
çiminde dikkat ettim, seçimin kritik hale gel
diği illere Diyanet İşleri îldnci Başkanı vazife 
ile gönderildi, teftiş vazifesiyle. Van'a geldi ve 
secime 4 gün kala din adamlarını topladı, bilâ-
hara onların birkaçından duyduğuma göre eh 
seçim için A. P. ne yardım edin demiş. Bu da 
Diyanet işlerinin vazifesi midir, değil midir? 
Bakanın malûmatı var mı, yok mu? Bakana ben 
ayak üstü bir aralık bahsettim, malûmatı olma
dığını ima etti, ama Bakanın malûmatı olmadan 
secim sırasında Diyanet İşleri Reisi kalkar tef
tişe gider ve teftiş sırasında da bu nevi hizmet
leri yapar ve mmdan Ballanın malûmatı oimar, 
buna da inanır ak mümkün değildir, iste muh
terem arkadaşlar, biz Diyanet İşlerini böyle kul
lanıyoruz. Tefekkür ederim. 

BAŞKAN — Sayın îlamdi Özer buyurun 
efendim. 

HAMDİ ÖZEE (Malatya) — Sayın Başkan, 
sayın senatörler, sayın Bakan, muhterem din 
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görevlileri; Diyanet İşleri Başkanlığının 1971 
yılı bütçesi üzerindeki görüş ve temennilerime 
Cenabı Eak'ka sonsuz şükranlarımı sunarak 
bağlıyacağım. 

Müslüman ve şerefli bir milletin bağımsız 
Devlet bütçesinde, Cenabı Allah'a hizmet yolun
da konuşabilmek hürriyetine sahiboiduğumuz 
için, O'na sonsuz şükranlar. O'nun hizmetine 
tahsis edilen bu bütçe hükmi bir şahsiyet olan 
Devletimizin zekâtm dan sayılır. O'nıı gönül 
huzuru 21e kabul edelim. Bu kabulde O'nun ni
metlerini İnşaca tefekkür etmek yeterlidir. 

Arkadaşlar, o ne şerefli mahlûktur ki, hem 
insan ve hem de Müslüman sıfatiyle mutlu ol
muştur. iste o, bütün Müslüraanlardır ve o ne 
muti" Müslüraanlardır ki, Allah'ın Kur'anı ve 
^Resulünün hadisiyle kurtulduğu, müjdelenmistir. 
İşte o Müslüman Türk Milletidir. Bunun için 
biz insan olmakla bir, Müslüman olmakla iki ve 
Türk Müslüman olmakla üç .büyük nimetin ta
cın1". başımızda taşımaktayız. Bu şükran duygu
muzun azameti içinde eğilmez başımızla, ışık 
saçan alnımızla ve iman taşan göğsümüzle mut
luyuz, kutluyuz ve umutluyuz. Türk Milleti tıy
netine lâyık öyle bir dinle yoğrulmuş ki, dini 
ile millet ve milleti ile din halinde bir bütün ol
muştur, bölünmez. Türk Milleti olarak Allah'a 
şükran borcumuzu ödemek için onun dinini ko
rumaya ve savunmaya mecburuz. 

Bugün yer yüzünde en kudretli «Müslüman 
Devlet» olmanın şerefini taşımaktayız. Bizi di
nimizden ayırmak için yapılan saldırılar son 
safhaya gelmiştir. Modası geemiyen en kudret
li din silâhımızı elimizden almaya çalışıyorlar. 
Bu silâh Allah silâhıdır, ona ka,rşı konulamaz. 
Çünkü,, o sığınana salâh, saldırana silâhtır. Onu 
kullanmasını bilen ecdadımız cihana kargı ko
rundu ve onunla kıtalar fethetti. Ne zaman ki, 
onu bilmez ellere ve hurafeci dillere teslim ede
rek tevekkül uykusuna daldık, onu da kendimi
zi de yitirmeye başladık. Bir aktivite, bir kud
ret dinamosu olan islâmiyet üstün ahlâk, üstün 
bilgi, üstün kuvvet ve üstün yaşantı emreden 
bir dindir. Onun tam tersine olarak diğer sema
vî dinlerin hiçbirisinde bilgiyi ve çalışmayı teş
vik eden bir tek âyet bulunamaz. Katta çalış
mayı, kazanmayı, bilgi edinmeyi kcstekliyen, 
kınayan; fakirliği mutlulayan âyetler vardır. 
Zalimin zulmüne boyun eğmeyi öğütliyen Hı-

| ristiyan dinine karşı islâmiyet, hür ve âdil ol
mayı emrederek bütün insanlığa hayat ve hay
siyet getirmiştir. Ne garip tecellidir ki, Müslü
manlar kendi hayatiyetini diğer dinlerin atale-
tiyle trampa etmiştir. Şimdi, ilim, çalışma, kuv
vet onlarda; onların, boyun bükmeleri ve avuç 
açmaları bize kaldı. Buna sebep, dinimize Süzan 
Hıristiyan misyonerlerin ve Siyonistlerin durma
dan iftira ve hurafe ka-tranlariyle İslâm güneşi
ni sıvamaya çalışmaları olmuştur. Şimdi de, 
kendi dinlerinin reklâmını yaparken dinimize 
bulaştırdıkları bu katranlan İslâm dinini tezyif
te kullanmadadırlar. Eğer islâm Dinini ve di
ğer dinleri iyi bilir, kıyaslarsak İslâm ışığını 
örten perdeyi aşmış oluruz. Evet islâm Dini 
ışıktır, ışığa kulp takılamaa arkadaşlar. O, bü
tün gelecekleri geride bırakacak kadar ilerici 
dindir. Geri kalmışlığımızda, dinimizi sorumlu 
tutanlar tarihimizi unutanlardır. O eri kalmışlı
ğımızın sorumlusu din değildir. Suçlusu biziz. 
Onu her çeşit cereyanlara karşı korumak şöyle 
dursun, onu biz de vurmaya başladık. Bir ileri
cilik modası, bizde dine yönelmiş bir saldırı ha
lini almıştır. Bu modayı telkin eden en ileri 
ülkelerde, kendi dinlerine saygı her şeyin üstün
dedir. Hastanelerinde, okullarında, kışlaların
da, parlâmentolarında ve saraylarında dokunul
maz birer kutsallık mabetleri olan kiliseleri var
dır. öan seslerinin gürültüsünden kimse şikâ
yetçi değildir, İnalları ve cumhurbaşkanları 
Allah'a ibadetten ar duymazlar ve kınanmazlar. 
Halbuki bizde, ilericilik madalyasını taşıyanlar, 
ezanın ilâhi nağmesinden ürkmekte ve camileri 
gericilik yuvaları olarak nitelemekte, Allah di
yen Devlet adamlarını ayıplamaktadırlar. 

Arkadaşlar, ilerlemek ve yükselmek istiyen-
lerin din paçalarına mı, eteklerine mi yapışıyor? 
Dinimiz insanlara ilerle ve yüksel diye emredi
yor. Eğer bunu anlamıyor, duyamıyor veya bu
na uyamıyorsak, dinin bunda suçu nedir? 

Muhterem senatörler, milletimiz Müslüman-
dır, İslâm dini Devlet idaresinde demokrasiyi ve 
dinde lâikliği emreder. Lâiklik dinde demokra
sidir, ne dine zorlama ve ne de dinsizliğe zorla
madır. Eğer bir milletin iradesinde din sevgisi 
varsa, Devlet onun arzusuna saygı duymaya ve 
dini himaye etmeye mecburdur. Din ile Devlet 
birbirlerinden ayrıdır, fakat birbirlerine yardım 

i edebilirler. Bu yardımlaşma her ikisinin gücü-
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nü birleştirir, artırır ve yenilemez bir kale ha
line getirir. Bunun için din iç politikada zafi
yet, milletçe var oluşta kuvvettir. Ne din ve ne 
de dinsizlik politikaya alet edilmemelidir, islâ-
mın demokrasiyi ve lâikliği emreden ruhuna 
rağmen, teokratik Devlet pe?in&e koşan din sim
sarları ihlâsta değil, nifaktadırlar. Bunlara alet 
olanlar Allah'la bağlarını koparırlar. 

Din bir bütündür, onu mezhep ve tarikat
larla parçalamaya kalkışanlar da tefrikaya ve 
nifaka düşenlerdir. Ancak, namaz kılana, 
Kur'an okuyana «Takunyacılar», «Nurcular», 
«Süleymancılar» gibi adlandırma yapmak da 
tefrikanın bir başka nevidir, islâmiyette «Sü-
leymancılık», «Nurculuk» değil Hz. Muham-
med'çilik vardır. Kitabı Kur'andı**. Kur'anın 
sınırı içindeki kitap ve broşürler kimin eserle
ri olursa olsun yasaklanmamalıdır. Yurdumuzu 
istilâ eden başka dinlerin ve ideolojilerin cere
yanlarına karşı, dinî ve millî eserlerimizle mu
kavemet etmeliyiz. Yabancı fırtına ve yaygara
ların dili olan kitapları yasaklamalıyız. Birçok 
Müslümanların mesken masuniyetleri, ihlâl edi
lerek İslâmî eserler avına çıkılmamalıdır, Ya
sak olan eserlerin listesi savcılıklara verilmeli
dir. 1952 yılından beri «Nurculuk» kitapları ya
sak diye yakalanmış, fakat 44 ehlivukuf rapo
ru ve çeşitli sivil ve askerî mahkemelerin 317 
aded beraet ve iade kararlariyle Anayasamıza 
ve tslâm dinine aykırı bir yanı bulunmadığı, 
ayrıca mezhep, tarikat, cemiyet ve ayrı bir din 
olmadığı da anlaşılmıştır. O halde bunların ya
saklanmamasını belirten mahkeme kararlarına 
rağmen vatandaş tedirgin edilmemelidir. 

EKREM ÖZDEN (istanbul) — Yargıtay ka
rarı var. 

HAMDİ ÖZER (Devamla) — Yasaksa mut
lak surette listesi verilmelidir. «Nurculuk» ki
tapları yasak edilmelidir. Vatandaş huzursuz 
edilmemelidir, ben hiçbir şeyin savunmasını 
yapmıyorum... 

BAŞKAN — Sayın Hamdi özer lütfen cevap 
vermeyin. Lütfen bağlayın efendim. 

NECİ? MİRRKELÂMOĞLU (izmir) — Bu
rası Cumhuriyet Senatosu. Bu hale getirmeyin. 

BAŞKAN — Lütfen bağlayın efendim. 
HAMDİ ÖZER (Devamla) — Muhterem ar

kadaşlar, bu hale getirme diyen arkadaşlanmı-

I za söylüyorum:' Sizin istediğiniz hangi haldir, 
I soruyorum? 

BAŞKAN — Sayın Özer lütfen efendim. 
SALİM .HAZERDAĞLI (Elâzığ)-— Lâikliği 

I ist'iyoruü, burası medrese değil. 
BAŞKAN — Sayın öaer, lütfen efendim. 
HAMDİ ÖZER (Devamla) — îlaıifd haldir? 

Ben lâikliği savunuyorum, senin gibi dinsizliği 
I savunmuyorum. Lâikliği savunuyorum. 

BAŞKAN — Sayın Hazerdağlı lütfen efen-
I dini. 

HAMDİ ÖZER (Devamla) — Lâikliği savu-
I nuyorum. Hiç kimse kimsenin vicdan hürriyeti-
I ne karışamaz. 

SALİM HAZERDAĞLI (Elâzığ) — Atatürk'-
I çülüğü konuş. 

BAŞKAN — Sayın Hazerdağlı, Sayın özer 
I lütfen efendim. 

HAMDİ ÖZER (Devamla) — Atatürk'ü sen 
I benim kadar sevmezsin. 

BAŞKAN — Saym özer lütfen bağlayınız 
I efendim. 
I EKREM ÖZDEN (İstanbul) — Atatürk'le 
I alâkan yok «enin, 
I HAMDİ ÖZER (Devamla) — Atatürk'ü fce-
I nim kadar sevemezsin. 
I BAŞKAN — Lütfen Sayın Özden, Sayın Ha-
I zerdağlı lütfen efendim. Siz de bağlayınız Sa-
I ym özer. 
I HAMDİ ÖZER (Devamla) ~- Ben burada 
I Diyanet iğleri bütçesi üzerinde konuşuyorum. 
I BAŞKAN — Saym özer lütfen efendim. 

SALİM HAZERDAĞLI (Elâzığ) — Laikliği 
I konuşacaksın'burada, 

BAŞKAN — Saym Hazerdağlı lütfen efen-
I dim, Sayın Özer lütfen, 
I HAMDİ ÖZER (Devamla) — Atatürk sisin 
I elinizde var, bizim kalbimizde var. 

EKREM ÖZDEN (İstanbul) — Atatürk ne-
I rede, sen nederesin? 

BAŞKAN — Lütfen Saym Özden, Sayın 
I özer lütfen bağlayın efendim, vaktiniz bitti. 
I SALİM HAZERDAĞLI (Elâzığ) — Saym 
I Başkan bu kürsü vatanın, milletin tahribedil-
I meşine müsait mi? 
I BAŞKAN — Rica ederim efendim, rica ede-
I rim Sayın Hazerdağlu. 
I HAMDİ ÖZER . (Devamla) — Muhterem se-
I natörler, yanlış anlaşılmasın, yasak edilenler 
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belli olsun, komünist eserler de belli olsun, 
«Nurculuk denilen», Süleymancılık, denilen ya
sak şeyler ne ise onlar da belli olsun, vatandaş 
bilsin benini istediğim bundan ibarettir. 

EKREM ÖZDEN (İstanbul) — Tanların 
hepsi belli. 

BAŞKAN — Sayın özer müddetiniz bitti 
efendim, lütfen efendim. 

HAMDİ ÖZER (Devamla) — Başka bir şey 
değildir, Atatürk'ün kalkanına sarılıp da, Ata
türk'ün.. 

EKREM ÖSDEN (istanbul) — Beyefendi 
'-•unlarm hepsi belli, 

BAŞKAN — Lütfen efendim, Sayın özer sö
zünüzü kestim efendim, müddetiniz bitti onun 
için bağlayın efendim. 

HAMDİ ÖZER (Devamla) — Sayın Başkan, 
"en hırada konuşmalarımı yaparken hepiniz din
le "mis fakat ışığa ^akmakla gözleri kamaşan 
yam^'î^r çekemiyor. Hepinize saygılar suna
rım. 

EEEEM ÖZD'EN (istanbul) — Yarasa sen
sin. 

•*TAT-3)t ^ZEB 'Malatya) — Yarasa senin 
v a'Tm' 

3A.LİH HAr-ERDAĞLI (Elâzığ) — ismet 
""• --^/"m -a'1 a söylediği sözdü o. 

3.ASEAM — Sayın öztürk buyurun efendim. 
Ivyin Hazerdağlı rica ediyorum efendim, Sayın 
TTazeı-dağlı rica ediyorum efendim. 

HÜSEYİN ÖZTÜRK (Sivas) — Değerli Ban-
ksram. Yüce Senatonun sayın üyeleri; Diyanet 
T"1 eri Bütçesinin görüşüldüğü şu anda ülkemizin 
3>rr'i3 ^uhmdn^u durumu Dinanet İşleri görevi 
"'"•̂ nünden de. 

*T FAİK AT A YURT (Uşak) — Dinanet de-
"•V Diyanet. 

B \ŞKAN ~ Efendim rica ederim, (A. P. sı-
'aîar-ndan Diyanet, Diyanet sesleri,) 

Efendim kendisine ait bir mevzu; diyanet 
de-\ dinanet der, rica ederim efendim. Lütfen 
efendim karşılıklı konuşmıyalım. 

HÜSEYİN ÖZTÜRK (Devamla) — Beyefen
li yanlış anlıyorsunuz başka, ben önümde «di-
vaıet» diye yasmışım ve aynen bitabediyorum. 
3ğer *iz bunu anlamakta zorluk çekiyorsanız bi
raz dikkat ediniz. 

BAŞKAN — Lütfen efendim, karşılıklı ko
nuşmayınız. 
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m. NÜBİ ÂDEMOĞLU (Adana) •— Sasdi 
mahcıısayla söylüyor. 

BAŞKAN — Lütfen efendim tashih sise ait 
değil. Rica ederim efendini, rica ederim. Kendisi
ne ait bir beyan efendim, istirham ediyorum. 

HÜSEYİN ÖZTÜRK (Devamla) — Önce ten 
bir Türkçe hocasıyım. ikincisi islâm felsefesini 
okumuş, bunu okutmuş bir insanım. Diyanetle. 
diğerinin ne mâna taşıdığını çok iyi bilirim. 

BAfŞKAN — Lütfen devam buyurun Sayın 
öztürk. 

HÜSEYİN ÖZTÜBK (Devamla) — Diyanet 
İdlerinin dünya ölçüsünde bütün uluslar içersin
de bir yeri vardır. Başka uluslarda din işleri, 
diyanet işleri o kadar güzel organize edilmiştir 
ki, bunları biz örnek alarak ülkemizde yürütece
ğimiz; yerde, kalkıyoruz kendi kendimize ye
niden Diyanet İşlerinin nasıl yürütülmesi ge-
relrtiği hakkında burada bir sürü sözler söyle
mek zorunda kalıyoruz. Sebep şu; demek ki, bu 
teşkilât daha Türkiye'de oturmamış, Diyanet 
İşleri Teşkilâtı Türkiye'de değerini ve yerini 
bulmamıştır. Sebep şudur: sayın senatörler, 
islâm dininde bâzı özler vardır, islâm felsefesi 
bunları çok net olarak tesbit etmiştir. Biz hâlâ 
islâm diniyle Atatürk'eülüğün birbirine olan ya
kınlığını ve bağdaşık şeklini bile ayırdedeme-
den, birbirinin karşısında gösterecek şekilde bu 
kürsüde hatalara düşüyoruz. Diyanet islerinin 
bu konuda hakikaten eksiklikleri var. Diyanet 
işlerinin bu konuda yapması gereken büyük iş
ler var. 

Değerli arkadaşlarım, islâm Dininde bütün 
âyet ve hadislerin sonunda bir ahlâkî sonuç çı
kar. 

Demek ki, islâm dini bir ahlâk dinidir, öz 
budur. 

ikincisi, lâikliktir. Lâiklik olmıyan yerde ah
lâk da olmaz. 

Üçüncüsü, gerçekçiliktir, islâm dininde, Bu 
da şudur, 

islâm dini hurafelere kapılarını kapamış, 
gerçek olanları konu olarak almıştır. İslâm di
ninde hoşgörürlük vardır. Maalesef, Türkiye'
de, Türk ulusu içerisinde din duygusunu istis
mar ederek bunu da mahfetmişiz. 

İslâm dininde kendini tanıma, Öze dönme, 
özü temizleme vardır. Bunda da muvaffak ola
mamışız. 
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Yardımlaşma, ulusal duyguları geliştirme, 
kardeşlik duygusu islâm dinin özlerindendir. 
Başta politikacılar olmak üzere, şu parti dinli, 
bu çevre dinsiz diyerek bunu da tahribetmişiz. 

Değerli arkadaşlarım, islâm dinindeki lâik
lik ilkesinin Türk ulusuna yıllar boyu getir
diği üstünlük Türk ulusunu çoğu zaman yüce 
devletler seviyesine ulaştırmıştır. Ama, ne za
man ki, islâm dinindeki bu özler bir tarafa atı
lıp Kur'an-ı Kerîm bütün gücü ile kenara itil
miş ve neticede hurafelere inanıldığı için bu 
durum 18 nc'i yüzyılda bağlıyarak koskoca bir 
Osmanlı imparatorluğunu yıkmıştır. Bugün Tür
kiye 18 nci Yüzyıldaki irticaın içine yavaş ya
vaş girmektedir. 

Değerli arkadaşlarım, en büyük yangı organı
mız Yargıtay bir karar vermiştir. Bu kararı ve
rirken gelişigüzel vermemiştir. Türkiye'de din 
konusunda en yetkili kişilerin fikirlerini alıp, 
mevzuu inceleterek vermiştir. «Nurculuk» Tür
kiye'de islâm dinini yiyen, bitiren, lâik ve de
mokratik cumhuriyeti yıkma yönünde gelişen 
bir akımdır, demiş. 

Öyle ise, «Nurculuğu» ile, saJbit olan Sayın 
Tunagür'ü hâlâ Diyanet işlerinin başında tut
mak, hakikaten büyük bir hatadır. Birtarafta 
Devletin bir yargı organının verdiği bir karar 
var, öbür tarafta da bu suç ile suçlanmış, hak
kında dosyalar düzenlenmiş bir insan var ve 
hâlâ bu adam Diyanet işlerinin başında tutul
makta ve vazifesine devam ettirilmektedir. Yar
gı organları ile Tunagür'ü ve Tunagür'ü tutan
ları karşı karşıya bırakarak konuşmama devam 
ediyorum. 

Değerli arkadaşlarım, gezici vaizlerin birkaç 
yıldır Türkiye'de yarattıkları tatsızlıkları, hu
zursuzlukları, milleti biribirine düşüren durum
larını, Atatürk ilkelerine karşı davranışlarını 
çok yakından gördük, inceledik ve bunların acı
larını duyduk. Yıllardır söylenir, denir M, biz
de diıi adamaları, vaizler tgiiçlü yetişmemiştir. 
Öyle ise vereceği vaızların ellerine metin ola
rak verilmesi gereklidir. Vermeyiz, bu vaizler 
de aklına geleni söyler, hattâ aklı ereni, dinden 
anlıyam da dinden soğutur. İM Örnek : 

Bu Ramazan Bayramanda Bahçelievler Ca
miinde bir vaiz vaızda bulunuyor; «Çalgılar 
şeytan aletidir, kadınlarım saçı uzun, aklı kısa
dır, nankördür. Yüz iyilik yaparsınız, bir nok

san bıraktığınızda hepsini inkâr eder. Cennette 
kadın sayısı azdır, erkek sayısı çoktur.» Aynen 
öz bu. Öbür tarafta, Kırıkkale'de bir bayram
da, camide; «Türkiye'de basın çoğunlukla gay-
rimillîdir. Radyolar... 

BAŞKAN — Sayın Öztürk, bir dakika var, 
lütfen bağlayınız. 

HÜSEYİN ÖZTÜRK (Devamla) — Radyo
lar gayrimiUîdir. Bu şekilde mânâsız şeylerle 
gün geçiririz.» der vaiz. 

Değerli arkadaşlarım, bu olayların gelişme
sinde elbette ki din adamlarımızın iyi yetiştiril-
memesi var. Ayrıca, Türkiye'de çeşitli menfaat 
grupları, islâm dinini çeşitli yönlere çekerek, 
«Nurculuktur», «Süleymancılıktır», «Bifoerici-
liktir» gibi akla gelmiyen, belki yüzlerceyi bul
muş olan akımları geliştirmektedirler. Türkiye'
de bu kadar dağınıklık içerisinde bir de Hıristi
yanlık gelişmektedir. Yahudiler, bugün Türki
ye'de gizli bir şekilde Hıristiyanlığı geliştirmek
tedir, sanıyorum MİT de bunun raporları var
dır. Bunun karşısında Diyanet İşleri Başkanlı
ğımız ne yapar, bilemeyiz. 

İmam kadrosu noksanlığından birçok köy
ler imanusnadır. Hakikaten, ıbir arkadaşımızın 
da belirttiği gibi, Diyanet işleri Başkanlığına 
gideceğiz, rica edeceğiz veya ilgili bakana gi
deceğiz, zorla kadro alacağız. Bunlar da doğru 
şeyler değildir. 

Değerli, .arkadaşlarım, öyle ise biz parlâ-
ımıenltıo olarak, Devlet Bakanı olarak bu olayla
rın üzerinde önemle durduğuımuız gün, bu ko
nularda birleştiğimiz gün meselelerin çözünme
mesinde hiiçjbir ısakmca kalmayacaktır. 

Ayrıca, diyanet işleri konusundaki kanaat
lerimizi, fiMrlerimizi söylerken burada çalışa
cak insanların da yetiştirilmesinde Devldtin bü
yük görevi olduğunu belirtmemiz gerekir. Ben 
bu çalkantıları, haltta biz siyasilerin etkisinde 
kalarak köydeki veya şuradaki imlimin şu şe
kilde hareket etmesini de Diyanet işlerindekii 
yetkililerin güçsüzlüğünde buluyorum. 

ıSaygılar sunarım. 

BAŞKAN — Sayın Lûtfi Bilgen, buyurumuz 
efendim. 

LÛTFi BİLGEN (içel) — Sayın Başkan, 
sayın senatörler; insanların yaşaması için çe-
ı§littld meslekler vardır ve her insan bu meslek
lerden birine intüsabeder ve herkes kabul eder 
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M, bu meislekler hakkında o meslekin mensubu 
olan, o mesleki bilen kişiler konuşur, laf eder
ler, zaten onların dedMerinin değeri olur. Fa
kat, dünyada iki mevzu var ki, bilhassa biterin 
memleketimizde, herkes bu noktada kendisini 
bilgili ve mz sahibi addeder. Bunlardan bir ta-
nes-i politika; bir tanesi de din işleridir. Her 
aklına gelen, ne şekilde düşünüyorsa, ağzını 
doldura doldura politika üzerimde konulşuir. 
Her kademede, her sınıfta, memleketin her ye
rinde bu böyledir. Herkes kendisinin iyi poli
tika yaptığını sanır. Maalesef din işlerinde de 
>bu böyledir. Herkes dini kendisinin en iyi bil
diğini ve kendi din düşüncesinin en iyi din ol
duğunu zaneder ve bu hususta da fikirlerini 
ısıöyOar. Ben bir din adamı olmadığım için ve bu 
hususta da bilgim olmadığından bu mevzuun 
derinliklerine girecek değilim. Ancak, bizim 
bir Anayasamız var; kanunlar yaparız, Anaya
sa Mahkemesinin bazan bozduğunu, bazan tat
bik ettiğini veya müracaat ile reddettiğini gö
rürüz. 

öyle ise, bizim parlâmJenıto olarak kendimi
zin yaptığı bdr Anayasamız var ki, ona uymakla 
mükellMiz. Bu Anayasa çerçevesinde kurul
muş, Hükümete bağlı bir Diyanet işleri Başkan
lığı var. Bu da yine kendinin özel kanununa 
g'öre bir faaliyet içerisindedir. Esasını, alanını 
taıbiatiyle din teşkil ettiği için, Diyanet işleri
nin de bu din işlerini en iyi sekilide yönetmesini 
arzu etmek ve bunun aksaklıklarını buradan 
konuşmak, iyi taraflarını tebrik etmek bizim 
hakkımız ve vazifemizdir. Her şeyden evvel, 
dinin birliğe davet edici kısmının bu memle
kette tamamiyle yerleştirilmesi ve bilhassa buna 
Diyanet işleri teşkilâtının önayak olması ge
rekir. Fakat, biz bunu, maalesef -bu teşkilâtta 
igörıeımiyoruz. 

Bir defa, bünyesinde bulunan ve köylere 
doğru küçük kademelerde vazife alan birtakım 
kişiler kendilerini çok şey sanırlar ve dinin de 
esasından ayrılarak birtakım sapık mezhep
lerin temsilcisi olarak halk içerisinde nifak 
saçarlar. Bunların Diyanet İşleri teşkilâtınca 
kontrol edilmesi gerekir. Zaten, bu teşkilâtın 
vazifesidir. 

Eline her kalemi alan din kitabı yazmakta 
kendisini haklı ve serbest görür. Halkımiiz idi
nin esasını da durumu icabı bilmek imkânı

na saMbolmadığıaıdan her kara kıihflı kitabı 
hakikaten bir idin kitabı sanır ve on/u okur, öğ
renir, bir din emri telâkki eder. Piyasaya gide
lim, rasgele her hangi bir kitap alalımı; içe
risinde birbirini tuJtmıjyan birtakım din hukiim^ 
leri olduğunu görürüz ve her biri de kendisinin. 
en uygun eseri yazdığını İddia eder. Taibiatijy-
le eser vermiştir, bu iddia da olacaktır. Hal
buki, Diyanetin de Anaysası Kur'ânı Kerîmi 
ve hadislerdir. Biz nasıl kemdi yaptığımız Ana
yasaya uyacaksak, bu dinin mensupları, imam
ları, vaizleri, köfy imamından, Diyanet İşleri 
Başkanına kadar herkes, her kademedeki insan 
evvelâ Kıur'ân'm hükümlerine ve hadislere uy
mak zorundadır. Buna aykırı hareket ettikten 
sonra saten bu teşkilâtta vazife almaya da lü
zum kalmaz. 

Bundan evvelki bütçelerde de bir temenni
de bulunmuştum; din üzerine yazılmış kitap^ 
larm, Diyanet işlerinde kurulacak veya var
sa kuvvetlendirilecek bir komisyondan geçme 
si. 

Bu komisyonun görüşüne uygun yazılmış 
kitapların halkça tercih edilmesi için propa
ganda edilmesi, yayılması gerekmektedir. El
bet bütün eserlere biz bir süzgeç koyamayız, 
sansür koyamayız, buna hakkımız yok. Ama, şu
nu yapabiliriz; vatandaş piyasadan bir kitap, 
bir mecmua, bir dergiyi alırken eğer üzerin
de Diyanet İşleri Başkanlığının bir tavsiyesi 
varsa onun doğru olduğunu bilecek ve ona uya
caktır. Tavsiye edilmiyen kitapların da alın
maması gerekecektir. Hiçolmazsa bu kadarını 
yapmak mecburiyeti vardır. 

Arkadaşlarım bahsettiler, aydın din adamı 
yetiştir ilmesi gerektiğinden ki, doğrudur. Za
ten başka bir çaresi de yoktur. Yalnız, aydın 
din adamı yetiştirmek için bir de zemin hazır
lanması gerekir. Diyanet işleri Teşkilâtının 
bu yönde çalışması icabeder sanıyorum. 

Politika ve din herkesin ulu orta kendisin
de daima konuşma hakkını gördüğü iki mev
zu demiştik, onun için de daima politikacılar 
dini âlet etmek temayülüne düşmüşlerdir, de-
Snir. Bu kısmen de doğrudur. Maalesef doğru
dur. Fakat, burada bir nokta üzerinde durumak 
lâzım, insaf etmek lâzım ki, bütün ilâhî dinlerin 
tarihine bakıyoruz yaşları binlerle ifade edil
mektedir. Halbuki, dünyada belki partilerin 
tarihinde, 100 yaşını bulan parti yoktur. 
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O halde, gelip geçici bir hayat sürecek bir 
parti için, kısa devreli bir iktidar için veya çok 
az sürecek bir politika hayatı için devamlı olan 
bir dinin politikaya alet edilmesi, her halde Al
lah'ın da hoşuna gidecek bir şey olmasa gerek. 

Bir kısım insanların gerici, bir kısım insan
ların da kâfir olarak ilân edilmesi yine Türki-, 
ye'de çok kötü bir neticeye varmıştır. Herkes 
kendisinden bir sonra gelen insanı tekfir eder, 
yani tatbikatında ve bilgisinde kendine göre az
lık gördüğünü tekfir ederse, ilerdekini de ge
rici kabul ederse bu yürümem, bu iş olmaz. 
Onun için biraz dikkatli olmak mecburiyetin
deyiz. 

Evvelki sene yine Diyanet İşleri Başkanlığı 
bütçesi görüşülürken bir teklifim vardı ki, Sa
yın Bakanımız buradan bu teklifim üzerinde 
durduğunu, çalıştığını ve ona göre bir yönetme
nlik hazırlıyacağmı söylemişlerdi. Tatbikatını da 
görmediğim için, aslı çıkmadı da diyemiyece-
ğim, mesele şu : 

Köy imamlarının tâyinlerinde maalesef bir
takım partizanca işler olmaktadır. Bakan da 
sanıyorum bundan rahatsızdır, Hükümet de ra
hatsızdır. Her sene verilen belirli sayıdaki 
kadronun köylere tevziinde birtakım ölçülerin 
bulunması gerekir. Bu ölçüler; köyün nüfusu, 
köyün fakirliği, ve saire olmak iktiza eder. 
Biraz evvel bir arkadaşımız da grup adına ko
nuşurken 15 haneli köyde var da, 300 haneli 
köyde yok, gibi lâflar etti. Buna biz de şahi-
dolmaktayız. O iddiasına katılıyorum, maale
sef. Hem Hükümetin rahatsız edilmemesi, hem 
Bakanın huzurunun kaçmaması için ve hem de 
köye tâyin edilen din adamlarının kendisini 
getiren, alnı secdeye değmemiş, kıbleye dönme
miş birtakım ilçe başkanlarının emrine girme
sine mâni olmak için, onun haysiyetinin ko
runması için de mutlaka böyle bir düzenin ku
rulması gerekir. Bunun başka kurtuluş çaresi 
yok. 

BAŞKAN — iki dakikanız var, Sayın Bil
gen, 

LÛFi BİLGEN (Devamla) — Efendim mev
zuu bağlıyacağım. Yalnız, mevzuu müsaade 
ederseniz Mevlâna'nm kısa bir hikâyesi ile ka
patmak istdyorum. Çok hoşuma gittiği için 
Mesnevide, sanıyorum 4 mcü ciltte olarak, şöy
le bir pragraf var : 

«Bir Yahudi 'ilkesinde,, ülkenin bir eyalf1 

tinde Hıristiyanlık süratle gelişir. Elbette, 
yürürlükte olan bir din kendisinden sonra ge
len bir dini arzu etmez. Nitekim, Hıristiyanlar 
bizi istemezler, Yahudiler de Hıristiyanlığı is
temezler. Süratle yayılır, çare de bulamazlar. 
Bir gün, veziri, Hükümdara «Bana müsaade 
et, ben bunun çaresini bulurum.» der. Ve bir 
şekilde anlaşırlar. Bir bayram günü meydan
da halkın huzuruna Hükümdar vezirini bir anda 
kızmış gibi sille tokat kovar. «Biz Yahudiyiz 
sen de mi o dine girdin.» der, huzurundan atar. 
Yıkılır vezir, birazda etrafındaki adamlar tar
taklarlar, «defol gözüm görmesin nereye ister
sen git.» der. Vezir de elbette dindaşlarımın ol
duğu yere gideceğini, der. Zaten bu güzelce 
hazırlanmış bir mizansendir. Hemen o eyaletten 
haberler gelir merasimle bu veziri Hıristiyan 
bölgesine götürürler. Hıristiyanlığı en güzel bi
len bir insandır, kısa zamanda onların lideri olur 
ve 8 - 10 sene müddetle tamamen o bölgelere 
Hıristiyanlığı yayar. Hükümdar haber salar 
«hani anlaşmamız vardı sen Hıristiyanlığın kö
künü kazıyacaktm halbuki mütemadiyen yayı
yorsun.» der. «Serbest, serbest» haberler böy
le gelir ve nihayet, 10 -12 sene geçtikten sonra, 
ihtiyar lider hastalanır ve çıkıp artık vaızler-
da bulunmaz. Halk tazyik eder, «çık bize ders 
ver, arzu ediyoruz.» derler. «Peki, d*r>>, ben 
hepinize birden hitabedemem, ama kabile reis
leriniz teker teker gelsinler onlar vasıtasiyle 
size nasihatlarımı söylerim, bilgilerimi veririm» 
der. Bir tanesini kabul eder ve bir saatlik gö
rüşmeden sonra telkinatını yapar ve eline bir 
vesika verir, «Bu benim imzalı vesikamdır, ben 
öldükten sonra bu dindaşlarıma sen reislik ede
ceksin, sen benim halifemsin» der ve bir de ki
tap verir bu da İncildir. «Buna göre amel edi
lecek» der. Yalnız, «sakın ben ölünceye kadar 
ortaya çıkma, beni biliyorsun millet çok sever 
seni öldürebilirler» der. Bir hafta sonra ikinci 
kabilenin liderini kabul eder, ona da yeterli tel
kinde bulunur, sonra ona da bir imzalı vesika 
verir ve bir de incil verir ve der ki, «Sen be
nim yerime geçeceksin, şu kitapla da amel ede
ceksin, ancak bunu ben ölünceye kadar ortaya 
çıkarma. Şayet sahte vesikayla çıkanlar olursa 
kılıcını kullanacaksın» der. 11 kabilenin 11 re
isine aynı şekilde ayn ayrı vesika ve ayrı mâ
naya gelecek şekilde yazılmış înciller verir. 
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öyle ki, bütün hükümlerinde zıtlılık taşıyan 
birer İncil. Ölür, hattâ belki ağzımdan bir şey 
kaçırırım diye kendisini açlığa terk eder ve aç
lıktan ölür. Büyük bir merasim yapılır. Bir müd
det sonra, halkın yası geçtikten sonra, toplanır
lar, derler ki; «Hani, liderimiz öldü de bir şey 
demedi mi? Bir tanesi çıkar, «işte, beni reis tâ
yin etti, işte vesika işte vesika işte kitaplar 
der.» Bir diğerine de zaten vermişti, o da ko
nuşunca; sen sahtekârsın, yok sen sahtekârsın 
diye birbirine girerler. 11 kabilenin reisi birbi
rine girince bütün kabileler birbirine girer; on-
binlerce ölü... Bunların yerine çocukları gelir, 
ama incil paramparça olmuştur ve 11 bölüme 
ayrılmıştır. 

Yahudi, kendisinden sonra gelen Hıristiyan
lık amini parçalamak için en güzel metodu bul-
muj ve tatbik etmiştir. Şimdi bizim içimizde 
de bir kısım insanlar kendilerini en mükemmel 
nıüsl liman sanarak ortaya çıkıyorlar ve kendi
linden gayrı olan insanları tekfir ediyorlar. 

BAŞKAN — Lütfen toparlayın efendim. 
LÛTFİ BİLGEN (Devamla) — Bu da sanı

yorum İd, bir yahudi oyunudur ve buna gelme
meliyiz. Bunun önlenmesinde en büyük vazife 
Diyanet İşlerine düşüyor. Bu teşkilâtımız aklını 
başına toplamalıdır ve biz de toplamalıyız. Bu 
oyuna gelmemeliyiz. 

Beni dinlediniz; 1971 bütçesinin Diyanet Teş
kilâtına ve dolayısiyle milletimize hayırlı olma
sını diler, hepinize saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim, Sayın Bilgen. 
Sayın arkadaşlarım, gruplar dışında 6 sayın 

üye Diyanet İşleri bütçesi üzerinde konuşmuş
tur. Ancak, konuşan sayın üyeler Sayın Baka
na sorular sormuştur, Tüzüğümüzün 78 nci mad
desi bu sorular cevaplandırılmadan evvel kifa
yet önergesinin oya konulamıyacağını âmirdir. 
Teamülümüz de bu hükmü teyideder nitelikte
dir, Sayın Bakanın konuşması istisna edilmek 
suretiyle kifayetin oya konulması merkezinde
dir, Kifayet önergesini okutuyorum efendim. 

Yüksek Başkanlığa 
Diyanet İşleri bütçesi üzerindeki müzakere-

b r n kif ay etini ve maddelere geçilmesini arz ve 
teklif ederim. 

Uşak 
M. Faik Atayurt 

BAŞKAN — Önerge aleyhinde konuşmak is-
tiyen var nıı efendim? Yok. Olmadığına göre bi
raz evvelki açıklamam dâhilinde, bu önergeden 
evvel Saym Hükümete tevcih edilmiş olan so
rulara cevap verilmesi hususu ve Sayın Baka
nın açıklaması müstesna olmak üzere kifayeti 
oylarınıza sunuyorum. Kabul buyuranlar... Ka
bul etmiyenler... Kifayet önergesi kabul edil
miştir efendim. 

Bir sayın üye daha söz sırasındadır, son söz 
Cumhuriyet Senatosu üyesinin olduğu için Sa
yın Bakandan sonra konuşacaktır efendim. 

Saym Bakan Hüsamettin Atabeyli, buyurun 
efendim. 

DEVLET BAKANI HÜSAMETTİN ATA
BEYLİ (Erzincan Milletvekili) — Sayın Baş
kan, Cumhuriyet Senatosunun sayın üyeleri; 
Diyanet İşleri Başkanlığı Teşkilâtı işlerinde 
muhterem gruplar ve muhterem senatörler ta
rafından ilerij'e sürülmüş bulunan mütalâaları, 
tenkidleri ve temennileri zevkle ve intibah ile 
dinledik. Şüphesiz biz akademik mahiyette olan 
bir takını görüşlerin tartışmasını ve cevapları
nı huzurunuzda arz edecek değiliz. Aslında, bir 
bütçenin tenkit ve siyasi müzakeresi sırasında 
bendenizin, hem yetkisi hem de ehliyeti bakı
mından meseleyi bu ölçüler içinde tartışmam 
mümkün değildir. 

Hemen, hemen genel olarak bütün konuşma
cılar, bundan evvelki yıllarda da cereyan etmiş 
elan tarzı müzakereye uygun olarak, lâyiklik 
meselesini bir ölçü içerisinde değerlendirdiler, 
tatbikatından şikâyetçi oldular veyahut benim-
siyen arkadaşlarımız da bulundu. Pek tabu bu 
görüşleri Anayasamızın 19 ncu maddesinin tâ
yin ve tesbit ettiği şümul içerisinde anlıyan ar
kadaşlarımız bulunduğu gibi, bunun dışında 
anlıyan arkadaşlarımız da bizim görüşlerimize, 
bizim Hükümet Programımızda ve seçim beyan
namelerimizde tesbit etmiş olduğumuz görüşle
rimize, aykırı bir şekilde anlıyanlar da bulun
muş oldu. 

Mesele, lâiklik konusunun, Türkiye'de bir 
vuzuha ve muayyen bir noktaya gelmesi me
selesidir. Meselenin esası budur. Eğer bu ko
nuda bir ittifak hâsıl edebilirsek bugün şikâ
yetçisi olduğumuz pek çok meselelerin halli yo
lunda. gayet ciddî ve emin adımlar atmış olu
ruz. Esasında bu konu mazide uzun boylu mü-
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zakerelere sahne olmamış, gayet kısa bir su
rette geçiştirilmiş, hattâ hükümetler kendi 
programlarında bu konuya fazla ehemmiyet de 
vermemişlerdir. Bendeniz, Cumhuriyetin ku
ruluşundan itibaren bütün Hükümet programla
rında bu konuyu aradım. Bulabildiklerim şu
dur; 

1923 tarihli Hükümet programında; hatip ve 
vaizlerin yetiştirilmeleri ile ilgili bir paragraf 
mevcuttur. Keza, 1950 tarihli Hükümet prog
ramında «Bir irticai tahrike asla müsaade et
memekle beraber, din ve vicdan hürriyetlerine 
riayet edeceğiz.» diye bir paragraf mevcuttur 
ve 1982 tarihli Hükümet programında da, 
«lâik devlet idaresi tssatır. Hükümet aşırı sağ
cılık ve solculuk akımlarına karşı koyacaktır. 
Vicdan, dinî inanç ve kanaat hürriyetlerini 
korumayı vazife sayıyoruz. Aydın din adamı 
yetiştirmek ve bunları lâyık oldukları refah se
viyesine eriştirmek için gerekli tedbirler alına
caktır.» denmektedir. 

Cumhuriyet devri Hükümet programlarında 
(1962 yılma kadar) yer alan Diyanet İşlerimi
ze ait pasajlar ve paragraflar bunlardan iba
rettir. Tabiî meseleyi, tarihi perspektifi ve 
kendi şartlan içerisinde mütalâa etmek ve ora
da bırakmak istiyorum. Bunların münakaşa
sında bugün için bir fayda yok. Yalnız şu nok
tayı tesbdtte zaruret vardır- Lâik Devlet, lâik 
Cumhuriyet; Cumhuriyet lâik olsun diye yapıl
mış bir hareket değildir. Lâik Devlet fikri, 
esprisi ve bunun Anayasa ile tesbiti bir tarihî 
gelişimin, bir tarihî zaruretin, bir tarihî tat
bikatın cemiyetimize getirmiş olduğu bir nok
tadaki zaruretin karşılığını temsil eder. Yani, 
lâik olalım diye lâik olmuş değiliz. Bu itibar
la, lâiklik açısından milletin anlayışına, ters 
düşecek şekilde bakmak doğru bir hareket ol
muyor. Büyük bir imparatorluğu da yanlış 
anlaşım dolayısiyle kaybettik ve Cumhuriyet 
kendisini teminat altına almak için zaruri gör
düğü bütün tedbirleri alırken, din ve vicdan 
hürriyetini de bu tarihî tekâmülün seyri için
de vâısıl olmuş bulunduğu noktada tesbit etmeyi 
zaruri görmüştür ve bu zaruret asla inançla
rımıza din ve vicdan hürriyetimize ters düşen 
•bir anlayış değildir, blir tatbikat değildir. Sı
kıntı lâikliğin yanlış anlaşılmasından, anlatıl
masından ve bunun espirisinin tam mânası ile 

tesbit edilememesinden doğmuş bulunuyor ve" 
bugün birçok münakaşaalrın da, yine maalesef 
bu espriyi tam tesbit edemediğimizden doğdu
ğu kanaati bende hasıl oluyor. Ama, bundan 
evvelki bütçe müzakereleri dolayısiyle yapılan 
tenkidlteri, temennileri hatırlıyorum; bu konuda 
bir hayli merhale aşmış olduğumuzu kabul ede
biliriz. Biz Devletimizi lâiMeştiriıjken, sadece 
din ve vicdan hürriyeti üzerinde lâiklik pren
siplerini hâkim kılmak gibi dar bir görüş ile ha
reket etmemişiz, nizamlarımızı lâiklieştirmişiz. 
Yani, kanunlarımız da lâik hükmü hâkim kıl
mışlar. Medeni Kanunu kabul etmişiz, medeni 
kolları kabul etmişiz. Anayasanın bu esprisi
ne uygun bütün kanunlarımızda bu hükmü hâ
kim kılmışız. Şu halde, Devlet olarak lâikliği 
benimsediğimiz gibi, tatbikat olarak, yani ka
nunların icrası suretiyle bir tatbikat olarak da 
benimsemişiz. Bu tatbikatın muhatabı da fert
ler, cemiyet, millet olduğuna göre, millet ola
rak da bu prensibi benimsemiş olduğumuzu ka
bul etmek lâzımdır. Sıkıntımız yok mu bu ko
nuda? Vardır. Arz ettiğim gibi, uzun yılar 
bu tatbikat yanlış anlaşılmıştır, yanlış tatbik 
edilmiştir. 

Bunda aşağı - yukarı bütün senatörler müt
tefiktir zannederim. Bu işte bir kasıt da ara
mıyorum. Prensip yanlış anlaşılmış. Bir kasıt 
da aramıyorum, ama neticeleri itibariyle bizi 
usun vadede biraz sıkıntıya sokmuş ve hâlâ 
da bu sıkıntı bir ölçüde devam etmektedir. 
Ama, gelişmeler o istikamettedir |ki, ben birçok 
arkadaşımın ifade ettiği gibi, nevmit ifadelerle 
belirttiği gibi bir karanlık tablo bu hususta 
çizemem. Bizzat bu teşkilâtın yakından bir mu
rakıbı olarak meselelerine vakıfım, üzüntüleri 
vardır, sıkıntıları vardır. Kendisine karşı ya
pılmış bulunan haksız bühtanların, arkadaşları
mız, vazifelilerimiz tazyikleri altındadırlar. Tür
kiye'nin her hangi bir yerinde bizim teşkilâtı
mızla asla ilgisi bulunmıyan bir hâdise; bir ir
ticai hareket ve saire diye bizim teşkilâtımıza 
yakıştırılmak isteniyor. Bundan teşkilât müte
essirdir, üzgündür. Bizim teşkilâtımız tarafın
dan tâyin edilmemiş, kadrosu Devlet tarafından 
verilmemiş bir köy imamının, köy camiindeki 

. bir kırık cümlesinden bu teşkilâtın tümünü it
ham altına alırsanız, arkadaşlarımızın hizmet
teki şevkim adamakıllı kırmış oluruz. Binaena-
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leyh, ölçülerimizi normal tutup, bunları nor
mal bir baza irca etmek suretiyle taleplerimizi, 
tenkid ve temennilerimizi bu noktadan hareketle 
yaparsak, çok daha insaflı bir istikamette hare
ket etmiş oluruz kanaatindeyim. 

Bizim müşahedemize göre bu konuda Türki
ye'deki gelişmeler müspettir. Hürriyetlerin her 
türlü takyidin dışında kullanlıdığı bir memle
kette elbette bâzı şeyleri beğenen, bâzı şeyleri 
beğenmiyen kimselerin bulunacağı aşikârdır ve 
bunlardan şikâyetçi olacağı gene bedihidir. Bun
ların Devletin bir resmî teşkilâtı tarafından 
meydana getirilmesi, organize edilmesi, yürütül
mesi meselesi ayrıdır, onun dışında, meselele
rin bâzı kere mücerret onun dışında, cereyan 
etmesi ayrı meselelerdir, Bunu Diyanet işleri 
Teşkilâtı ile irtitatlandırmak suretiyle değerlen
dirmek arz ettiğim gibi doğru bir değerlendir
me olmıyacaktır. 

1965 senesine kadar, arkadaşlarımız tara
fından ehemmiyeti bu derece büyük olduğu te
barüz ettirilen, teşkilâtın bir teftiş kadrosu mev
cut değil idi. Yani, bir müftü, bir vaiz her 
hangi bir yerde hizmetinden dolayı yanlış bir 
harekette bulunduğu takdirde, bunun teftiş 
edecek, murakabe edecek, hakkında rapor vere
bilecek ve ondan sonrada kanuni gereğini yapa
bilecek bir teşkilât mevcut değildi. Bunlar va
lilerin, kaymakamların veya sorumsuz, mesunli-
yetsiz birtakım kişilerin - mesuliyetsiz demiye-
yim - sorumsuz birtakım insanların murakabesi 
ve takdirleri içerisinde idi. 1965 yılından itiba
ren bir teftiş mekanizmasına sahip olduk ve bu 
mekanizmayı işletiyoruz. Yönetici arkadaşla
rımız insan üstü gayret gösteriyorlar diyebili
rini; yapılan şikâyetleri değerlendirmek, mahal
linde tetkik etmek, haklılık ve haksızlıkları 
ayırabilmek için. Bu teşkilât yenidir. Geliştir
meye, eğitmeye, hizmet için eğitimle geliştirmeye 
gayret ediyoruz. Teşkilâtın mensuplarının hep
si yüksek tahsil mezunu arkadaşlarımızdır. Hep
si zaman içinde tecrübe sahibi olmuşlardır. 

Şikâyet konularının bagmda vaizler meselesi 
geliyor. Hatip arkadaşlarımız vaizlerden şikâ
yetçi oldular, doğrudur, şikâyet edilecek nok
taları bulunabilir. Bugün muhtelif meclislerden 
yetişmiş din adamları camiamızda hizmet gör
mektedir. Birtakımı müktesep hakları dolayı-
siyle bu hizmetlere 633 sayılı Teşkilât Kanunu

nun 1965 yıhnda yürürlüğe girmesinden önce 
intisabetmişlerdir, müktesep haklarıdır, görev 
veriyorlar. Bir kısmı, o tarihten önce teşkilâta 
intisab etmiştir ve fakat gene yüksek mektep 
mezunudur, bir kısmı o tarihten sonra intisabet-
miştir. 1965 tarihinden sonra teşkilâtımıza 
intisabeden vaiz olma talebiyle, müftü ol
mak talebiyle intisabeden herkes yüksek 
tahsil mezunudur. Bunun dışında meslek
ten yetişmişlerin tâyinleri yapılmamakta
dır. Bunları bir kontrol altına almak, 
yani kontroldan maksadım, daha müessir, daha 
müsmir, daha şikâyetleri azaltacak şekilde bu 
vaizlerin yapılmasını temin etmek için bir yö
netmelik yaptık. Vaizler Yönetmeliği diye bir 
yönetmeliğimiz vardır. Yalnız bu yönetmelik 
henüz yenidir, tatbikatını kovuşturuyoruz. Her 
geçen gün bu yönetmelik müessiriyetmi daha 
da artıracaktır. Bilgi olsun diye arkadaşla
rıma bu yönetmelikten bâzı pragraflar okumak 
Üşüyorum. Meselâ, vaizin hazırlanışı konusun
daki pragrafta şunlar var: «Hitabedilecek ce
maatin durum, kültür ve anlayış seviyesi, gü
nün ve bulunduğu çevrenin şartları dikkate alı
narak konu seçilir. Konu ile ilgili âyetler^ ha
dîsler, diğer muteber kaynaklar tesbit edilir. 
Konuşma süresi nazarı dikkate alınarak plânla
nır. Konuşulurken genellikle ölçülü, yapıcı, 
uyarıcı, öğretici, teşvik edici, sevindirici, müj-
deleyici ve sakındırıcı ifadeler kullanılır. Vaiz 
aşırı ve kırıcı ifadelerden, mesnetsiz sözlerdan, 
siyaset ve şahsiyat yapmaktan kaçınır, sözlerin
de daima samimi olur. Vaiz esnasında dinî bü
tünlüğü ve millî birliği zedeleyici ihtilaflı mese
lelere yer vermekten kaçınır.» - Bunu yeni çı
kardık değerli senatörler - «Vaizler en az ayda 
bir defa müftü ve veya temsilcinin başkanlığın
da toplanırlar. Bu toplantılarda vaiz, hutbe ve 
gerektiğinde konferans konuları görüşülerek 
tesbit edilir. Vaizler toplantıda alınan kararları 
uygularlar.» Yani, meseleyi hizmetin daha iyi 
görülmesi için disipline etmek yolunda biz ted
birlere girişmişiz. Ama, biz bu yönetmenliği 
yaptık, e artık her iş bitti, yönetmeliğine göre 
işler yürüyor diyemeyiz. Bu bir tatbikat işidir. 
Bu, elemanlarımızı bu yönetmeliğe adapte etme 
işidir. Bu yönetmenlik işini oldukça sıkı tutu
yoruz, Artık herkes, bir ilkokul talebesi bile, 
arz ettiğim gibi, 7 ilâ .13 yaşındaki talebelere 
hitabederken bile hazırlanmak lüzumunu his-
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sediyor. Gayri mütecanis bir cemaata hitabede-
cck vaiz arkadaşlarımız da evvelden hazırlanma, 
konularını seçmek lüzumunu hissedecek ve bu 
hazırlığın içine gideceklerdir. 

Diyebilirim ki, neşriyat konusunda Türkiye'
deki müesseselerin en önünde gelen bir müesse
sedir. Diyanet İşleri Teşkilâtı. Keza, hizmet 
için eğitimde en ileri derecede tatbikat yapan 
bir müessesedir Diyanet işleri Teşkilâtımız. Di
yanet Gazetesinin neşri suretiyle, en uçtaki bu
lunan köy imamlarımıza kadar bu yayını ulaş
tırıyorum. 15 günde bir çıkarıyoruz, tam ve kâ
mil bir duruma getirdiğimizi henüz iddia ede
meyiz. Gittikçe tekemmül ettiriyoruz. Bu ga
zetenin içerisinde ayrıca dünyevi bilgileri ver
mek, teknik terakkiyi, dünyanın sosyal duru
munu, gelişmeleri onlara intikâl ettirmek için 
sayfalar ayırıyoruz, gittikçe bunu daha çoğal
tacağız ve bu yoldan da onları eğiteceğiz. Ay
rıda, kurslar tertib&tmek suretiyle müftü ve 
vaizlerimizi yetiştiriyoruz, bölgeler itibariyle ve 
merkezde tertibe ttiğimiz kurslar itibariyle. 1970 
yılında 1339 görevli kursa tabi tutulmuştur. 
19Ö5 ten 1970 e kadar da 8948 görevlimiz kur
sa tabi tutulmuştur. Bu kurslar faydalı olmak
tadır, kursa tabi olan arkadaşlarımızın vermiş 
oldukları hizmetlerin teftişi ve onların hizmet 
bölgeleri itibariyle şikâyetlerin daha azaldığı
nı müşahede ettiğimizden, bu kurs ve hizmet içi 
eğitim» bundan böyle daha geniş ölçüde yer ve
receğiz. Dinî bâzı postülâlar vardır, bunlardan 
da sıkıntı doğuyor. Positülâ haline gelmiştir, 
bunun münakaşası caiz değildir. Ama, fikren 
biz onu kabul ederiz veya «taneyiz. O, bizim 
şahsi manışıımız meselesidir. Bunun üzerinde 
münakaşa cereyan etmez. Namazı üç vakte in-
dirsek olur mu olmaz mı? Bu postülâdır, kaide 
beş vakittir, üç vakit kılan; üç vakit kılar, bir 
vakit kılan; bir vakit kılar. (Öyle şey olmaz 
sesleri) Bunlar oldu efendim, onun için ifade 
ediyorum. Burada olmadı. 

Politikanın dinden istifade etme konusu ve 
dinî vasıta etme konusu keza Türkiye'de müna
kaşa konusu olmaktadır. Esasında bu bir ucuz 
münakaşadır. Bu yolla başarı kaydedilmemiş
tir. Geçen bütçelerde de ifade ettik. Bu yolla 
bugüne kadar başarı kaydedilmemiştir. Eğer bu 
yolla başarı kaydedilmiş olsa bu yolu çok ri-
jit şekilde deniyen, zorhyan siyasi partiler 1969 

seçimlerinde bir netice alırlardı. Mümkün de
ğildir ve bu bir çıkmaz sokaktır. Bu bir karan
lık yoldur. Bu yola bizim siyasi iktidarımız hiç
bir surette tevessül etmez, tevessül edenlerin de 
karşısmdadır ve kanuni gereği ne ise onu yeri
ne getirmekte de biran tereddüdetmemiştir ve 
etmiyecektiir. 

C. H. P. nin sayın sözcüsü, 1970 bütçe yı
lında cereyan etmiş olan bir müzakereyi, bir 
münakaşayı tekrarladılar. Onun üzerinde ben
deniz bu sefer fazla durmıyacağnn. Bu özerMifc 
konusudur. Biz sarahatla ifade ettik ki, Anaya
sanın 154 ncü maddesi muvacehesinde Diyanet 
İşleri Teşkilâtı genel idare içerisine dâhil bir te
şekküldür, Özerklik konusu anoak akademik 
bir münakaşa konusu olabilir. Tatbikatta, Ana
yasanın tesbit ettiği özerk müesseselerin dışın
da, müstakil bir özerklik verilmesinin imkânı 
mevcut değill. 633 sayılı Kanunu, değerli arka
daşımız özerkliğe atılmış bir adım, oraya getiril
miş bir hürriyet olarak vasıflanıdırryorlarsa (biz 
gayet tabu bu kanunun bir teşkilât kanunu ola
rak müesseseye büyük şeyler kazandırdığına 
kaaniiz ama) özerklikle bu kanun arasında bir 
irtibat bulamadığımızı, tekrar huzurunuzda be
lirtmek istiyorum. 

Muhterem senatörler, Din İşleri Yüksek Ku
rulu Teşkilât Kanunumuzca kurulması gereken 
kurullar içerisindedir ve âmir hükümJerinden-
dir. Bu kurula iki defa seçim yapılmıştır, bu iki 
seçim de iptal edilmiştir, Danıştayca. Zannede
rim, geçici 3 ncü maddenin (e) bendinin yanlış 
tatbikinden dolayı. Bunu bir partizanlık numu
nesi olarak göstermekte hiçbir fayda yoktur. 
Çünkü, bu seçimi biz yapmıyoruz zaten, bu se
çim için aynı kanunu tatbik etmişiz, aynı usulü 
tatbik etmişiz, ama şeklî bir hatamız olmuş, o 
hata da olmasaydı Danıştayın tetkikine göre ge
ne aynı elemanlar gelip, aynı insanları seçecek
lerdi Değişik bir sonuç meydana gelmiyecekti. 
Din îşleri Yüksek Kurulu çoğu zaman yanlış an
laşılmış bir kuruldur. îstişari bir kuruldur. Ka
nunun vermiş olduğu görevler bellidir, o göre
vin dışında kuruldan her hangi bir görev iste
mek ve beklemek lüzumsuzdur. Şimdi Din işleri 
Yüksek Kurulu seçimleri iptal edilmiş olduğu
na göre biz meseleyi yeniden tetkik ettik. Maa
lesef, kanunun seçim sisteminde, iki seçim tec
rübesi geçirmiş olmamıza rağmen, gene birtakımı 
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aksaklıklar olabileceğini düşündük. Bunun için 
meseleyi Danıstaya intikal ettirdik, oradan bir 
mütalâa istedik. Şu §u konulanda vuzuha var
mak istiyoruz, bu seçimlerin salim yapılabilmesi 
için dedik. Bu mütalâa geldiği zaman bu seçim
ler yeniden tekrarlanacaktır. Ancak, Teşkilât 
Kanunumuz üzerinde bir değişiklik çalışmamız 
da var. Bu değişiklik çalışması seçim sistemine 
de sâridir. Huzurunuza gelip münakaşası yapıl
dığı zaman mesele daha duruluğa kavuşacaktır. 

Din İşleri Yüksek Kurulu kendisine mevdu 
görevler arasında, iki kere feshedilmiş ve yeni
den kurulmuş olmasına rağmen, kesif bir çalış
ma yapmış; Cami Görevlileri Yönetmeliğini, Va
izler Yönetmeliğini, Tezkiye Yönetmeliğini, Din 
İşleri Yüksek Kurulu yani, kendi kurulunun ça
lışma usulleri ile ilgili yönetmelik, Burs Yönet
meliğini, Mushafları İnceleme Kurulu Yönetme
liğini, Dinî Yayınlar Döner Sermayesi Yönetme
liğini çıkarmıştır. Mesai gördüğü zaman içeri
sindeki bu faaliyeti diğer hizmetlerine eklendiği 
takdirde kurul, görevini bu müddet içerisinde 
yerine getirmiştir. 

Değerli konuşmacıların bir kısmının iştirak 
ettiği konu da Diyanet İşleri Teşkilâtının bu
günkü üzücü durumudur. Üzücü durum,.. Bu, 
üzücü durum terimini reddediyorum, Diyanet 
İşleri Teşkilâtının hiçbir üzücü durumu yoktur. 
Her teşkilâtın içerisinde hizmete ait birtakım 
aksaklıklar, noksanlıklar olur, Bunlar takiibe-
dilir, değerlendirilir ve gereği ona göre yapı
lır. Diyanet İşleri Teşkilâtında şu hizip, bu hi
zip ; şu grup, bu grup diye bahsediliyor. Bir ke
re, Teşkilât Kanunumuz, merkez teşkilâtının 
müdürler grupunun yüksek tahsilli olması şar
tını koymuştur ve bu teşkilâtın başındaki in
sanların hepsi yüksek tahsillidir. Teşkilâtın alt 
kademelerinde de yine yüksek tahsilli büyük bir 
grup mevcuttur. Teşkilâtın içerisinde bir ikilik, 
bir üçlük v.. s. mevzuu'bahis değildir. 

Diyanet İşleri Başkan Yardımcısının duru
mu uzun boylu polemik mevzuu yapılmıştır, bir 
bir münakaşa mevzuu yapılmıştır. Mesele, bildi
ğiniz gibi Yüce Senatoda bir araştırma konusu
dur ve uzun müzakereler sonunda teşekkül eden 
komisyon, raporunu hazırlamış, huzurunuza ge
tirmiştir. Bu raporu görüştüğünüz zaman mese
leler aydınlığa çıkacaktır, aydınlanacaktır. Ya
pılan iddiaların nelere istinadettiği ve karşılık

larının neler bulunduğu (hu raporun tabiî hu
zurunuzda münakaşasını yapmak istemediğim 
için umumi konuşuyorum) açıklığa kavuşacak
tır. Biz, mesul insanlar olarak meseleleri dosya
lar, evraklar üzerinde, tatbikat üzerinde kontrol 
ediyoruz. 

Sayın konuşmacıların mühim bir kısmı diyor 
ki; efendim, bütün yetkiler Diyanet İşleri Baş
kan Yardımcısının elindedir. Bendeniz, mesul 
insa,n olarak diyorum ki, Diyanet işleri Başkan 
Yardımcısının elinde sizin bahsettiğiniz yetkile
rin hiçbirisi yoktur. Ne bir nakil, ne bir tâyin 
yapabilir. Yapmamıştır, gelecek huzurunuza, gö-
reoeksniz, Bundan cesaretle ifade ediyorum, ve
sikalarını Soruşturma Kuruluna verdik, «buyu
run tetkik edin» dedik; sizin iddia ettiğiniz «şu 
nakil, şu tâyin... v. s.... v. s. hiçhirisi varit de
ğil.» Tetkik ettiler baktılar; bunlar varit değil
dir ve huzurunuzda göreceksiniz bunları. Bugün 
de böyledir. Diyanet İşleri1 Başkanı, Diyanet İş
leri Teşkilâtının bütün muamelâtına hâkimdir 
ve sadece onun tarafından kontrol edilir ve be
nim tarafımdan kontrol edilir. Benim kademem 
ve Diyanet İşleri Başkanlığı kademesi, ondan 
sonra kendi seksiyonları. Bunun dışında hiçbir 
kontrol mevcut değil. Biz, bir memurumuz hak
kında bir muamele tâyin etmek lüzumu varsa 
elbette yaparız. Yani, biz hayır ben bunu yap-
mıyacağım gibi bir ısrarın içerisinde değiliz. 
Yalnız, idare olarak ve idare âmiri olarak bize 
bir zaman tanıyınız. Görelim beralberce. Mesele
lerin açıklığını görün, münakaşa edin, Yüce Se
nato bunu münakaşa etsin diyorum. Görevliy
ken, icahmda o görevde daha fazla mesuliyete 
tahi tutulmak icabediyorsa, o münakaşanın için
de bu da meydana çıksın, görelim diyoruz bir 
kere. Bu münakaşayı huzurunuzda inşallah ya
pacağız. 

Bir değerli arkadaşım, meseleyi sıcak tut
mak istiyor. «Efendim, Amerika'ya gitmiş..» 
Değerli senatörler, yıllık iznini bir memur alır, 
(Türkiye'de sekizyüzfoin memur var, senelik iz
nini alır) ondan sonra da kalkar yurt dışına gi
derse bundan Devlet Bakanı olarak sizin habe
riniz olur mu? Veyahut hangi bakanın yurt dı
şına giden bir memurunun seyahatından, şahsi 
seyahatından (ne devletin parası, pulu, ne dev
letin permisiyle, ne şu, ne bu.) Haberi olabilir? 
Nereden haberi olur Devlet Bakanının bundan? 
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Yıllık iznini almış Amerika'ya gitmiş. Yıllık iz
nini alan birçok memur Avrupa-ya gider, İngil
tere'ye gider... Nereye canı isterse gider. Bun
ları ben Bütçe Komisyonunda da arkadaşıma 
böylece ifade ettim, ama tatmin olmamışlar, ge
ne meseleyi buraya getirdiler, gene aynı ölçüde 
arz ediyorum, 

«Başkanlık teşkilâtı vekâletlerle görevlendi
rilmiştir. Çünkü asaleten tâyin edersiniz, bunla
rın nakilleri, tâyinleri sizin elinizde olmaz. Bu 
vekâMen idare edilme halinde siz bu vekâleti 
bir baskı unsuru olarak kullanırsınız, kullanı
yorsunuz.» dendi. Hayır. Teşkilât Kanunumuz 
ve 3656 sayılı Kanun muvacehesinde buraya 
ajsale'ten tâyin yapamadığımızı bundan evvelki 
bütçelerimizde ifade etmiştik. 

Personel Kanunu yeni bir imkân getirmiştir. 
Bu kadro intibaklarını yaptık. Derece durumu 
hallolduğu zaman buradaki arkadaşlarımızın 
asil olarak tâyinleri yapılacak. Vekâleten yapa
mamamızın tek sebebi budur. Başka bir sebebi 
de mevcut değildir. 

C. H. P. nin Sayın Sözcüsü, «Diyanet İşleri 
Teşkilâtında imam - hatip okulu, Yüksek İslâm 
Enstitüsü, İlahiyat Fakültesi mezunları iş bula
mazken «Nurcular», ve saireciler vazife almak
ta, iş bulmaktadır» diyor. Bir kere bu, arkada
şımın müdafaasını yaptığı husus, 633 sayılı Ka
nuna aykırıdır. Bu kanun kimlerin, nerede, ne 
vazife alacaklarını ifade etmiştir. Bilâkis biz, 
bize müracaat eden yüksek mektep mezunu her
kesi almanın iştiyakı içindeyiz ve geriye çevir
diğimiz bu tip müracaatçıların sayısı beş parma
ğın içerisinde bile değildir, o da ortak nitelik 
v. s. gibi sebeplerden dolayıdır. Teşkilâtımızı bi
lâkis, genç kadrolarla doldurmanın ve onlara 
adapte etmenin gayret ve imkânlarını arıyoruz. 
Biz bunu böyle yapmak istesek de kanun mâni 
zaten. Vekili imam - hatiplerin dışında biz, teş
kilâtımıza mektep mezunu olmıyan bir kişiyi 
almak ihtiyarına malik değiliz, alamayız. Vaiz
ler, bundan sonra yüksek mektep mezunu ola
caktır. İmam - hatip okulu ikinci devre mezun
larını dahi, kanun «bulunmadığı takdirde ala
bilirsiniz» diyor. Biz, sertlikle diyebileceğim bir 
prensip kararı ile bunları dahi bir, bir buçuk 
senedir almıyoruz. Bir, iki istisna olmuştur, bü
yük tecrübeli bir, iki vaiz ve müftü konusunda. 
Bunun dışında istisna dahi olmamıştır, almıyo
ruz. 

Diyanet işleri Başkanlığı vekâleten idare 
edilmektedir .Teşkilât Kanunumuz gereğince 
yekâleten idare edilmektedir. Personel Kanunu
nun getirmiş olduğu yeni imkân içerisinde bu 
makamı asalete çevirmeye çalışacağız. Bir baş
kan yardımcısı vardır, ikinci başkan yardımcısı 
idari takdire taallûk ediyor; onu zamanı gelin
ce takdir edip tâyin edeceğim. 

Daire başkanlarının vekâletini arz ettim, 
Din İşleri Yüksek Kurulu seçimini arz ettim, 
tüzük ve yönetmeliklerden çıkarılması âcil olan
lar, kurulun çalışma süresiyle mütenasip bu
lunan bir zaman içerisinde çıkarılmıştır. 

Kadrolar ve vekil imamlar konusu muhte
rem senatörler, devamlı bir şikâyet konusudur, 
Vekil imamlık konusunu 633 sayılı Kanun ge~ 
tirmişjtir. Buğun on, on ikibini aşan vekil imam -
Hatip vardır teşkilâtımızda. Yani, İmam - Ha-
Hip Okulu birinci veya ikinci devre mezunu 
olmadığından dolayı vekâleten bu görevi ifa 
eden, yerine asılı geldiği zaman yerini kaybe
der ki, bu husus din görevlileri arasında bü
yük şikâyet konusu olan bir meseledir. Fakat, 
Kanunun bu hükmü, senede bu kadroda istih
dam ettiğimiz görevlilerin hemen iki yüz kada
rının imam - Hatip okullarnidan mezun olması 
gibi bir güzel sonuç meydana getiriyor. Sonra, 
bunlar bu kanunla bir defaya mahsus olmak 
üzere deneniyor. Asıl kadroya geçirsek arkadan 
gelecekleri ne yapacağız? Gene yığılma olacak
tır. imam - Hatip okulları gerekli mezunları 
verinceye kadar bu teraküm bizi yine tazyik 
edecektir. Onun için biz bu konuda şu tedbiri 
aldık: 

Bildiğiniz gibi Personel Kanununa göre gö
revler vekâletten ifa edilmesine rağmen maaş
larının tamamı kendilerine ödenecektir. Her 
sene dağıtacağımız ikibin kadrodan meselâ, he
nüz onun tesbitini yapmadık, ihtiyacımız ne 
olacaktır belli değil, elli kadroyu mesul tut
mak suretiyle vekil imam - hatiplerin yerine, 
müracaat eden asil imam - hatiplerin bu vekil 
arkadaşları tedirgin etmemesi, onların bir nevi 
ekmeğine mâni olmaması için, müracaatları ha
linde kendilerine müstakil kadro vermek sure
tiyle istihdam edeceğiz ve vekâleti bir emniyet 
müessesesi halinde muhafaz edeceğiz. 

Kadroların tevziinden, zannederim, bende
niz de dâhil şikâyetçi olmıyan kimse yok. Bunu 
geniş ölçüde Bakanlıktan tevzi ettiğimiz zaman 
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ıbüyük şikâyetler olmuş, tam vilâyetlere bırak
tığımız zaman büyük: şikâyetler olmuş; kısmen, 
cüzi miktarda da olsa Bakanlık eliyle ve fa
kat büyük kısmını vilâyete verdiğimiz zaman 
da gene şikâyetler devam etmiştir. Büyük köy
lere verdiğimiz zaman da, küçük köylere verdi
ğimiz zaman da şikâyetler olmutşur. Büyük 
köye vermişiz, küçük köy, «insaf ediniz, bu kö
ye bir salma salarsınız imam parasını toplıya-
bilir, ama benim yirmi, yirmibeş hanelik kö
yüm imamını tutmak iktidarından mahrumdur, 
kadroyu bana verin» der. Oraya vermişiz. Bü
yük köy demiş ki; «insaf ediniz, yirmi evli kö
ye kadroyu verdiniz, cemaati yoktur kadroyu 
bana verin». Tam bir kıstas ve ölçü bulmaya 
imkân olmadığı cihetle bunu, gene bölgenin 
hususiyetlerine, köylerin hususiyetlerine dikkat 
edilmek suretiyle tamamen, 1971 yılı içerisinde, 
ama tamamen Bakanlıktan hiç vermemek sure
tiyle, valilerin takdirine ve vilâyetlerin köy 
adedi nisbetlerine gtire dağıtımını yapıp, sa
yın senatör ve milletvekillerine de meseleyi, 
dağıtımdaki kıstasların nelerden ibaret oldu
ğunu birer mektupla bildirmeyi düşünüyorum 
efendim. Bu yılki tatbikatı böyle yapacağım. 

Sayın Hazerdağlı da Diyanet işleri Başkan
lığındaki şikâyetlerden, ikilikten bahsetti. Ona 
cevap arz ettim, tekrar değinmiyeceğim. «Bi
zim şikâyetlerimize hiç kulak asılmıyor» diyor
lar. Biz her şikâyete kulak veriyoruz. Her şikâ
yet tahkik konusudur. Ama, teftiş kadromuz 25 
kişidir ve bunun muayyen bir gücü vardır, bu 
gücünün üstünde bir taJhkik imkânımız yoktur, 
zamanı gelince her şey tahkik edilmektedir. 
Sözlerimin başında arz ettiğim gibi bizim teş
kilâtımız tarafından söylenmiyen, yapılmıyan 
birtakım işlerin bize izafe edilmesi gibi, burada 
Atatürk mukayesesini bizim teşkilâtımızdan 
kimse yapmamıştır ve böyle bir şey de bize in
tikal etmemiştir, bunu şiddetle reddederim ve 
foöyle bir şey bize intikal etse anında, saatında 
müdahale ederim. 

Teftiş kadromuz müstakil çalışan bir kadro
dur ve kendisine verilen işlerin dışında «şöyle 
böyle teftiş yap» diye hiç bir surette, ben dâ
hil, Diyanet işleri Başkanı dâhil, kimseden 
emir almamıştır. 4 yıllık Bakanlığım süresince 
hiçbir müfettiş veya Teftiş Kurulu Başkanı ge
lip diyemez ki, Bakan bize veyahut Diyanet 
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işleri Başkanı bize, teftişin şu istikamette ya-
| pumasını söyledi. Bunu gönül ferahlığı ile, ga-
I yet rahatlıkla ifade ediyorum. Sadece teftiş 

görevi verilmiştir; şurada şöyle bir hâdise var-
j dır buyurun gidin, sonucunu bize getirin şek

linde. Değerlendirmeleri de Disiplin Kurulu 
yapmaktadır. Ben Teftiş Kurulu raporunu be
ğenmezsem okur, tahkike muhtaç bâzı şeyler 
görürsem ki, bunu bir kere yapmışımldır, o za
man «şunu bir kere daha teftiş edin» demiş, 
bir kere daha teftiş ettirmişimdir ve sonucuna 
da iktida etmişimdir. 

Zararlı yayınlarla mücadele Diyanet işleri 
Teşkilâtının görevleri arasındadır. Zararlı ya
yınlarla mücadele etmek için de arz ettiğim gri
bi en geniş neşriyatı biz yapıyoruz. Döner, ser
mayemizin genişlemesi nisbetinde bu mücade
leye hız vereceğiz ve daha da genişleteceğiz. 
Fakat, Türkiye'de, bu temennide bulunan ar
kadaşımın da işaret ettiği gibi, sansür müesse-

! sesi olmadığı için, biz bu tip yayınları evvel
den kontrol etmsk imkânına malik değiliz. 
Yalnız, bize müracaat ederek yayınlarının, 
Diyanet işleri Teşkilâtı tarafından, Din İş
leri Yüksek Kurulu tarafından okunmasını, gö
rülmesini ve görüldüğüne dair işaret edilme
sini istiyen yayın sahiplerine 'bu husus bu
gün de tatbik edilmekte ve yapılmaktadır. 
Bunu ai2 'ediyorum. 
Zararlı yayaınlarla mücadele, üzerinde ha

kikaten hassasiyetle ve ciddiyetle durulması 
lâzımgelen bir konudur. Bu noktaya işaret 
eden değerli arkadaşıma teşekkür ederim. 
Yalnız, hürriyetlerin çok geniş şekilde tat-
'bik edildiği bir memlekette bunun güçlüğünü 
de takdirlerinize arz ederim. Mesele, İm zavi
yeden bir kazanç meselesi haline, maalesef 
getirilmek istenmektedir, getirilmiştir. Dinî 
hidbir uyarıcı değeri olmıyan, hattâ hiçbir 
neşriyat değeri olmıyan birtakım risalele
rin pazarlarımızda satıldığı (bir vakıadır. Bu
nun karşısında Ibiz ilmî neşriyatımızla ve arz 
ettiğim Diyanet Gazetesi yoliyle mücadele 
ediyoruz. Yayınevleri kurmak faaliyeti için
deyiz. Ankara'nın, istanbul'un muhtelif yerle
rinde yayınevleri kurmak suretiyle bu neşri
yatla mücadeleyi daha da geliştireceğimiz ka
naatini taşıyorum. 
Sayın senatörler, Diyanet işleri Bütçesi üze-

| rin deki görüşmelerimi mümkün mertebe kısa 
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olarak arz etmeye, huzurunuzu az işgal et
meye çalıktım. Bu 'bütçe vesilesiyle Yüce He
yetinize saygılarımı şahsım ve teşkilâtım adına 
arz ederim. Teşefkkür ederim. (Alkışlar.) 

NECİP MİRKELÂMOĞLU (izmir) — Soru 
sormak istiyorum. 

IBAŞKAN — Saym Mirkelâmoğlu kifayet 
takriri sorulara da şâmil olduğu için, maale
sef mümkün olmıyacak. 

Son söz Cumhuriyet Senatosu sayın üye-
sinindir. iSaym Sırrı Atalay?... Yok. 

Bu suretle Diyanet İşleri Bütçesi üzerin
deki görüşmeler tamam olmuştur. B'ölümlsre 
geçilmesini oylarınıza arz ediyorum : Kabul 
edenler... Etmiyenler... Bölümlere geçilmesi ika-
foul edilmiştir efendim. 

(A/ l ) CARİ HARCAMALAR 
Bölüm Lira 

12.000 Perslonel giderleri 8 0^3 935 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir 

13.000 Yönetim giderleri 4 497 351 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir 

14.000 Hikmet giderleri 724 002 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir 
Etmiyenler... Kalbul edilmiştir 

16.000 Çeşitli giderler 20 0O1 
BAŞKAN — Kabul edenler,.. 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir 

(A/3) SERMAYE TEŞKİLİ VE TRANSFER 
HARCAMALARI 

Bölüm Lira 

35.000 Sosyal transferler 15 001 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir 

36.000 Borç ödemeleri 115 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir 

Tümünü oylarınıza arz ediyorum : Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir efen
dim. Diyanet işleri Bütetesi müzakereleri sona 
ermişltir, milletimizin, için hayırlı olmasını di
leriz efendim. 

F - MİLLÎ SAVUNMA BAKANLIĞI BÜT
ÇESİ : 

BAŞKAN — Millî 'Savunma Bakanlığı Büt
çesinin görüşmesine geçiyoruz efendim. 

Söz almış bulunan sayın üyeleri, Yüce Ku
rula söz alış sıralarına göre arz ediyorum efen
dim :' 

C. H. P. Grupu adına ıSayın Musluhittin 
Yılmaz Mete, Güven Partisi Grupu adına Sayın 
Sami Turan, Millî Birlik Grupu adına Sayın 
Şükran Özkaya, A. P. Grupu adına Sayın En
ver Işıklar. 

ŞaJhısları adına söz alan ISayın üyeler : Hain
di özer, Hüseyin Öztüık, Kâzım Karaağaçlıfoğ-
lu, Fehmi Baysoy, Sırrı Atalay. 

Sayın Millî Savunma Bakanı ve Bütçe Kar
ma Komisyonu temsilcisi yerindeler. Görüşme
lere başlıyoruz. 

C. H. P. Grupu adına Sayın Musluhittin Yıl
maz Mete buyurunuz efendim. 

C. H. P. GRUPU ADINA MUSLUHİTTİN 
YILMAZ METE (Adana) — Sayın Başkan, 
saygıdeğer arkadaşlarım; yurdumuzu, Cumhu
riyeti dış ve içten gelecek tehlikelere karşı ko
rumak görevini ötedenberi liyakatle yerine ge
tiren Şanlı Ordumuzu ilgilendiren bütçenin 
katî rakamlarına değinmeden önce, dünyanın 
bugünkü durumuna, milletlerin savunma gay
retlerine bir göz atacak olursak; nükleer silâh
ların insanlığı tehdit altında bulundurduğunu 
görürüz. İki büyük devletin ellerinde bulundur
dukları nükleer silâhları kullanmaları halinde, 
yeryüzünde yaşıyan insanların yansından ço
ğunun telef olacağını iddia edebiliriz. Bu iki 
devlet, ABD ve Sosyetler Birliği harp hazırlığı
nı, nükleer silâh stoklarını artırmayı o kadar 
ileri götürdüler ki, yeryüzü kendilerine dar 
geldi, Ay'da üs kurma çabası içine girdiler. 

Her davranışlarının altında dünyanın tümü
nü kendi ekonomik pazarları haline getirmek 
niyeti bulunan bu devletlerin, ellerinde bulun
durdukları nükleer silâhları kullandıkları tak
dirde birbirlerine verebilecekleri zararların deh
şetinden korkmaları bir denge sağlamaktadır. 
Bu dengeye «nükleer denge» denirken, son yıl
larda «dehşet dengesi» adı verilmeye başlan
mıştır. 

Bu durum ellerinde nükleer silâh bulunmı-
yan diğer devletleri etkilememesine imkân yok-
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tur. işte bu sebepten dolayıdır ki, diğer devlet
lerin bir çoğu ya NATO veya Varşova Paktla
rına katılmışlardır. Türkiye Cumhuriyeti de 
gerek bu, gerekse komşumuz Sovyetler Birliği
nin 1948 yılında yurdumuzun bütünlüğüne halel 
verecek isteklerde bulunması nedenleriyle NA
TO Askerî Paktına katılmış bulunmaktadır. 

Nükleer silâh stokları bulunan bir devletle, 
elinde nükleer silâhı olmıyan bir devletin harb 
(etmesinin zorluğunu kabul etmemeye imkân 
yoktur. Bu zorluğa, güçlüğe rağmen yurduna 
göz diken bir veya birkaç devletin, gücü ne 
olursa olsun, Türk milletinin harbten korkup, 
bunların isteklerine uymasının mümkün olma
dığını tarihler yazmaktadır. Gelecek her saldın-. 
ya karsı koyacağımız olağan bulunmakla bera
ber şu iki hususu gözden uzak tutmamıza imkân 
yoktur. 

— Saldırıyı çekecek davranışlardan kaçın
mak, 

— Saldırıya karşı gerekli savunma hazır
lıklarını yapmış olmak. 

Saldırıdan kaçınmak için müttefiklerle ol
duğu gibi, komşularla da iyi geçinmek gerekir. 
Kendi memleketlerinde uyguladıkları rejim ne 
olursa olsun, gerek müttefiklerimiz ABD ile, 
gerekse komşumuz Sovyet Rusya ile iyi geçin
mek zorunluğundayız. Diğer bir husus da; müt
tefiklerimizin bizimle olan ilişkilerinde bizi zor 
durumda bırakacak, (geçen yıllarda olduğu gibi 
«casus uçaklarını Türkiye'de bulunan hava mey
danlarından kaldırmak gibi» davranışlardan 
sakınmaları gerekir. Nükleer silâhın ilk hedefi, 
karşı tarafın nükleer silâh depoları, rampalar gi
bi bu silâhları atan tesisleridir. Şu halde kullan
ma olanağı bizde bulunnııyan ve diğer tarafın 
ilk hedefi halinde bulunan nükleer silâhların 
yurdumuzda üslenmesine imkân verilmemelidir. 

Saldırıyı çekecek davranışlardan kaçınır
ken, gerekli savunma hazırlıklarını bırakma
mak gereği de bir gerçektir. İnsan unsuru ba
kımından bu konuya gereğinden fazla yer ver
mişizdir. Silâh ve malzeme bakımından durumu 
incelersek; harb gücümüzün dış yardıma da
yandığını, bunun da yeterince olmadığını gö
rürüz. Müttefikimiz ABD'den nükleer silâh 
alıp bunun stokunu yapamadığımıza göre, kon-
vansiyonel silâhlarımızın yeterince olması şar
tı yerine gelmiş midir? Deniz Kuvvetlerimizin 

f elinde bulunan araçlara, Hava Kuvvetlerimizin 
uçaklarına baktığımız da bu soruyu olumlu ce-
vapîandıramıyoruz. Müttefikimiz ABD'nin plân
lı bir şekilde komşumuz Yunanistan'ın gerek 
deniz, gerekse hava kuvvetlerini bizden daha 
kuvvetli hale getirdiğini görmekteyiz. Kıbrıs 
anlaşmazlığının varlığı bu davranışın kasıtlı 
olduğu kanısını uyandırmaktadır. 

Durum böyle olunca tarih boyunca onurlu 
yaşamış olan milletimizin ordusunun ihtiyaçla
rını kendisinin karşılıyacağı tabiîdir. 1971 büt
çesini incelediğimizde; geçen yıla göre bir ar
tış olduğunu, bunun da Personel Kanununun 
getirdiği maaş artışını karşılamaktan öteye git-
miyeoeği anlaşılmaktadır. 

Yıllardan beri söylediğimiz, üzerinde en 
çok durulan «millî harb sanayiin kurulması» 
ordumuza gerekli silâhların yurdumuzda yapıl
ması fikrinin bu yıl da iltifat görmediği anla
şılmaktadır. 

Önce yurtta yapılacak olan araçlara motor 
imal eden bir fabrika kurmak şarttır. Yurt me
sellerinin çözümünde asker - sivil ayrıcalığı 
yapılmaz. Çabuk ve çok kâr getiren işler pe
şinde koşan özel sektörün bu fabrikayı yapma
sı yıllardan beri mümkün olmamıştır. Ancak, 
Devlet eliyle kurulabilir. 

Donanma Cemiyetinin, Hava Kuvvetlerini 
güçlendirme vakfının; deniz ve hava gücümüzü 
artırma çabalarını şükranla karşılamaktayız. 

Övgüye değer bu çabalar, tüm Ordumuza 
yet-scek silâh ve araçların yapımını sağlıya-
mıyacağına göre, Devletin biran önce konuya 
el atması gerekir. Biz. nükleer bomba, elektro
nik gereçlerin yapımından başlıyalım demiyo
ruz. Halen tamirhane niteliğindeki tesislerin 
genişletilerek, yapım durumuna geçebilmelerini 
sağlamak üzere yeteri kadar ödenek konulma
sını istiyoruz. 

İnsanların eşitlikleri şuurunu genç dimağ
lara yerleştiren askerî eğitimden sapılıp, be
delci adı altında imtiyazlı bir sınıf yaratma ça
basının geçen yıl başarıya ulaşamadığını se
vinçle gördük. 

Orduda iyi bir gelenek halindeki okuma -
yazma kurslarının gittikçe daha başarılı hale 
geldiğini takdirle karşılamaktayız. Okuma - yaz
ma bilmiyenlerin katıldıkları bu kurslardan gay
rı, daha bilgililerine uygulanacak, bir sistemle, 

I ilkokulu bitirme olanağının sağlanması döne-
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t̂nine girilmesini temenni ederiz. Askerî eği
time engel olmadan askere alman öğretmenlerle, 
bunuft mümkün olup olmıyacağmm düşünül-
îtnesı faydalı olur kanısındayız. 

Komşu devletlerin fert "başına sarf ettikleri 
para ile, bütçemizin uygulanmasındaki rakam
ları karşılaştırdığımızda; bizdeki miktarın çok 
düşük olduğunu, bu yılki bütçenin bunu ar
tırmak şöyle dursun daha da düşüreceğini 
üzülerek görmekteyiz. Konulan miktar birbiri
ne yakm olduğuna göre, fiyat artışları karşı
sında fertlerin sosyal ihtiyaçlarının karşılan
ması, yiyecek, giyecek ihtiyaçlarının sağlanma
sı geçen yıldan daha iyi olamayacaktır. 

Ordu mensuplarının bilgilerini artırma im
kânlarından birisi de kütüphanelerin çoğaltıl-
masıdır. Bu yılki bütçe buna imkân vermiye-
cektir. 

Sivil personele iaşe bedeli verilmemekle as
ker - sivil arasında gelir farkı devam ettiril
mektedir. Aynı hizmette çalıştırılan, aynı ba
rem derecesinde bulunan personelin eline ge
çen aylık miktarı değişiktir. 

Orduda teknik personelin çoğaltılması hem 
muharebe gücünü artırır, hem de er ınevcu-
idunun indirilmesi imkânını verir. Tejknik per
sonelin artırılması bir plân dâhilinde sağlan-
^maflıdır. 

Yabancı deniz taşıtlarının çoğunda subay 
ve astsubay sayısı erlerden daha çoktur. 

Yakıp - kesmek, mevcuda bakmamak yü
zünden çıplak hale gelen yurdumuzu, ağaçlan
dırmak için yapılan gayretleri şükranla anarız, 
Pek çok imkânı bulunan Orduya yeteri kadar 
ödenek verilmek suretiyle ağaçlandırma çalışma
larının artırılmasını temenni ederiz. 

Orduların muharebe gücünün artması için 
yeteri kadar silâhtan gayri, yurdunda huzurun 
mevcudolmıası, milletinin rahat olması neden
leri önde gelir. 

Anayasamızın öngördüğü ısosyal ve ekono
mik reformlar yapıldığı, üniversitelerimizi, üni
versite öğrencilerimizi ilgilendiren konular in
celenip, çözüm yollan bulunduğu takdirde Or
dumuzun morali yükselecektir. Yuvasında, kö
yünde, yurdunda analan, babalan, 'kardeşleri, 
milletli rahat olan, kendisi ve çocukları için 
gelecek kuşkasu bulunmayan, ağanm toprağı 
için değil kendi ailesi, kendi toprağı için sa

vaştığını bilen kimseler daha istekli, daha bi
linçli görev yaparlar. 

Öğretim üyelerinin bir kısmının kitap tica
reti yaptığı, öğretim üyesi yeteri kadar yok 
denecek yetersiz özel okullar aotınp, bu işin ti
caretini yaptıranların, ağaların onbinlerce dö
nümlük topraklarındaki köylerde köle gibi ya-
gıyanlann, zirai kredilerin tefecieler dağıtıldı
ğı memleketlerin ordulan huzur içinde olamaz. 

Türkiye'nin bugünkü durumunun aynı gö
rüntüde olduğunu, iç huzurun mevcudolma-
dığını görmekteyiz. 

Türkiye'yi içten yıpratmak yolundaki çaba
ları, inançlarına halian nefretini çekmekten 
gayri bir yarar sağlamıyan aşın sağ ve solun 
davranışları A. P. Hükümetini uyandırmaya 
yetmiyor. Yurdumuzdaki sosyal ve 'ekonomik 
bozukluklan zor tedbirleriyle gidermeye çalış
mayı, basiretsizlikle belirlersek haksızlık etmiş 
olmayız. 

A. P. Hükümetinin başının bugüne kadar 
kanunlan uygulamakta gösterdiği kayıtsızlık, 
aşırı sağı beslemesi sonucunda meydana gelen 
terör yetmezmiş gibi, dikta rejimlerine özenti
sini belirten bâzı yetkileri arzu etmeye başla
dığını, ütülerek görmekteyiz. 

Tarihimiz boyunca gerek içten, gerek dış
tan yelen saldınlara, tehlikelere kahramanca 
•karşı koyan, ezen Ordumuzun başında bulunan
ların bir kısmının katıldığı Güvenlik Kurulu
nun tebliği, sokaktaki adamda endişe uyan
dırmıştır. 

Tebliğin cümleleri arasından zayıf bir Hü
kümetin getirmek istediği zor tedbirlerinin des
teklendiği anlamı çıkartılmaiktadır. 

Patrona Halil'den, Kabakçı Mustafa'dan bu 
yana, 31 Mart Vak'ası diye anılan yobaz isyanı, 
Kurtuluş Savaşımız sırasındaki ve daha sonraki 
mülteci ayaklanmalannda hep gericliyle, boz
guncuyla harb eden ve daima zafer kazanan or
dumuzun işe vaziyet etmesini beklemekte hiç
bir anlam yoktur. Mevcut zabıta kuvvetlerimis 
bu sokak kabadayılannı susturacak güçtedir. 
Yeter ki, olaylann gerektirdiği şelCde hareket 
edilsin, gerekli alt yapı reformlan yapılsın, 
bası maceraperestlerin hoş görülmesine imkân 
veren huzursuzluklar ortadan kaldırılsın. 

B r̂ banka so7/gununun ge^ç^k olup olmadı
ğı şüphesini halkın zihninde doğuran bir Hükü-
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met; her istiysnin, hergün sokakta bomba iat-
masına, 20 - 30 kişinin bir iaraya gelip öğren
cileri döğmesine göz yumar bir Hükümet, iş ba
şında kaldığı müddetçe yurttaşlarımız sükûnete 
kavuşamıyacaMardır. Halkı huzur içinde bu
lunmayan bir milletin ordusunun moralinin çok 
iyi olmıyacağı ise açıktır. 

İktidara geldiği günden bu yana, günlük 
konularla oyalanıp, reform istiyen köklü hiç
bir derde değinmiyen A. P. iktidarının başı, 
her an; bugün varım, yarın yokum diye düşü
nen bir kimse görüntüsü vermektedir. Nasıl 
olsa yakında gideceğim, bari kardeşlerimi, aile
mi zengin edeyim diye düşünüp bâzı uygulama
lar yaptığı kanısını uyandırmaktadır. 

Türkiye'nin bütünlüğünü korumakla görevil 
ve bu görevi lâyıkiyls yapacağına inandığımız 
Ordumuzun bütçesinin görüşülmesi esnasında., 
yurt içinde huzur ve sükûnun korunması ge
rektiğini belirtmekten kendimizi alamadık. 
Anayasamızın emrettiği sosyal ve ekonomik re
formları yapıîmıyan, Devlet mefhumunu bu de
recede zayıflatan bir iktidarın, huzuru sağlıya-
mıyacağını ifade etmeyi yararlı bulduk. 
1971 yılı bütçesinin şerefli Ordumuza, Millî Sa

vunma Bakanlığımıza, millerimize hayırlı ol
masını diler C. H, P. adına saygılarımı sunarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Mete. 
Güven Partisi Grupu adına Sayın Sami Tu

ran buyurunuz efendim. 

MİLLÎ GÜVEN PARTİSİ GRUPU ADINA 
SAMİ TURAN" (Kayseri) — Sayın Başkan, sa
yın senatörler; 1971 yılı Millî Savunma Bakan
lığı Bütçesi üzerindeki görüşlerimizle birlikte, 
millî güvenlik ve millî politikamız hakkındaki 
görüş ve temennilerimizi de Güven Partisi Se
nato Grupu adına arz edeceğim. 

Bugüne kadar memleketteki her ileri ve ya
pıcı hamlede büyük payı olan Türk Silâhlı 
Kuvvetleri aziz milletimizin gurur ve güven 
kaynağı olmuştur. Tarih boyunca hiçbir konu, 
Türk Milletinin bekası ve onun istikbali kadar 
önemli olmamıştır. Bu sebeple de hiçbir politi
ka, millî güvenlik politikasının üstünde müta
lâa edilmemiştir. Türk Silâhlı Kuvvetlerinin 
millî güvenlik potansiyeli ve millî savunma gü
cünün asıl ve temel kaynağı Türk Milleti oldu
ğu gibi, Türk Milletinin millî güvenlik ve millî 

I savunma gücü de şerefli Türk Ordusudur. Mil
let ve ülke bütünlüğümüzün ve Türkiye Cum
huriyetimizin milletlerarası haklarının en bü
yük teminatının Türk Silâhlı Kuvvetleri oldu
ğu inancımızı bir daha belirtmek isterim. 

Muhterem arkadaşlarım, Millî Savunma mas
rafları için ayrılan payın, genel bütçe içerisin
deki oranı, son yıllarda bütçenin ortalama ola
rak % 20 si civarında seyretmektedir. Türk Si
lâhlı Kuvvetlerinin modernizasyonu ve sosyal 
şartlarının olgunlaştırılması için ayrılan öde
nek miktarı ve Millî Savunma bütçesi içerisin
deki 1965 den bu yana seyir eden % 17,26 ara
sındaki oranın, bu sene % 18,65 olmasına mem
nun olmak elbette M, mümkün değildir. Bütçe
de tahminen 150 milyon civarındaki artışın, 
piyasadaki fiyat artışlarını karşılaması bile 
mümkün olmıyacaktır. Daha iki gün evvel Sü-
merbank Genel Müdürlüğü mamullerine % 20 
civarında zam yapıldı. Keza ilâçlara, her ne ka
dar Sağlık Bakanı % 41 diyorsa da, piyasada 
% 60 in üstünde bir zam olmuştur. Yatırımla
rın ve harb sanayiinin iptidai maddelerine de 
(demir çimento, kereste gibi) büyük zamlar 
yapılmıştır. 6 695 000 000 liralık bir bütçede 
turizm, konut, eğitim, sağlık ve harb sanayii 
gibi yatırımlara ayrılan 400 milyon lirayı az 
buluyoruz. Hele harb sanayiine ayrılan 330 mil
yona ayrıca üzülüyoruz. Bugün 1970 yılı plâ
nında görüyoruz ki, 100 milyon dolar Ameri
ka'dan ve 27 milyon dolar da Almanya'dan 
alınan yardım ile takviye edilmekteyiz. Bu yar
dım, gerçekleştiği takdirde, Türk Silâhlı Kuv
vetlerinin harb gücünün kendisinden daha zi
yade yabancı kaynaklara dayanmaya devam 
etmekte olduğunu ifade etmektedir. Her yıl 
kendi yağı ile kavrulabilecek hale gelememîze 
ve her yıl eğitimi ve muhtemel harbe devam 
edememenin ve temel kaynaklara sahibolmak 
yerine dışa bağlı olmakta devam edişimize el
bette sevinmek mümkün olamaz. Güven Parti
si olarak temennimiz; en azından kendi iç kay
naklarımıza sahibolmanm iradesine sahibolma 
ve teşebbüslerin her yıl artan bir hızla, Millî 
Savunma bütçesinde akislerini görmektir. Bu 
konunun güçlüğünü elbette takdir ediyoruz, 
Ancak, bugünkü yetişmek istenilen teşebbüsle-
ri görmenin de bizim hakkımız olduğu kanaati-

J ni taşıyoruz. 
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En azından, 1111 sayılı Askere Alma Kanu
nunun değiştirilmesinden dolayı kısıtlanan, tah
minen 250 milyon liranın, harb sanayii yatırım
larına aktarılmış olmasını bu bütçede görmek 
isteriz. 

Diğer taraftan, bu bütçede borç ödemeleri 
faslına 3 lira konulmuştur. Bu sembolik ödenek 
Millî Savunma Bakanlığının borcu olmadığını 
ifade ediyor. Hakikaten Millî Savunma Bakan
lığının borcu yok mudur? Halbuki iktisadi 
Devlet Teşebbüslerine bir hayli borcu olduğu 
söyleniliyor, ilk defa bir bütçede bu şekilde bir 
durum görüyorum ve müessesenin borçlu olma
masını memnuniyetle karşılıyorum. 

Muhterem arkadaşlar, millî güvenlik politi
kamızın tesbiti için her şeyden evvel, millî 
güvenlik politikamıza ait bir millî hedefin be
lirli olması lâzımdır. Bize göre bu millî hedef; 
millî hudutlarımız içinde iktisadi, sınai ve sos
yal imkânlarımızla insan gücümüzü devletin 
bekasını, bağımsızlığını, egemenliğini ve güven
liğini sağlıyacak tarzda değerlendirmek ve mil
lî birlik ve bütünlüğümüzü muhafaza ederek 
milletin saadet ve refahına ve memleketin kal
kınmasına yardımcı olmaktır. Bu millî güven
lik politikamızın içerisinde mütalâası icabeden 
millî savunma politikamızın da hedefinin tes-
biti zaruridir. O da, Devletimizin bekasına, ege
menliğine ve güvenliğine müteveccih muhtemel 
bütün tehditler göz önünde tutularak, belli bir 
strateji anlayışı içerisinde kuvvet hedeflerinin 
tesbiti ve tâyini ile savaş gücü, yüksek Silâhlı 
Kuvvetlere sahibolmaktır. 

Gerek millî güvenlik, gerekse millî savun
ma politikamızın hedeflerine ulaşabilmesi için; 
hedeflerimizle imkânlarımız arasındaki denge
yi kurmak, millî kaynaklarımızı ekonomik kal
kınma ihtiyaçlarımızla, millî savunma ihtiyaç
larımızı dengeli bir şekilde hesaba katarak ha
rekete geçirmek, Türkiye'mizin hareket serbes
tisini kaybetmeden bloklarım karşılıklı durum
larından ve bağlı bulunduğumuz savunma pakt
larının kalkanından millî hedeflerimize ulaşa
bilmek için en iyi şekilde faydalanılmasını sağ
lıyacak bir millî staratejiyi tesbit etmek lâzım
dır. 

Millî stratejinin tesbitinde, bugünkü dünya 
milletlerinin güvenlik politikalarına istikâmet 
veren temel unsurları nazarı dikkate almaya 

mecburuz. Bugün hür Batı ve sosyalist Doğu 
diye adlandırılan bloklar, dilediğini yapan Bir
leşik Amerika ile Runya sahiboldukları tekno
lojik, ekonomik, ideolojok ve nükleer güçleri 
ile bir hâkimiyet stratejisi içerisinde çaba 
göstermektedirler. Bu stratejinin icabı oiarak-
da karşı blokları parçalamak, kendi bloklarını 
genişletmek, teknolojik, ekonomik ve askerî 
üstünlüklerini devam ettirmeye çalışmaktadır
lar. 

Bunların dışında kalan diğer devletlerin 
stratejisi ise esas itibariyle bir denge strateji
sidir. Bloklar arası dengeden istifade ederek 
kendi güvenlik ve bağımsızlıklarını korumak, 
tecavüz ihtimallerini uzaklaştırmak ve barış 
imkânlarından faydalanarak kalkınma ham
lelerini süratlendirmek, politik faaliyetlerinin 
temelini teşkil etmektedir. 

Kuvvetli olanın hâkimiyet kurmak istemi-
yeceğini veya hâkimiyeti kendiliğinden bıra
kacağını sanmak safdillik olur. Böyle bir 
hâkimiyet altına girmemek için ekonomik tek
nolojik ve askerî alanlardaki, mesafeyi kapat
maya çalışmak ve millî menfaatleri her şeyin 
üstünde tutan politikayı izlemek lâzımdır. Tür
kiye için esas budur. 

Muhterem arkadaşlar, kanaatimizce Türki
ye'nin millî güvenlik stratejisi unsurlarını 
şöyle özetlemek mümkün olur: Türkiye jeopoliti
ğinin verdiği imkânları bulmak ve onları mil
lî hedeflerimiz için en iyi bir şekilde kullan
mak ilk hedeftir. Memleketimiz Sovyet Rus
ya ve peykleri ile 2 000 Km. yi aşan bir hudu
da sahip bulunmaktadır. Güneyimizde, Sovyet 
Rusya'nın teknik ve ideolojik baskısında bu
lunan ve hattâ Sovyet üslerinin bulunduğu 
devletlerle hududumuz ise 1 000 Km. yi aş
maktadır. Ayrıca, Akdenizde Anadolu'nun Gü
neyindeki Kıbrıs'la ve genişlemek hevesi için
de bulunan Yunanistan'ı da nazarı dikkate 
alacak olursak, Türkiye'nin millî güvenliği ve 
savunmasının sokak nümayişleriyle halledil
mesi mümkün olmıyan ciddî problemler taşı
dığını anlamamak mümkün değildir. Sosyalist 
Doğu blokunun dünya hâkimyeti için bir geçit 
yeri saydığı ve hür Batı'nın da güçlü bir mu
kavemet bölgesi olan Türkiye'mizin jeopolitiği 
hiç şüphe yoktur M, Türk Milletinin millî gü
venliği ve savunma politikasını çizen temel 
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unsurlarının başında gelenidir. Ekonomik gü
cün yetersizliği askerî gücü de za'fa uğratır, iyi 
bir millî savunma, milletin her alanda ileri 
bir seviyeye varmasını emreder. Ekonomik 
darlıklar» hem millî savunma politikamızın ba
şarısını aksatır, hem de vatanı müdafaa ede
cek Türk evlâtlarını daha büyük fedâkârlıkla
ra mecbur eder. Bu sebeple millî güvenlik po
litikamızı tesbit ederken ekonmik unsuru-
da bir kenara itmek mümkün değildir. Millî 
savunma hizmetlerinin ekonomik kalkınmamı
zı yavaşlattığı iddiasında olanlar vardır. Bu
na karşılık kanaatimizce unutulmaması ge
reken bir gerçek de vardır; silâhlı kuvvetlerin 
sosyal, kültürel ve bir kısım diğer hizmetleriyle 
vatandaşın eğitimine mtiessiriyeti, memleket 
kalkınmasında küçiimsenmiyecek bir unsurdur. 
Üretimin artışı ve ekonomik kalkınmada eğiti
min mtiessiriyeti dikkati nazara alınarak, si
lâhlı kuvvetleri memleketin ekonomik varlı
ğında bir yük olmaktan kurtarıp güç katacak 
bir duruma sokacak tedbirler alınmalıdır. Bu 
•mümkündür, yeterki bu konuda, bu ciddî so
rumluluk karşısında Türk Silâhlı Kuvvetle
riyle Plânlama ve Hükümet karşılıklı olarak 
imkânlar arasınlar. 

Sayın senatörler, NATO'ya dâhil bir Dev
let olarak Türkiye'nin özellikle teknolojik ve 
harb sanayii bakımından yardıma muhtaç bu
lunuşu Türkiye'yi NATO'dan ayırmak emelin
de olan çevrelerce mümkün olan ölçüde istismar 
edilmekte ve NATO içerisinde bulunuşumuz 
bir huzursuzluk sebebi gibi gösterilmeye ça
lışılmaktadır. Yeterli bir millî harb sanayii 
ne sahibolmayışımızı millî savunma gücümüzü 
büyük ölçüde, etkilemektedir. Yardıma bağlı 
kalması elbette ki şayanı arzu değildir, ikti
darın bu konudaki gayretlerini çok yetersiz 
gördüğümüzü bir kere daha belirtmek mec
buriyetindeyiz. Hiç şüphe yoktur M, Türk Si
lâhlı Kuvvetleri bir çok harb tesisleri için ima
lât gayretleri göstermektedir. Bu hususta onu 
asli görevinden uzaklaştırmakta ve kuvvet büt
çelerinin lüzumunda fazla şişmesine sebebol-
Imaktadır. Ayrıca, bu dağınık ve münferit g*ay-
retler verimli de olmamaktadır. Türk Silâhlı 
Kuvvetlerinin imalât ihtiyaçlarının çoğu, ticari 
müesseselerinin kâr noktayı nazarına uyma
maktadır. Bu bakımdan, devamlı olan bu tip 
imalât ihtiyaçlarını karşılamak için Millî Sa

vunma Bakanlığının dayanacağı bir teşkilâta 
ive yeterli bir temel müesseseye ihtiyacı var
dır. Bugün bu temel müesseseyi kurmak lâ
zımdır. Cumhuriyet kurulduktan sonra Millî 
Savunma kendisine bağlı bu tip müesseseleri 
kurmuştu. Fakat, sonradan bir kısmı başka 
bakanlıklara ve başka gayelere bağlandılar. 
Meselâ, Makina Kimya Müessesesi 1950 yılına 
{kadar Millî Savunma Bakanlığına bağlı idi, 
bu tarihten sonra Sanayi Bakanlığına veril
di. Bu müessesenin harb sanayii ile ilgili bölü
münün Millî Savunma Bakanlığına devri müm
kün olamaz mı? Bize göre ordunun bugünkü 
birçok ihtiyaçlarını temin edecek ve ağır harb 
sanayiinin nüvesi olacak temel müessese, Maki
na ve Kimya Endüstrisinin harb sanayii kısmı 
alabilir. 

Türk Silâhlı Kuvvetlerinin yürürlükte olan 
talimatname ve nizamnamelerine göre sorumlu
luğu, beşinci kademede bakım ve onarım sevi
yesinde biter. İmalâtı ihtiva etmez ve sadece 
mevcut malzemenin yenileştirilmesi seviyesine 
kadar çıkar. Bütçeden harib sanayii için ayrılanı 
para, bakım müesseselerinin masraflariyle, ye
niden temin edilecek parçalan karşılıyacak ye
terlikte bile değildir. Amerika artık eskisi gibi 
her isteneni vermemektedir. Meselâ, yılda or
dunun 10 milyon aded muhabere piline ihtiyacı 
olduğu söylenmektedir. Türkiye'deki mevcut pil 
fabrikaları bunu temin edememektedir. Ameri
ka'dan istendiğinde «Türkiye'de pil fabrikaları 
vardır, oradan tenıin ediniz, hem biz bu tip 
pilleri artık imal etmiyoruz» diyorlarmiş. Bu pil
ler nereden, nasıl temin edilecek kurulacağı daha 
•evvelki yıllarda .söylenen pil fabrikası ne zaman 
kurulacaktır Millî Savunma Bakanlığı, Makina 
ve Kimya Endürtrisinin harb sanayii gibi, te
mel bir müesseseye sahibolmazsa, NATO im&ân-
lariyle kendi imkânlarını da birleştirerek bu 
müessesenin ve ağır harb sanayiinin gelişmesi 
için lüzumlu kapital temin edilmiş olur. Lüzu
munda piyasanın ihtiyaçlarına da cevap vere
bilir. Meselâ, Kayseri'deki Hava İkmal Merke
zinden bâzı müesseseler istifade etmektedirler. 

Muhterem arkadaşlarım, Bütçe Karma Ko
misyonu raporunda seferi stoklara ödenek ay
rılmadığından şikâyet edilmektedir. Güvenlik 
Kurulunun tavsiyesine rağmen, biz de bu kür
süden evvelki yıllarda .seferi stoklardan bahset-
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iniştik, seferi stokların mevcut bulunmadığını 
dile getirmiştik. Bunun mevcut ödeneklerle te
nlini cihetine gidilmesini tavsiye edem. 

Muhterem arkadaşlarım, hudut karakol bina
larının yenilenmesi peya tamiri uzayıp gitmek
tedir ve her sene bu mevzuubahsedilir. Bunların 
biran evvel ikmali lâzımdır. îleri savunma stra
tejisinin uygulanmaya başladığından beri, yeni 
savunma hudutlarına bir hayli uzakta kalmış 
olan birlikler garnizonlarının sefer görevlerine 
yaklaştırılması için, Millî Savunma Bakanlığı
nın yeni garnizonlar yaptırması memnuniyet ve
ricidir. Bu garnizonlar askerlerin daha medeni 
şartlat altında barınmalarına imkân hazırlıya-
caktır, Fakat, bu iş henüz tamamlanmamıştır. 
Bu sahaya yapılan yatırımlara devam edilmesini 
uygun mütalâa etmekteyiz. 

Muhterem senatörler, Türk Silâhlı Kuvvet
leri memleket hizmetlerinin her çeşidine kıymet
li hekimler vermiştir, halen de vermektedir. As
kerî doktorların yurt sathında millet sağlığına 
katkıları büyüktür. Gülhane Tıp Akademisinde 
onbinlerce sivil vatandaş ücretsiz muayene edil
mekte ve icabedenler ücretsiz olarak yatırılarak 
tedavi edilmektedirler. Kendilerini Yüce Sena-
toınun huzurunda tebrik ve takdir ederim. 

Saym bakana burada bir sorumuz olacak; 
Sağlık Sosyal Yardım Bakanlığı ve Sosyal Si
gortalar Kurumu, doktorlarına maaşlarından 
gayri yan ödeme yaparlarsa askerî doktorlara 
da bir yan ödeme yapılacak mıdır? 

îSaym Senatöler, NATO'nun bugünkü dün
yada en büyük barış paktı olduğu inancını taşı
yoruz. Türkiye'nin millî güvenlik politikasının 
NATO ile yakın alâkası olduğunu kabul ediyo
ruz. Türkiye'yi kendi emniyet bölgesinde sayan 
ve dünya hâkimiyetti fikriden vazgeçmeyen sos
yalist emperyalizmin karşısunda durdurucu ve 
caydırıcı bir güce sahip olan hür Batı ittifakın
da bulunmayı, millî güvenliğimiz icabı olarak 
görüyoruz. Ancak, tatbikatta millî menfaatleri
mize aykırı beliren hususların da muhakkak 
düzeltilmesini istiyoruz. Hemen belirtelim ki, 
NATO'dan sağlanmış olan harb silâh ve vasıta
larının millî menfaatlerimiz için kuUanılamıya-
cağı yolundaki boş ve mesnetsiz iddialar nere
den gelirse gelsin bizim için hiç bir değer taşı
mamaktadır. Esasen bu konu, aradan geçen za
man içinde de tamamen aydınlığa kavuşmuş 

bulunmaktadır. NATO içerisinde alınan strate
jilerle, ikili kararlarda millî menfaatlerimize 
aykırı hususlar bulunmaması için titiz olmaya 
mecburuz bütün bu konularda gösterilecek 
hassasiyet yerindedir. Ancak, herkes bilmelidir 
ki, Türk Ordusu ruhu ile, gelenekleriyle, üstün 
mânevi vasıfları ve katkısız milliyetçiliği ile ko
mutanından erine kadar millî bir ordudur. 

Muhterem Senatörler, sözlerime son verme
den evvel günden güne önemini artıran Orta-
Doğu hadiselerinden de kısaca bahsedeceğim. 
Sovyet Rusya'nın sıcak denizlere yönelme ve yer
leşme politikasının işaretleri hergün artmak
tadır. Orta - Doğu, bölgede büyük petrol 
menfaatleri olan ve Sovyet yerleşmesine karşı 
kuvvet dengesini muhafazaya çalışan ülkelerle 
Sovyet Rusya arasında bir yarışma sahası ha
line gelmiştir. Amerika Birleşik Devletlerinin 
1500 millik menzile sahip Polaris ve 3000 mil 
menzille 10 namluluk hidrojen başlıklı füzeler
le mücehhez Poseidon gemileri karşısında, Sov
yet Rusya'nın Akdenize indirdiği donanma tek 
başına büyük bir tehdit teşkil etmeyebilir. An
cak, Sovyet Rusya Amerika'nın silâh üstünlüğü 
karşısında denge kurabilmek için Akdeniz sahi
linde ideolojik harbi kazanmaya çalışmakta ve 
üsler stratejisini takibetmektedir. Rusya'nın 
Akdeniz kıyılarında takibettiği bu üsler strate
jisi bölgede iç ve ideolojik savaşları, lokal harb-
leri körükleyebilir. Nitekim, bâzı Arap devlet 
başkanları demeçleriyle Sovyet Rusya'nın Ak
denize Türkiye'ye 100 mil kadar yakm olan 
sahillerde askerî üsler kurduğunu anlatmakta
dır. Bütün bu gelişmelerin Türkiye bakımından 
taşıdığı önem gözden kaçınlamaz. Türk millî 
güvenlik politikası Türkiye'yi lüzumsuz riskle
re sürüklemeden bu ciddî gelişme ve tehlikeyi 
göz önünde tutmalıdır. 

Bir soru ile sözlerime son vereceğim. Mevcut 
ve NATO fonundan yapılmış olan akaryakıt bo
ru tesislerinin normal bir ömrü mevcudolup, 
barışta yapılan faydalanmaların bu tesisle
re yapılmış olan yatırımların karşılığı ola-
Irak çok düşük kalmakta olduğu söylen
mektedir. (Sadece harışta, Ibu konudaki an
laşmalarda ufak tadiller yapılmak suretiyle 
ve karşılığının da ücreti Türk Millî Savunma 
Bakanlığına ödenmek şartlıyla, kapasite artıkla
rını sivil sektör ihtiyacına aktarmak mümkün 
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Bu maksatla hazırlanan uztm vadeli plânla
rın, yıllık programlar halinde realize edilmesi; 
millî kaynaklarla savunma harcamaları arasın
da belirli bir dengenin kurulmasına bağlıdır. 
Bu dengenin kurulmasında ve kaynakların tah
sisinde başlıca kriter, plânlı kalkınma faaliyet
lerini aksatmadan Türkiye için çok önemli olan 
millî savunma hizmetlerinin yerine getirilme
sidir. 

Zira, ekonomik kalkınma ve güvenlik birbi
rinden ayrılmaları mümkün olmıyan iki anafak-
tördür, Esasen, iktisadi kalkınmamızı geliştirir
ken bıma muvazi olarak millî güvenliğimizin 
de kendiliğinden kuvvet bulacağı aşikârdır. 

Millî Savunma hizmetlerinin yürütülmesi ve 
plânlanmış standartlara ulaşması için başlıca 
iki kaynaktan faydalanılmaktadır : 

1. Millî bütçe, 
2. Dış askeri yardımlar. 
Millî bütçeden ayrılan paylar, genel olarak 

mevcudu muhafaza, geliştirme ve devam ettirme 
çalışmalarına sarf edilmektedir. 

Millî Savunma Bakanlığı 1971 malî yılı büt
çesi, 1970 bütçesine nazaran (2 094 511 000) 
lira bir artışla (G 695 000 000) liradır. Bu ar
tışın (1 744 000 009) lirası Personel Kanunu
nun getirdiği malî hükümlerden mütevellit per
sonel giderlerindeki artıştır. 

Dış askerî yardımlar Amerika, Almanya, 
italya gibi memleketlerden alınmakta idi. Bu 
sene Amerika ve Almanya'dan 127 milyon do
larlık bir askerî yardım sağlanmıştır. 

Modern silâh ve teçhizatın temininde ve sa
vunma gücünün artırılmasında dış askerî yar
dımlar başlıca destek olmaktadır. 

Yardımların aksaması, azalması ihtimali 
p?'âz önünde tutularak iç destek olanaklarının 
geliştirilmesine önem verilmiştir. 

1967 yılından bağlıyarak, bilhassa Alman 
askerî yardımı bu yöne kanalize edilmiş, her 
scı».e daha çok artan bir gayretle bunun gelişti
rilmesine çalışılmaktadır. 

olabilir mi ve böyle bir şey düşünülüyor mu? 
Sözlerime son verirken Millî Savunma bütçe

sinin milletimize ve Silâhlı Kuvvetlerimize ha
yırlı ve uğurlu olmasını temenni eder, şahsım 
ve Grupum adına yüce Senatoyu ve onun sayın 
Başkanını, şerefli Silâhlı Kuvvetlerimizi saygı
larla selâmlarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz sayın Sami 
Turan. Vakıflar Genel Müdürlüğü Bütçesi için 
oyunu kullanmayan sayın arkadaşımız var mı 
Efendim?... (Var sesleri) kullansınlar. 

Söz sırası Millî Birlik Grupu adma sayın 
Şükran özkaya'nın, ancak Millî Birlik Grupu 
Başkanı sayın Fahri özdileık imzasiyie aldığı
mız yazıda s aynı özkaya'nın bir yakınının has
talığı nedeniyle hastaneye gittiği bildirilmekte) 
ve söz sırasının A. P. grup sözcüsüne verilmesi 
istenmektedir. Sayın Işıklar buyurun efendim. 

A. P. GRUPU ADINA H. ENVER IŞIKLAR 
(Samsun) — Sayın Başkan, Yüce Senatonun 
muhterem üyeleri, Sayın Bakan ve Silâhlı Kuv
vetlerimizin güzide erkânı; Adalet Partisi Gru
pu adına Millî Savunma Bakanlığı 1971 malî yı
lı bütçe tasarısı hakkında görüş ve temennileri
mizi arz etmek üzere huzurlarınıza çıkmış bu
lunuyorum. 

Millî güvenliğimizin en başta gelen temel 
unsuru olan Türk Silâhlı Kuvvetleri; Türk yur
dunu ve Cumhuriyeti korumak ve kollamakla 
g'jrevli bulunmaktadır. Ayrıca, Devletimizin 
bütünlüğünü bir ittifak manzumesi içerisinde 
sağlama amacına bağlı andlaşmalarm öngördü
ğünü millî vecibeleri yerine getirmekle de yü
kümlüdür. 

Bu görevlere yönelmeden esas olan millî sa
vunma politikası, Anayasa ahkâmına göre Millî 
Güvenlik Kurucu görüşlerinin, Bakanlar Kuru
lunda karara bağlanimasiyle tesbit edilmektedir. 
Bakanlar Kurulu bu politikadan meclislere kar
şı sorumludur. 

Türk yurdunu korumakta ve dünya barışı
nın sağlanmasında yüklendiği vecibeleri yerine 
getirmek gibi mühim görevleri ifa edecek olan 
Türk iSilâMı Kuvvetlerinin, daima güvenilir mo
dern bir savunma gücüne sahibolması gerek
mektedir. Bu modern güce her zaman sahibol-
mak ve bu gücü devam ettirme azminde olan 
Türk Silahlı Kuvvetleri, kendisine talhsis edilen 
kaynaklarla bunu tahakkuk ettirme çabası için
dedir. 

Sayın senatörler; millî savunma stratejisi, 
memleketlerin en önemli meselelerinden birisi
dir. Bu strateji bütün dünya memleketleri ile 
olan çok köklü, çok çeşitli ilişkilerle mütena
siptir. Bunun için millî savunma stratejisini, 
dış politikadan ayrı olarak mütalâa mümkün 
değildir. 

— 362 — 



ö. Senatosu <B : 31 29 . 1 . 1971 O : 2 

Bugün dünyada başlıca iki savunma sistemi 
görülmektedir* : 

1. Birleşmiş Savunma, Kollektif Savunana 
gibi isimler verilen sistem, (NATO ve Varşova 
ittifakları gibi), 

2. Tarafsız Savunma, [Münferit Savunma 
gibi isimler verilen sistem, (isveç, Yugoslavya 
gibi) 

Türkiyenin jeopolitik yapm, Türkiye'nin 
dünya stratejisindeki çok önemli mevkii, Tür
kiye'nin tarihî tecrübeleri, Türk milletinin sağ 
duyusuna nakşedilmiş tarihî hâdiseler, Türk 
yurdunun bütünlüğünü tehdideden talepler, ide
olojik iç savaşlar çıkararak Türk milletini böl
me gayretleri gibi hayati önemdeki sebepler d'o-
layısiyle Türk tarafsız bir millî savunma poli
tikasını yürütecek durumda değilidr. 

Türkiye tarafsız olsa dahi, tarafların çıka
racağı t i r harbte; her iki tarafı stratejik he
deflerine ulaştıracak Kara ve Deniz Yollarının, 
anacoğrafi istikametlerin düğümlendiği kilit 
bir bölgede bulunması sebebiyle, Türkiye iste
mese dahi, kendini harbin içinde bulacaktır. 

Trafsız savunma sistemi, dört tarafı hasım 
komşularla çevrilmemiş, topraklarında kimse
nin gözü olmıyan, Jeopolitik durumu müsait 
memleketler için belki uygun olabilir. 

Muhterem arkadaşlar, ikinci Dünya Harbin
den sonra Rusya işgal ettiği yerlerden kuvvet
lerini çekmediği gibi, yeni bir emperyalizmin 
hazırlığına geçmiş ve Çekoslovakya'yı işgal et
mişti. 

Bundan endişe duyan 6 Avrupa Devleti, 
memleketlerinin savunması için birleşmişler ve 
Avrupa savunmasını kurmuşlardır, bilâhara 
Amerika'yı da içine alan bu birleşme ile, Rus
ya'nın müstevli hareketlerini önlemeye uğraş
mışlardır. 

Türkiye'de Ibu müstevli devletin tehditlerine 
mâruz kalmış, o zamanın Devlet idarecileri bir 
kollektif savunmaya şiddetle ihtiyacolduğumu, 
tarafsızlık siyasetiyle Türk yurdunun korunma
sının zorluklarını hissetmişler ve NATO ittifa
kına girmişlerdir. 

Muhterem senatörler, NATO yu istemiyen 
muayyen ve mahdut kimseler vardır. Bu kimse
ler : 

(Savaşın ilk günü yok olmaktansa, NATO ya 
girmemenin daha akılcılık olacağını), (İM dev 
arasına girmemenin daha faydalı olacağını), | 

(Avrupalıların hatırı için bizim topraklarımızın 
işgal edileceğini, bilâJhara kurtarılacağıımızı, 
Türkiye'nin kobay muamelesi göreceğini), (Sa
vunma hattının Toroslardan geçtiğini, Türkiye'
nin terk edileceğini), (Karar verme yetkisi ken
dinde olan, iradesi dışında savaşa itilmiyecek 
bir ordunun lüzumunu), (NATO nun barışta var, 
savaşta yok olduğunu); kısacası, açık veya ka
palı şekilde NATO dan çıkmamız icalbettiğini 
ileri sürmektedirler. 

Türkiye bağımsız, hür bir memlekettir, hem 
de dünyada en «medenî sayılan milletlerin pek-
coğundan daha fazla hür bir memlekettir. Onun 
için NATO dan çıkalım diyenler de dinlenecek, 
NATO da kalalım diyenler de dinlenecektir. 
Güdülen politikayı samimî şekilde eleştirenler 
de dinlenecek, çok çeşitli yönleri olan propa
ganda maksadı ile eleştirir gibi görünenler de 
dinlenecektir. Tam bir millet ve yurtseverlik 
duyguları içinde denetleme vazifesi yapanlar 
da dinlenecek, denetleme görevi yapıyorum per
desi arkasında Adalet Partisi iktidarını kötüle
me oyunu oynuyanlar da dinlenecektir. (A. P. 
sıralarından bravo sesleri) 

Bunlar dinlenecek, dinlenecek, tartışılacak 
ve sonunda milletçe bir karara varılacaktır. 

Muhterem senatörler, NATO ya (girdiğimiz 
tarihten bugüne kadar geçen dönem, Türkiye'
nin siyasi istikrar ve iktisadi kalkınma dönemi 
olmuştur. (A. P. sıralarından bravo sesleri) 

Türkiye NATO ittifakı sayesinde, büyük ve 
ezelî dış tehlikelere mâruz kalmadan, her han
gi bir şantaj oyununa gelmeden iktisadi ve içti
mai kalkınma ferahlığına kavuşmuştur. Böyle
likle Türkiye, tarihinde görülmiyen bir hız içe
risinde iktisadi kalkınma ve içtimai gelişme sağ
lamaya muvaffak olmuştur. Siyasi istikrar de
vam ettiği müddetçe Türkiye kısa bir müddet 
sonra ekonomik bakımdan meselelerini hallet
miş duruma gelecek ve dış yardıma ihtiyaç duy-
mıyaoaktır. (A. P. sıralarından bravo sesleri) 

Millî Savunma gücümüzün artırılmasına, gü
nün şartlarına uygun modern bir ordu vücuda 
getirmemize NATO nun sayılmıyacak kadar 
çok ve muazzam yardımları olmuştur. 

ikinci Dünya Savaşı sırasında ve daha düne 
kadar tümenlerimizin arabalı, mekkârili ve de
ve kollarından mürekkep nakliye katarlarından 
teşekkül ettiği, hudut ve sahillerimizin ancak 
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dürbünle gözetlendiği, radar ve elektronik sis
temlerin zerresinin olmadığı zamanları unutmı-
yalım. 

Tarihimizden ders alarak, tecrübelerimizden 
faydalanarak çok iyi düşünmek ve ona göre yo
lumuzu çizmek lâzımdır. 

Hayal ile hakikati çok iyi ayırmak, tecrü
belerle kazandıklarımızı bir anda kaybetmeden 
bunları etraflı münakaşa etmek lâzımdır. NATO 
dan çıkmamızı büyük bir iştiyakla bekliyen, 
asırlardan beri emellerini bildiğimiz bir kom
şumuz olduğunu, bu komşunun aynı zamanda 
dünyaya hâkim olmak arzusu içinde bulunduğu
nu hesaptan çıkarmamak lâzımdır. Daha birkaç 
ay evvel uçak kaçırma olayındaki tutumu, şan
tajla bizi nasıl baskı altında tutmak istediği, 
Türkiye yalnız kalırsa nasıl bir muameleye mâ
ruz kalacağı hakkındaki sayısız misallerden en 
taze bir misaldir. (A. P. sıralarından bravo ses
leri) 

Nazari olan ve tatbikatı olmıyan görüşleri 
bırakmak, dün ve bugün cereyan eden ve et
mekte olan hakikî olaylara bakmak lâzımdır. 
Fillândiya, Çekoslovakya, Macaristan, Polonya 
misalleri birer hakikat olarak duruyor. Yam
yam kabilelerinin dahi müstakil devlet kurduğu 
bu asırda, Kafkaslardaki, Orta - Asyadaki ismi 
var, cismi yok olan ve çoğu da Türk ırkından 
bulunan birçok devletin durumu, hakikî birer 
ibret numunesi değil midir? 

Türkiye, komşumuz Sovyet Rusya ile olan 
münasebetlerinin daima iyi komşuluk çerçevesi 
içerisinde gelişmesini arzu etmiştir. Bu iyi mü
nasebetlerimizin bozulmamasına âzami itina gös
termiştir. Yakın tarihimizde bu iyi münasebet
leri gölgeliyebilecek bütün hâdiselerde Türkiye 
hiçbir mesuliyet taşımaz. 

Türkiye 15 NATO devletiyle aynı eşit şart
lar altında işbirliğine girişmiştir. Müşterek sa
vunma içerisindeki milletlerin ortaklıktan bek
lediği ve ortağa vermek mecburiyetinde olduğu 
şeyler vardır. Sistem böyle yürür. Hep nimet
lerden faydalanalım, hiç külfet olmasın dersek 
ortaklık kalmaz ve böyle bir ortak dünyada bu
lunmaz. 

NATO ya üye olan her devletin genelkurma
yı memleketinin savunması için ihtiyacı olan 
kendi millî plânlarını hazırlar, lüzumunda bu 
plânlar tatbik edilir. 

Bu plânlar NATO'da koordone edilerek bü
tün üyelerin müşterek çalışması düzenlenir. 
Böyle bir koordine olmazsa, Arap - israil Har-
bindeki Arapların durumuna düşülür. 

Türk topraklarının savunması, Türk hudut
larından başlar. Harbin icaplarına göre her çe-
çit muharebe şekli kullanılır. Anadolu'nun ter
ki diye bir plân olamaz. 

Harekâtın anahatlarını çok saman coğrafya 
çizer. Türkiye'nin coğrafi durumu dünya stra
tejisinde çok önemli bir mevki işgal eder. Böy
le önemli bir mevkiin hemencecik terk edilerek 
savunmanın Toroslardan geçtiğini hayal etmek 
ve bunu bası yabancı şahısların beyanına ist-i-
nadettirerek hakikatmiş gibi göstermek; hiçbir 
normal muhakemenin ve mantığın sonucu ola
maz. (A. P. sıralarından «bravo» sesleri.) 

Bu planlan hazırlıyanlar, Türk Silâhlı Kuv
vetlenirin değerli subay ve komutanları, en 
azından bu plânları beğeıımiyenler kadar bilgi
li ve milleti uğruna canını seve seve fedaya ha
zır vatansever kimselerdir. Bunlardan şüphe 
etmeye kimsenin hakkı yoktur. 

Bir Devletin ordusu, o Devletin bir parçası
dır. Bağımsız bir Devlet içinde bağımlı bir ordu 
düşünülemez. Bunu düşünenlerde Türk Devleti
ne, Türk Ordusuna inançsızlığın belirdiği, mil
lî duygularının bâzı etkenler altına girdiği şüp-
hsai uyanır. 

NATO devletlerinin savunmalarında en ufak 
!:ir değişiklik yoktur. NATO ülkelerinin toprak
larından bir karış yer terk edilmiyecektir. 
NATO güvenliği bir bütündür. Bunlar en son 
Aralık ayı içerisindeki toplantılarda teyiden ve 
tekraren kararlaştırılmıştır. 

Ivlillî menfaatlerimizin nerede olduğunu çok 
iyi gören, Devlet idaresinde mesuliyet yüklenmiş 
olan, gelmiş geçmiş bütün idareciler; mesuliyet 
duygusu taşıdığı müddetçe NATO'dan çıkmayı 
düşünmemiş, bilâkis NATO'dan ayrılmamak ça
baları içinde bulunmuştur. Bugün NATO'dan 
çıkmamızı tavsiye edenler omuzlarında mesuli
yet taşımıyan, gayrimesul kimselerdir, adedleri 
de aşerat hanesi kadar azdır. 

NATO ya hayır avazeleriyîe sokaklarda do
laşıp, afişler asanlar; Türkiye'nin ve dünyanın 
hakikî içyüzü kendilerine öğretilmemiş ve yi
ne adedleri aşerat hanesi kadar az olan, aldatıl
mış kimselerdir. 
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Devamlı bir sulhun kurulamadığı, tehditle
rin hiç eksiimediği bu dünyada, Türkiye kolek
tif savunma anlaşmalarının faydalarına inan
makta ve buna güvenmektedir. Türkiye; millî 
menfaatlerimizi bu yende gördüğü, Millî Savun
mamış için çok faydalı bulduğu, millî emniye
timiz için çok lüzumlu olduğu, dünya sulbüne 
hizmet ettiğine inandığı için NATO ittifakında 
kalma kararındadır. 

Şunu çok iyi bilmek lâzımdır ki, yurdumuza 
yönelecek tecavüz nereden gelirse gelsin, en kö
tü şartlar altında yalnız kalsa dahi, çok üstün 
kuvvetlere karşı başarı ile harbetmiş ve tarihi
mize şanlı kahramanlık mertebeleri yazmış olan 
Türk Ordusu bu tecavüzleri kıracak ve tarihi
ne yakışır şekilde yurdunu savunacaktır. (A. P. 
sıralarından alkışlar ve bravo sesleri.) 

(Muhterem senatörler; Millî Harib Sanayii 
kurulması konusu hemen her (bütçe müzakere
sinde bütün parlÖmanterlerin hassasiyetle üze
rinde durdukları bir konudur, umumi bir ar
zudur. 

Yalnız, NATO'da bulunmamızın harb sa
nayiinin ilerlemesine mâni olduğu, hattâ 
yardım silâhlarının harib sanayiimizi öldürmek 
için verildiği iddiaları yersizdir. 

Bugünkü nükleer çağda, modern sıiHâh ve 
vasıtalarının tamamını yapan Amerika ve 
Eusya'dan başka memleket yoktur. Bugün 
İngiltere, Almanya, îtalya gibi senelerce evvel 
sanayiini kurmuş memleketler dahi bir kısım 
modern silâh ve araçlarını dışarıdan almakta
dırlar. Gerek maliyet gerek teknik bakımdan 
güçlerinin yetmediğini 'söylemektedirler. Yine, 
bugün birbirine en iyi müşteri Amerika, Al
manya, Japonya gibi sanayileşmiş memleket
lerdir. Bu memleketler maliyet bakımından 
daha kârlı olduğu için birçok mamullerini dı
şarıda yaptırırilar. 

Türkiye'de henüz kurulmamış olan sa
nayi kolları kuruluncaya kadar, bâzı silâh
ları dışarıdan alacaktır. Zamanla birçok harb 
silâh ve vasıtalarımız! kendimiz yapacağız. 
Bu hususta 1967 senesinden beri girişilmiş 
faaliyetler vardır. Bugün onhin tonluk gemler 
yapıyoruz, çıkarma gemileri yaptık, denizaltı 
yapımı sanayiine başlanmıştır. Tank fabri
kası kurulmuştur. Dün katır sırtında giden 
ordu, bugün motorlaşmiştır. Deniz ve Hava 

Kuvvetlerimizi güçlendirmek için milletçe de 
büyük ^gayretlere girişilmiştir. 

Harb Saayiinin gelişmesi, Türkiye'de bâa 
sanayi kollarının gelişmesiyle mepsuten mü
tenasiptir. Bu konunun her imkândan fayda
lanılarak ihtiyaçları kısa zamanda karşılıyacak 
hale getârilnıesini temenni ediyoruz. 

Muhterem senatörler; Türk Silâhlı Kuvvet
lerinin toplum kalkınmasını etkiliyen hizmet
leri devam etmektedir. Genel 'bilgi, teknik 
biljgi, okuma - yazma ve sağlık hizmetleri başta 
olmak üzere çok çeşitli olan bu hizmetlerin 
hepsi faydalıdır. Bilhassa erlerimizin Türk har
sını ayakta tutan bir toplum şuuru kaşan
maları, disiplin ruhunun ve vazife aşkının pek-
leştirilmesiyüıe terhislerinden sonra, topluma 
•daha yararlı birer vatandaş haline gelmelerinin 
sağlanması en önemli hizmettir. 

Toplum hizmetlerinin ifasında, savaş gü
cümüzün temelini teşkil eden eğitimin aksa
tılmaması en önemli temennilerimizdendir. Si
lâh ve malzemeler ne kadar üstün olursa ol
sun .bunlan kullanacak insandır. 

Ordumuzun insan gücünün en modern usul
lere göre eğitilmesinin, hiçbir sebeple aksatıl
maması hayatî önem taşımaktadır, israil ve 
Arap devletleri arasındaki harbte, bu ordu
ların eğitim durumları buna en yeni ve canlı 
misaldir. 

Sefer stokları ile ilgili ödeneklerin tasarıya 
konmadığı görülmüştür. Savunma hizmetleri
miz için çok önemli olan bu sefer stoklarının 
sağlanabilmesi için Hükümetimizce gerekli 
tedbirlerin alınmasını temenni ederiz, 

Türkiye Büyük Millet Meclisinde, görü
şülmekte olan Millî Savunma Bakanlığına ait 
kanun tasarılarının Meclislerden biran evvel 
çıkarılmasını, Bakanlıkça yeniden hazırlan
makta o±an kanun tasarılarının Meclislere kısa 
zamanda sevkediimesini bekliyoruz. 

Sayını senatörler, hükümetlerin becerikli 
olup, olmadığı, siyasi, içtimai ve iktisadi saha
larda milletimize iyi hizmet edip, etmediği 
birkaç aşırı partizanın hırs ve haset dolu 
menfi ıgörüşleriyle ve şahısları kötüleme kam
panyaları açmalariyle ölçülemez. Bunu Kal
kınma Plânı neticelerine göre Yüce Türk Mil
leti takdir eder ve her 4 senede bir bu kin ve 
haset dolu kampanya açanlara icabeden dersi 
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verir ve verecefctirde. .A. P. sıralarından bra
vo sesleri.) 

Netice olarak, SilâMı Kuvvetlerimizin ken
disine verilecek her görevi ecdadına ve şanlı 
tarihine yakışır bir imanla başaracak güçte ol
duğuna inanıyoruz ve .güveniyoruz. 

Millî Savunma Bakanlık 1971 malî yılı Büt
çesinin memleketimize, milletimize ve Silâhlı 
Kuvvetlerimize hayırlı ve faydalı olmasını te-
menin eder, Adalet Partisi Grupu adına Yüce 
Senatoya ve değerli Silâhlı Kuvvetlerimizi 
saygı ile selâmlarım. (A. P. sıralarından alkış
lar.) 

BAŞKAN — Millî Birik Grupu sözcüsü Sa
yın Şükran özkaya'nm biraz evvel gittiği has
tanede en yakınınım, annesini kaybettiği, bu 
nedenle kendisine tevdi edilen görevi ifa ede-
miyeceği anlaşılmıştır. Millî Birlik Grupu adı
na başka da söz alınmamıştır, kendisine ve ya
kınlarına en candan taziyetlerimizi sunarız. 

TEKİN ARIBURUN (istanbul) — Başsağ
lığı dileriz. 

BAŞKAN — Sayın arkadaşlarım, şahısları 
adına söz alan arkadaşlarımız sıralarını sor
maktadırlar. Bir kez daha okuyorum. 

Sayın Hamdi özer, Saym Hüseyin öztürk, 
(Sayın Hüseyin öztürk yerini Sayın Sırrı Ata-
lay'a vermiştir) Sayın Kâzinı Karaağaçoğlu, 
Sayın Fehmi Baysoy, Sayın Sırrı Atalay yerine 
Hüseyin öztürk, Sayın Yusuf Ziya Ayrım, Sa
yın Fethi Tevetoğlu, Sayın Osman Salihoğlu. 

Oyunu kullanmıyan sayın arkadaşımız var 
mı efendim, Vakıflar Genel Müdürlüğü Bütçesi 
idin?... Yok. Oylama işlemi son bulmuştur. 

Söz sırası Sayın Hamdi özer'de, buyuru
nuz efendim. 

HAMDİ Ö2ER (Malatya) — Sayın Başkan, 
sayın senatörler, Sayın Bakan ve şerefli as
kerler; hepinizi saygı ile selâmlarım. Millî Sa
vunma Bakanlığının Bütçesi üzerindeki görüş 
ve temennimi bilhassa çok önemli iki nokta 
üzerinde toplıyacağım. 

Muhterem arkadaşlar, nükleer çağda bulu
nuyoruz, taktik ve stratejik alan çok genişle
miştir. Savaş alanı, bölge sınırlarından athyarak 
ıkıt'alarm ötesine yayılmış ve hattâ atmosferin 
dışına taşmak istibdadını almıştır. Bu durum 
(karşısında sadece Harb Okulu ve birtakım 
kursların verdiği öğretim ve eğitim yetersiz yal-
nıaktadır. Her subayı akademik bir seviyeye 
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getirmek amacı ile Hark Akademisinin kapısı, 
yetişmek ve gelişmek istiyen her subaya açılma
lıdır. Halen Harb Okulunu bitiren her subay 
belirli bir süre sonra Harb Akademisine giriş 
hakkına sahiptir; ancak bu giriş imtihanladır. 
Halbuki, birçok subaylarımız günlük vazifenin 
tam bir bütünlük halinde yapılması için kendi
sini, geceli gündüzlü eratın eğitim ve öğretimi
ne vermektedir. Mevcut vazifenin şuuru ve gay
reti içinde vakit bularak imtihanlara hazırla-
namıamaktaJdır. Eratın yetişmesi için gerekli 
zamandan kemdi istikbali için vakit ayırmaya 
gönlü razı olmamaktadır. Fakat, bu subaylar 
öğretici görevinden sıyrılıp, öğrenci g'örevine 
başladıkları takdirde aynı şevkle öğrenimi de ba
şaracaklardır. Nitekim, tekâmül kurslarında 
göstermiş oldukları başarılar dikkati çekecek 
kadar büyüktür. Harb Okulunu bitiren subay
ların Harb Akademisi öğretimini basan ile so
nuçlandırmamalarına normal şartlar içinde se
bep de yoktur. Ancak, günlük vazifelere bağ
lılık ve imtihan barajından sakınmak psikoloji
si bugünkü şartlar altında Harb Akademisine 
girmek imkânımdan onları uzak tutmaktadır. 
Onlara bu kapı açılmalıdır. Kurmay subayın 
fazlalığı hiç kimsenin sivrilmesine engel teşkil 
etmez. Bilâkis, komutanlık potansiyeli yüksek 
olan subaylarımızın bu gizli kudretleri, bâzı güç 
formalitelerin engelinden kurtularak meydana 
çıkar. 

Muhterem senatörler, komutan doğar; sade
ce yetişmez, doğar. Türk Milleti doğal komu
tanlar kaynağıdır. Fakat, onları günün icapla
rına ve gelişen savaş sanatına göre yetiştirmek 
ve geliştirmek için ona imkân tanımak şarttır. 
Bu imkân tanınmadan, o imkân nimetlerinden 
mahrum tutulmaları yalnız gönül kırıklığı de
ğil, çalışma azmini de köstekler. 

Bir ordunun seviyesi yetişme ve gelişme vas
fını taşıyan subaylarının çokluğu derecesinde 
artar. Yükselme ümidi kırık subayların çoklu
ğu nisbetinde de ordunun seviyesinde çöküntü 
başlar. Yükselme ideali körlenen bir subay ter-
fiini gayretlerinin süratinden değil, sürelerin 
dolmasından bekler. Kitaplar kapatılır, gayret
ler söner. Halbuki, hiçbir subay yükselme ümi
dinde, ne kurmaylığı garanti ve ne de sınıf su
baylığını umutsuzluk olarak görmemelidir, öğre
tim imkânı verilen bir subay eğer başarı gös-
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Veremezse hiç kimseye karşı bir kıskançlık duy
maz ve hakkına rıza göstermenin şuuru içinde 
kalır. Başarı gösterenlerin yetkisini bir hak ola
rak vicdanen teslim eder, böylece başarısızlığı 
dahi onu ruhan bir başarı kademesine yüksel
tir. Başarıya saygı ve muhabbet duyma yetene
ğine ulaşır. Her ordu merkezinde birer harb 
akademisi açılmakla bütün Türk subayları ak
tif bir hale sokulur, taze bilgilerle ideallerini 
teçhiz ve tezyin ederlerse, kendine güvenme duy
gusu ile moralleri daima canlı ve ışıklı kalır. 
Dünyanın her tarafında her subay akademi öğ
retimine tabi tutulur. Bu suretle her subay bir 
akademik şuur içinde nefse itimat hedefine ka
vuşur. Yeter ki; onun yolu açık ve hedefi aynı 
mesafede bulunsun. Bu husus hiyararşik bir 
disiplin zincirinin lehimidir, üzgünlük, bezgin
lik ve kırgınlığın yerini hakka rızadan doğan 
sevgili itaat alır. Böyle bir itaat gönülde kale
dir, düşürülemez. 

Diğer bir noktaya geliyorum arkadaşlar. 
Muhterem senatörler, şerefli Türk Silâhlı Kuv
vetlerini kendi çıkarlarına alet etmeyi başara-
mıyanlar ona dil uzatmaya başlamışlardır. Bu 
kutsal varlığımızın mânası paslı dillerle ifade 
edilemez. O, millet sinesinde ibaret olan büyük, 
mübarek bir levhada yazılıdır. Sinei millet var 
oldukça var kalacaktır. Bu levhayı düşürmeye 
ve bu mânayı silmeye kimsenin gücü ulaşamı-
yacaktır. Millî Grüvenlik Kurulunda şerefli ko
mutanların iştirak ettikleri kararı kınayanlar 
var. Ordunun başları kabul etmiş diye baş ile 
gövdeyi ayrı gibi göstermeye çalışanlar var. 
Ordu bir vücuttur ve onun bir tek başı vardır. 
Her rütbenin bağımsız temsilcilerinden kurula
cak bir koalisyon ordusu bizde yoktur. Tek 
©mir tek komut, tek işaret ve tek zafer vardır. 
Her rütbedeki Türk askeri bu ruhun sahibi ve 
kendisidir. 

Muhterem arkadaşlar, Balkan Harbinin pro
vasını yapacak ve yaktıracak hiçbir komutan 
bizde yoktur ve olamaz. Millî ordu özlemini çe
kenlere söylüyorum, Türk ordusu millîdir, mil
lî bir ordu olmadığı takdirde onun başındaki 
subaylar o üniformayı giymeye tenezzül etmez. 
Ordusu millî olduğu için üniforması da millî
dir. Onun haysiyeti de millîdir (Brova sesle
ri.) 

Muhterem arkadaşlar, vaktin çok dar olma
sı dolayısiyle fazlaca konuşamıyacağım. Türk 

Silâhlı Kuvvetlerini, Türk Milletinin karşısın
da değil, onun yanında her zaman görüyoruz. 
O bizim viodanıımızdadır. O, millet iradesi ile 
mübarek vatanın bekçisi ve nöbetçisidir. Türk 
ordusu milletleşmiş bir ordu, Türk Milleti or-
dulaşmış bir millettir. Onu birbirinden hiçbir 
münafık ayıramıyacaktır. Millî Savunma Ba
kanlığının... 

BAŞKAN — iki dakikanız var Sayın özer, 
lütfen toparlayın. 

HAMDİ ÖZER (Devamla) — Demek M, 
acele etmişim Sayın Başkan. 

Muhterem arkadaşlar, ordu milletin evlâdı
dır. Orduyu milletin evlâdı olmaktan başka tür
lü görmek istiyenler hüsrana uğrıyacaktır. Ev
lât babasına hiçbir zaman karşı kelmiyecektir. 
Bu, asîl Türk Milletinin geleneğidir. Mübarek 
ve şerefli ordumuzu hürmetle ve tazimle selâm
lar, hepinize saygılarımı sunarım. (Alkışlar.) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 
1496 sıra sayılı Vakıflar Genel Müdürlüğü 

1971 yılı Bütçe kanun tasarısına 125 sayın üye 
katılmış, 119 kabul ve 6 ret oyu verilmiştir. 
Tasarı Senatomuzdan geçmiştir efendim. 

Çok değerli arkadaşlarım, kabul buyurduğu
nuz programa göre 19,00 a 7 dakika vardır. 7 
daMka bir arkadaşımızın konuşmasına yetecek 
zaman değildir. Bu nedenle... 

SIRRI ATALAY (Kars) — Kâfi efen
dim. 

BAŞKAN — Sayın Sırrı Atalay, sıra zatıâli-
nizde değildi, Hüseyin öztürk yerini size verdi. 
Buyurun efendim. 

SIRRI ATALAY (Kars) — Cumhuriyet Se
natosunun sayın üyeleri, başkumandanlık, baş-
kumandanvekilliği bizim siyasi hayatımızda ve 
askerî tarihimizde acı ve tatlı hâtıralarla do
ludur. Yeni Anayasamız iki maddesinde millî 
savunmamız ve silâhlı güçlerimizle ilgili hüküm
leri tesbit eder. Başkumandanlık T. B. M. Mec
lisinin mânevi varlığına bağlıdır ve Cumhurbaş
kanı tarafından temsil edilir. «Bakanlar Kurulu 
ülkenin millî birliğini ve güvenliğini sağlamak 
konusunda T. B. M. Meclisine karşı sorumlu
dur», cümlesiyle Anayasamız da Silâhlı Kuvvet
lerin savaşa hazırlanması konusnda Bakanlar 
Kurulunun T. B. M. Meclisine sorumluluğu tes
bit edilr. 

Bu gerçekler bize şunu göstermektedir; eski 
Anayasamızda olduğu gibi ülkenin dış ve iç 
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güvenliği, sadece Silâhlı Kuvvetlerin savaşa ha
zırlanması değil, millî güvenliğin sağlanması
dır. Millî güvenliğin ülkede sağlanması Bakan
lar Kuruluna verilmiş bir görevdir ve sorum
luluk ona mevdudur, sise karşı sorumludur. 

Şimdiki yönetim, yani Demirel yönetimi ül
kenin millî birliğini gerçek anlamı ile ve Ana
yasanın istediği şekilde sağlamakta mıdır, sağ
lamamakta mıdır? Konuşmam sadece bu nokta
ya münhasır kalacaktır ve çok kısa olacaktır. 

Sanırım ki, ülkenin bugün içinde bulundu
ğu bunalımın tek ve başlıca sebebi olan Demi
rel yönetimi, Anayasanın bu gereğini sağlamak 
şöyle dursun, ülkeyi her gün biraz daha buna
lıma götürmek sureti ile ve bu sorumluluğun 
hesabını sizin huzurunuzda denetim yolları ile 
ve yargı yetkinizin gerektirdiği Meclis soruş
turmaları ile vermeden de İsrar ve maharet gös
termektedir. 

Ülkede gençlik olaylarını, başlangıcından 
bugüne kadar gelen seyrini takibettiğiımiz za
man göreceğiz ki; çeşitli davranışları ve çeşit
li tedbirleri ve çeşitli hareketleri ile oluşum 
sorumluluğu doğrudan doğruya Demirel yöne
timine râcidir ve Demirel bugünkü bunalımın, 
ekibi ile beraber sorumlusu bulunmaktadır. 
Biz açıkça ifade ediyoruz; bütün kaba kuvvet
lerin silâhlı kavgaların karşısındayız. Ama, De
mirel yönetimi daima bir tarafı tutmakta, bir 
tarafı diğer taraf karşısında silâhlandırmakta, 
göz kırpmakta ve bu şekilde gençlik olayları
nın kirli ve kanlı bir macera içerisinde sürü
nüp gitmesine sebebol>maktadır. Demirel yöne
timi, ayrıca Doğu - Anadolu'da ülkenin bütün
lüğüne kasteden teşebbüslerin mevcudiyetini, 
özellikle Millî Güvenlik Kuruluna ve diğer Ana
yasa kuramlarına haber vererek ve dosyalar 
tanzim ederek, kendi keyfî iradesini sürdür
mek ve bir iktidar alternatifi bulunanıamayışı-
nı da yayarak artık meşruiyetsizîiğe uğramış, 
batakçı yönetimini devam ettirmek niyetinde
dir. Böylelikle, Anayasanın Bakanlar Kuruluna 
mevdu kıldığı ve sizin karşınızda sorumlu ola
rak gösterdiği millî güvenliğin, her gün olan 
sarsıntısının doğrudan doğruya sorumlusu Sa
yın Demirel ve ekibi bulunmaktadır. Yıllar yılı 
irticai tahrik ve teşvik edeceksin, yanında ola
caksın, din okulları yatık okullar şeklinde de
vam edecek; ama bir gün gelecek, birdenbire, 

Millî GüvenMk Kurulunun toplantısından bir 
hafta önce, İsparta'da yatık din okullarını ba
sacaksın. Yıllar önce haberin yok mu idi? Yıl
lar önce bunlar olmuyor mu idi? Söylenmiyor 
mu idi? Şikâyet edilmiyor mu idi? Fakat, bir
denbire bunlar meydana çıkacak, ama, öte yan
da falan ilde bir okul müdürünün boynuna ip
ler geçirilip köy meydanlarında gezdirilecek, 
Demirel yönetimi seyirci kalacak. Tiyatrolar 
sağcı kabadayılar tarafından basılacak, Demi
rel yönetimi seyirci kalacak. 

BAŞKAN — Sayın Atalay, bir dakikanız 
var. 

SIRRI ATALAY (Devamla) — Öbür yanda 
doğrudan doğruya polise ait ve polis mensubu 
olanlar dev-genç içinde tahrikleri yapacak, 
dev-gençte (yani devrimci gençlik) aşırı so
lun militanlarını doğrudan doğruya Hükümetin 
mensubu olan polisler teşkil edecek ve onlar 
tahrik edecek, ondan sonra çıkacaksınız millî 
güvenlik vardır diyeceksiniz. Meşruiyetsizîiğe 
uğramış Demirel yönetimi ülkede millî güven
liği sağlamanın üstesinden gelemez ve gelemi-
yecektir. Ülke ellbetteki demokratik hukuk usul
leri içerisinde bunun çaresini bulacaktır. Bi
raz önce Adalet Partisi adına değil, sanki De
mirel adına konuşan bir temsilci dört yılda bir 
millet huzuruna gidilip oy alındığını ifade etti. 
Geri kalmış ülkelerde harb yıllarının oy verme
lerinin sosyal nedenleri ve bunun etkenleri çok 
çeşitlidir ve bunun çok ayrıntılı görünüşleri 
vardır. Ama, zaten 1969 seçimlerinde % 50 den 
aşağı oy almış ve yasama organlarında ise gü
venlik sayısını çoktan yitirmiş bir azınlık ikti
darının mensuplarının çalım satmaları bu mem
lekette... 

BAŞKAN — Sayın Atalay... 
SIRRI ATALAY (Devamla) — Millî güven

liğin mesnedi olma^. 
BAŞKAN — Sayın Atalay lütfen bağlayı

nız. 
SIRRI ATALAY (Devamla) — Millî güven

liğin maksadı hep beraber millî meseleleri hal
letmemizde birleşmemizdedir. 

BAŞKAN — Sayın Sırrı Atalay süreniz 
dolmuştur. 

SIRRI ATALAY (Devamla) — Yoksa, azın
lık içerisinde çalım satmakla bunlar halledil
mez. Saygılarımı sunarım. 
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BAŞKAN — Süreniz bitmiştir, efendim. 
HALİL ÖZMEN (Kırşehir) — Anayasayı 

bilmediğiniz anlaşılıyor. 

ORHAN KOR (İzmir) — Yazıklar olsun... 

BAŞKAN — Lütfen efendim. Sayın Kor ri
ca ediyorum efendim. Hükümet burada, grup 

burada bütçe müzakeresidir dolaylı bir denetim 
icra edilecektir. Cevap vermek için geniş imkân
lara sahibiz, hiç müdahale etmemenizi bilhassa 
istirham ederim. 

20,30 da toplanmak üzere ikinci Oturuma 
son veriyorum. 

Kapanma saati : 19,04 

umma** 

ÜÇÜNCÜ OTURUM 
Açılma ısaati : 20,30 

BAŞKAN — Başkanvekili Hayri Mumcuoğlu (Tekirdağ) 
KÂTİPLER : Zerin Tüzün (C. S. Ü.), Abdülkerim Saraçoğlu (Mardin) 

BAŞKAN — '31 mci Birleşimin 3 ncü Oturumunu açıyorum. 

2. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

1. — 1971 yılı Bütçe kanunu, tasarısı ve Büt
çe Karma Komisyonu raporu (Millet Meclisi 
(1/386); Cumhuriyet Senatosu (1/1170) (S. Sa
yısı : M81) (Devamıı) 

F) MİLLÎ .SAVUNMA BAKANLIĞI BÜT
ÇESİ (Devamı) 

BAŞKAN — Millî Savunma Bakanlığı Büt
çesinin görüşülmesine devam ediyoruz. Söz sı
rası Sayın Kâzım Karaağaçboğlunda. Buyurun. 

M. KÂZIM KARAAĞAÇLIOaLU (Afyon 
Karalhisar) — Sayın Başkan, Yüce Senatonun 
muhterem üyeleri; 

Millî Savunma Bakanlığı Bütçesinin müza
keresi dolayıisiyle bendeniz de kusa zaman öl
çüleri içerisinde şaJhsi görüş ve kanaatlerimi 
Yüce Heyetinize arz ve ifadeye çalışacağım. 

Hiç şüplhe yok ki, milletlerin hayatında si
lâhlı kuvvetlerin rolü tarihin yazıldığı devir
lerden bu yana gittikçe artan bir değter ölçüsü 
içinde ehemmiyet kesbetmiştir. Bahusus, tarihi 
iboyunoa şan ve şerefle dolu bir maziye sahibo-
lan Türk Milletinin hayatında Silâhlı Kuvvet
lerin ve onun müesseselerinin çok müstesna bir 
yeri vardır. Bu itibarla, huzurunuzda müzake

resi yapılmakta olan bütçesi dolayi'siyle Türk 
Silâhlı Kuvvetlerini dâhilide rejimimizin, hariç
te Misakı Millî hudutları içerisinde yaşıyan 
vatandaşlarımızın ve vatan topraklarının gü
venliğini koruyan ve bunları şerefle ifa eden 
bir müessese olarak huzurunuzda selâmlamak 
istiyorum. 

Türkiyenin malî imkânları içerisinde Millî 
ıSavunmanın iras ettiği, ahzettiği ehemmiyet de
recesinde bütçenin % 17,47 si Türk Silâhlı Kuv
vetlerinin yurt savunmasına tahsis edilmiş bu
lunmaktadır. Biz, bunları, Anayasanın 53 ncü 
maddesi içerisinde, sosyal devletin yapısı içe
risinde, memleketin kaynaklarını ölçülü ve den
geli bir şekilde Türk Milletinin hizmetine tahsis 
ietmenin gerçek anlamı içerisinde, yapılabile
cek en büyük fedakârlığı bu bütçelerle Millî 
ISavunma hizmetlerine tahsis etmek suretiyle 
Hükümetin ona gösterdiği ilgisinin bir işareti 
saymaktayız. 19G5 yılından bu yana Millî Sa
vunma bütçeleri her yıl artan bir güçle takviye 
edilmek, talhsisaitları bu istikamette artırılmak 
suretiyle Silâhlı Kuvvetlerimizi güçlü bir hale 
getirmıe gayreti içinde olmuşuzdur. Ancak, bu 
iyi niyetlerle yapılmış olan tahsislerin de az 
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olduğunu, imkânlarımız müsaidolduğu takdir
de gelecek senelerde daha büyük güçlere baliğ 
olacak imkânların temin edilmesini gönülden 
arzulamaktayız. 

Muhterem arkadaşlarım, bugün teknolojide 
ve ekonomide muazzam gelişmeler olmuştur. 
Harbler sadece hudutlarda, orduların karşı kar
şıya çarplşmasiyle değil bir milletin topyekûn 
bütün kaynaklarının Seferber edilmesiyle, bir 
milletin teknik, ekonomik bütün güderinin, 
eğitilmiş insangücünün tamamiyle muharebe-
deymiş gibi mücadelesi suretiyle olmaktadır. 
Bu itibarla geçmişin klâsik harb metotlarında 
teknolojinin gelişen şartlan içerisinde strate
jide büyük değişiklikler olmuştur. Yakın Do
ğumda, Vietnam'da VJS. beldelerde vukua gel
miş olan askerî hareketler artık kabarık kadro
lu, manevra ve hareket kabiliyetinden mahrum 
foüyük kütle orduları değil, bunun yerine ateş 
ve manevra kabiliyetleri yüksek, eğitim ve mo
ral kabiliyetleri çok yüksek, çekirdek ordu de
diğimiz vurucu güçlerin teşkili suretiyle harb-
lerin neticelendirdiğinli ve stratejide de bu yön
de değişikliklerin yapılmasının zaruri olduğunu 
göstermiştir. 

Bu itibarla hazer kadrosu olarak yarım mil
yonun üzerindeki Türk Ordusunun da mem
leketin arz ettiği jeopolitik durum içerisinde, 
bugünün modern ordu anlayışı içerisinde, tek
nolojilim orduya getirdiği stratejideki değişik
likler istikametinde, kadrolarını biraz daha 
azaltmak suretiyle büyük ateş ve hareket kabi
liyetine, eğitim gücüne sahip çekirdek vurucu 
ordu birlikleri şeklinde teşkilinde ve bunların 
NATO standardına uygun bir şekilde teslih 
edilmesinde zaruret vardır. Yapılacak olan 
kadro indirimleriyle ikiyüz bin civarında genci
mizin silâhtan alıkonulması mümkün olunsa 
bu kaba bir hesapla Türk ekonomisine yılda ilki 
milyarın üzerinde bir katkının temin edilmesine 
kaynak olacak demektir. Binaenaleyh, önü
müzdeki bütçe yılı tatbikatlarında ve program
larında böyle bir reorganizasyonun en kısa za
manda yapılmasında fayda mülâhaza ettiğimizi 
ifade etmek isterim. 

Muhterem arkadaşlarım, kısa zaman içeri
sinde ordunun gerek bünyevî gerekse idari me-
selelernııe, yurt savunması içerisindeki değerine 
temas etmek mümkün değildir, Ben, kısa mâ

ruzâtım içerisinde birkaç noktaya değinmek su
retiyle sözlerimi bitirmek istiyorum. 

Türkiye'nin içinde bulunduğu bugünkü siya
si durumda birtakım meselelere eğilmek mec
buriyetindeyiz. Türkiye, yönünü ve siyasi ter
cihini, Türk Milleti siyasi tercihini yapmış bu
lunuyor. Binaenaleyh, demokratik rejim içeri
sinde bu rejimin savunucusu, onun kollayıcısı 
olan, îçhizmet Talimatının kendisine bunu va
zife olarak yüklediği Türk Ordusunu siyasi ve 
gayrisiyasi birtakım mahreklerin ve (kuruluşla
rın vakit vakit siyasetin plâtformuna, arenasına 
çekmek suretiyle memleketin ve milletin huzu
runu kaçırma çabalarında bulundukları gözden 
kaçmamaktadır. 

Muhterem arkadaşlarım, bizim asgari müş
tereklerde birleşmek suretiyle memleketin men
faatlerine mütedair hizmetleri güçlü halde bu 
Meclislerden çıkartmaya ve bu gayret içerisinde 
bulunmaya mecbur olduğumuz büyük vazifeleri
miz vardır. Her parlömanterin asgari müşte
reklerde birleşeceği husus şudur: Politikacılar 
ordudan, camiden, mektepten ellerini çekmsli-
dirler. Politikayı bu şekilde telâkki eden ve 
camiyi, orduyu, mektebi istismar etmek sure
tiyle kendilerine menfaat uman ve rejimi tah-
ribedeıı aşın uçların yaptıkları tahribatla, anar
şi hareketlerine, tedhiş hareketlerine fikrî veya 
fiilî yardımda bulunma suretiyle rejimi tehli
keye sokmaya gayretedenlerin, bu mevzularda 
Türk Milletinin bütünlüğünü tahribe yönelen 
bu hâdiselerden, mutlak surette bu müessese
lerden ellerini çekmeleri lâzımdır. Hiçbir vakit 
Ordunun içerisine siyaseti götürmek mümkün 
değildir. 1839 tarihinden itibaren, Tanzimat-
tan hu yana Türkiye'nin siyasi gelişmesi içe
risinde hürriyet ve demokrasi, batılılaşma mü
cadelesinde büyük mesuliyet ve vazifeleri 
olan, şerefli hizmetleri bulunan Türk Or
dusu aslında demokrasinin koruyucusudur. 
Binaenaleyh onu şu veya bu maksatlarla si
yasi çıkarlanna alet etmek en azından bu mem
lekete hiyanet etmek demektir. 

Muhterem arkadaşlarım, benden evvel ko
nuşan arkadaşlarımın sözlerine değinmeden ge-
çemiyeceğim. Bizim vazifemiz, demokratik re
jim içerisinde meseleleri hukuki yönden, yine 
rejimin bünyesinde bulunan, bize hizmet bah-
£fden imkânlardan faydalanmak suretiyle hal-
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le t sektir, Rejimi tahribe yönelmiş hâdiselere, 
Türkiye'de rejimin kaderine oynanmış kumar
lara bu kürsülerden tahrik edici nitelikte, onla
ra yeşil ışık yakan arkadaşlarımın her şeyden 
evel bu memleketin mesuliyetini demokratik re-
jim içerisinde tabanda halktan, Mecliste millî 
iradeden aldıklarım unutmamaları lâzımdır. 

SALİM HAZERDAĞLI (Elâzığ) — Kim, 
kim? 

M. KÂZIM KARAAĞAÇLIOĞLU (De
vamla) — Sayın Sırrı Atalay arkadaşım. 
Memlekette sadece hukukî düzeni Anayasaya 
saygılı bir.. 

BAŞKAN — Süreniz dolmak üzere lütfen 
toplayın efendim. 

M. KÂZIM KARAAĞAÇLIOĞLU (Devam
la) — Toplayacağım efendim. 

Türkiye'nin emniyet meselelerini, ekonomi 
meselelerini ve diğer birtakım idari meselelerini 
Anayasanın sınırları içerisinde.. 

SALÎM HAZERDAĞLI (Elâzığ) — Şunları 
başka zaman yapalım. 

BAŞKAN — Lütfen karşılıklı konuşmaya
lım. 

M. KÂZIM KARAAĞAÇLIOĞLU (Devamla) 
— Hukukî bir meşruiyet içerisinde tatbik eden 
bir iktidarı, kanunları tatbik etti diye burada 
suçlamaya kalkmak aslında daha evvelki konuş-
malariyle kanunları neden tatbik etmedi diye 
âciz göstermeye yeltenmek ikisi arasındaki te
zadı bariz bir şekilde ifade etmiyor mu? Muh
terem arkadaşlarımın iktidarın feanuni yöndeki 
tatbikatına yardımcı olmaları lâzımgelirken be-
tahsis kanunları tatbik eden bir iktidarı ısuçlu 
göstermeye kalkışmış olması kendilerinin... 

BAŞKAN — Sayın Karaağaçlıoğlu, sözünü
zü artık kesmek mecburiyetindeyim vaktiniz 
bitiyor efendim. Bir noktayı daha hatırlatayım, 
bir üye diğer bir üyeye cebap veremez efen
dim. Lütfen rica ederim. 

SAFFET URAL (Bursa) — Sakarya'yı ge
çiyorsun. 

M. KÂZIM KARAAĞAÇLIOĞLU (Afyon 
Karâhisar) — Beyefendi ne Sakarya'sını geçi
yorum? Tarihin içerisinden geldik biz. En az 
sizin kadar şerefli neslin ahfadıyız. 

SAFFET URAL (Bursa) — Dumlupınar'a, 
Lozan'a varacaksın. 
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M. KÂZIM KARAAĞAÇLIOĞLU (Devamla) 

— Varacağız. 
BAŞKAN — Lütfen efendim, lütfen. 
SALÎM HAZERDAĞLI (Elâzığ) — Gözünü 

seveyim şu işi başka zamana bırak. 
BAŞKAN — Süreniz doldu efendim, lütfen 

bitirin. 
M. KÂZIM KARAAĞAÇLIOĞLU (Devamla) 

— Sözlerimi toparlıyorum Sayın Başkanım, mü
saade ederseniz. 

Muhterem arkadaşlarım, bir Parlâmento de
mokratik rejimde müesseselerin anahtar nokta
sındadır. Bu demokratik rejimi yaşatacak mü
esseselere hayat verecek, icrayı kontrol edecek, 
teşriî organ hizmetleriyle Türk Milletinin 
muhtaçolduğu refaha ulaşmasını temin edecek, 
birtakım imkânları getirecek, kanuni imkân
lar getirecek müessesedir. Binaenaleyh, bu 
müessesede vazifeli olan bir üyesinin kendi va
zifelerini bir yana itmek suretiyle başkalarında. 
kusur araması kadar kötü bir şey olamaz. Bu
nu hangi akıl, hangi mantık, hangi vazife me-
suliyetiyle bağdaştıracağını ben bilemiyorum. 

Muhterem arkadaşlarım, sözlerimi bitirir
ken Millî Savunma Bütçesinin Türk Ordusuna, 
aziz Türk Milletine hayırlı, uğurlu olmasını di
ler hepinize saygılar ;sunarım. (A. P. sırala
rından alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Fehmi Baysoy?,. Yok. 
Sayın Sırrı Atalay'ın yerine Sayın Hüseyin Öz-
türk. Buyurun. 

AHMET KAR A YİĞİT (Afyon Karâhisar)— 
Sizden de cesaretli bir arkadaş çıkıp... 

BAŞKAN — Sayın Karayiğit, lütfen. 
SALİH HAZERDAĞLI (Elâzığ) — Siz yıkı

yorsunuz, biz yapıyoruz. Bunu başka zaman 
görüşelim sizinle. 

BAŞKAN — Lütfen, rica ediyorum efendim. 
HÜSEYİN ÖZTÜRK (Sivas) — Sayın Baş

kanım, Yüce Senatonun değerli üyeleri; Türjk 
Ordusunun çok değerli subaylarını saygıyla se
lâmlarım. 

Milî Savunma Bakanlığı Bütçesini hakikaten 
memleketin içinde bulunduğu şu ekonomik sı
kıntılı ortamda bile en iyi payını almış bir büt
çe olarak görüyor ve bununla iftihar ediyoruz. 

Türk Ordusu Atatürk'ün ordusudur, Türk 
Ordusu tarih boyunca bir ağırlık teşkil etmiş; 
yalnız, bulunduğu ülkenin değil, komşularının, 
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dostlarının da huşur ve sulh içinde olmasında 
tarih boyunca büyük rol oynamıştır. Bugünkü 
Türk Silâhlı Kuvvetleri ise atalarından gelen 
bu ananeyi şeref ve çok daha ciddiyetle devam 
ettirmek gücüne sahip ve bu anlayış içinde bü-
j/ük bir çalışma içindedir. 

îç ve dış gelişmelerde Türk Silâhlı Kuvvet
lerinin uyanık ve teknik bakumdan gelişmesi 
için yapılacak çalışmaların daha da geliştiril
mesi dileğimdir, Çünkü, dünyada artık geliş
meler bir çağ değişimi içerisinde, oluşumuzun 
daha da ilerisinde teknolojik bir alanda, bir fe
za çağı içinde gelişme göstermektedir. Bu geliş
me içerisinde, bu nükleer çağın gelişimi içeri
sinde Türk Silâhlı Kuvvetlerinin daha da ken
disine çeki düzen vermesi, çalışmasını bu tara
fa doğru yöneltmesi çok daha faydalı olur. 

Öyle ise, sayıdan çok teknik bugün ordular
da en büyük değer kazanmıştır. Bunun en yakın 
örneğini yanı başımızda İsrail'de görüyoruz. 
ulusan- bir ordu yapısına sahilbolan Türk ordu
sunun, Türk ulusunun kalkınmasında da bu ulu
sal yapının, bu anlayışın içerisinde hareket et
mesi Türk ulusunun ve Türk ülkesinin kalkın
masında Türk ordusunun rolü bugünkünden da
ha değişik olmalıdır. 

Türk ordusu, yapısı itibariyle ülke kalkın
masında sivil halkla elele, başbaşa verecek bir 
biçime, bir yapıya doğru mutlaka gelmek zorun
dadır. Çünkü, Türk ordusunun içerisinde her za
man çok değerli elemanlar vardır. Geçici olarak 
yedek subaylıklarını yapan teknik elemanlar ya
nında, hakikaten ordunun kendi içinde olan 
teknik elemanlariyle işbirliği yaparak bunların 
değerlendirilmesi ülkemizin kalkınmasına bü
yük katkıda bulunmak imkânını sağlıyacaktır. 
Aynı zamanda bugünkü çok fazla görünen cari 
harcamaların azalması, daha çok yatırımlara ve 
teknik yöne kaydırılması da mümkün olacak
tır. 

Türkiye'nin yerinin önemi, stratejik durumu 
bakımından NATO ülkeleri arasındaki Türk 
ulusunun yeri bakımından da Türk ordusunun 
her an daha güçlü, daha güvenilir, her yönü ile 
çalışmalarının, başarısının daha ileri gitmesi ge
reklidir. Yıllar geçtikçe bu bölgede bu güzel 
Anadolu'muzun, Türkiye'nin bir sulh adası ha
line gelmesinde Türk Silâhlı Kuvvetlerinin gü
cünün büyük etkisi olacaktır, 

Büyük Atatürk'ün «ülkede sulh çuhanda 
sulh» sözünün de Türk ordusunda bir prensibo-
ffarak benimsenmesi dikkate alındığında dünya 
sulhuna hizmet edecek bir ordu olarak daha çok 
ulusal, daha çok millî dalha çok Türk bünyesini 
ve Türk gücünü temsil eden bir yöne, bir isti
kamete doğru gelişmesi de dileğimdir. 

Türk ordusu, yapısı itibariyle devrimci bir 
ordudur, Atatürk'ün ordusudur. Atatürk ilkele
rini en iyi ülkemizde muhafaza eden, savunan, 
koruyan bir ordudur. Öyle ise, Atatürk devrim
leri istikametinde Türk ordusunun, Türk SilâJh-
lı Kuvvetlerinin, onun başında bulunan çok de
ğerli kumandanlarının istikametleri, devrimci 
bir istikametin çizîgisi üstünde olduğu sürece 
Türk ulusu, bu şerefli ordunun her zaman ya
nında, onun hayranlığını, sevgisini kafasında ve 
gönlünde taşımaya devam edecektir. 

6 milyar 100 milyon lira kadar olan bu büt
çenin içerisinde yalnız 72 milyon küsur bin lira 
paranın yatırımlara ayrılmış olması ise beni dü
şündürmektedir. G-eçen sene çok değerli, bu du
rumu taMbeden birkaç kumandana : «Bu yatı
rımlarla ne yapacaksınız, neler yapabileceksi
niz» diye sordum. Yahut «uçak alacaksanız, baş
ka teknik araçlara verecekseniz ne kadar ayıra
biliyorsunuz bundan» diye konuştuk. Sanıyo
rum 350 milyon lira kadar bir para kalıyordu, 
bunun birkaç yerden 200 milyon lira daha geliri 
olacağı söylendi, burada istemiyorum söylemeyi, 
yani yarım milyar liralık bir para ile teknik 
yönden Türk ordusunu geliştirmek, yatırımları 
sağlamak bakımından bununla yetineceğimiz 
söylendi ki, bugün de bunun az olduğu kanaa
tindeyim. Öyle ise, Türk Silâhlı Kuvvetlerinin, 
yatırım yönündeki tahsisatının, ödeneklerinin 
de o nisbette artırılmasının faydalı olacağını ve 
ordunun bünyesi bakımından da düşünüleceği
ni tahmin ediyorum. 

Türk ordusunun 1960 tan beri giriştiği bir 
eğitim seferberliği vardır. Bu, takdirle karşılan
mıştır. Bilhassa yedek subay öğretmenlerin bu 
er öğretmenlerin çalışmalariyle, Türk halkımın 
askerlik çağında olup, okuma - yazma bilmiyen-
leri askere gittiklerinde aşağı yukarı - ilkokul 
seviyesine yakın bir kültüre kavuşmuşlardır. 
Bunlar köylerine döndükleri zaman da köyle
rinde okuma - yazma bilmiyenlere öğretmişler, 
dolayısiyle bir okul gibi ondu bu işi geliştirmiş-
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tir. Bunun devamında fayda olduğu kanaatinde
yim. Ayrıca Türkiye'nin kalkınması için ordu
nun çeşitli seminerler ve çeşitli bu işteki öncü
lükleri de faydalı olacaktır. 

Bu yöndeki çabalarını bekliyoruz. Bunun ör
neğini biz Amerika ordusunda görüyoruz. Bu
lundukları çevrelerde, çevreyi çeşitli yönden 
kendi, bu içinde bulundukları meseleler kadar 
o çevrenin ihtiyacı olan yönlerde de uyandır
mak, geliştirmek ve onlara katkıda bulunma yö
nünde çabalarının örneklerini görüyoruz. Türk 
ordusunun, Türk Silâhlı Kuvvetlerinin, Türk 
ulusunun başında, Türk ulusunun önünde, onla
rın büyük bir gücü ve Türk Milletinin de onla
ra olan sevgisi ile halkalanmış bir güç olarak 
dalgalanmasını diliyor, bütçenin hayırlı olması 
dileği ide hepinize saygılar sunuyorum. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 
Sayın Yusuf Ziya Ayrım, buyurunuz, efen

dim, 
YUSUF ZİYA AYRIM (Kars) — Muhterem 

Başkan, sayın senatörler, kıymetli Bakan ve er
kânı ; 

Bir üye arkadaşımız, «Doğu» hakkında Sa
yın Başbakanın bâzı dosyalar terlibettiğinden 
bahsc:tmeseydi huzurunuzu işgal etmiyecektim. 

Muhterem arkadaşlar; bugün yurdumuzda 
vatandaşlar arasında bir bölücülük yapmak, Tür
kiye'yi parçalamak için mütemadiyen Doğu -
Anadolu'muzun Türkiye'mizin bir parçası de
ğilmiş gibi gösterme çabalan hepimizin gözün
den kaçmamaktadır. Bugün Doğu - Anadolu'
muz, şimdiye kadar İd, iktidarların hiçbir dev
resinde sahiıbolamadısı imkânlara sahibolmuş-
tur. Hattâ bu yılki Hükümet programlarında da 
Doğu - Anadolu için ne kadar yer ayrıldığını 
Hükümet programı okunduğu zaman gördünüz. 

Muhterem senatörler; «Doğıv> hakkında bâzı 
dosyalar tansim ediliyor. Evet, bu dosyalar ne
dir biliyor musunuz? Bu dosyalar kalkınma dos
yalarıdır. Bugün Kars'ta, hudutta, Türkiye'nin 
1950 yılında istihsal etmiş olduğu çimentoyu, is
tihsal edecek 600 bin ton kapasiteli bir çimento 
fabrikası kuruluyor. Bugün Çıldır Barajında 
yine Kars ve ilçelerinin elektriğini istihsal ede
cek bir elektrik santralı kuruluyor. Muhterem 
arkadaşlar, bunu söylerken üzülüyorum biraz. 
Neden? 

BAŞKAN — Sayın Ayrım, lûtfsn Millî Sa
vunma Bütçesi üzerinde konuşunuz. 
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YUSUF ZİYA AYRIM (Devamla) — Evet, 
ben de onu söyliyeoeğim Sayın Başkan, Fakat 
siz bunu söylerken diğer arkadaşlara da bir 
ikazda bulunmanız lâzımdı. Eğer bulunsaydınız 
burada toprak düzeninin Millî Savunma Bütçe
sinde görüşülmesi lâzımgelmezdi. Burada, Baş
bakan Doğu - Anadolu hakkında dosyalar tan
zim ediyor sözünün söylenmesine fırsat vermi-
yec ektiniz. 

Muhterem arkadaşlar; 

BAŞKAN — Sayın Ayrım, ikaz yapıldı efen
dim rica ederim. 

YUSUF ZİYA AYRIM (Devamla) — Muh
terem Başkan, o ikazı yerinde yapsaydınız, yeri 
geldiği zaman yapsaydınız. 

Muhterem arkadaşlar; Doğu - Anadolu geri 
kalmıştır. Fakat bu geri kalmışlığın nedenleri
ni, getirip bu bölücülüğe doğru itmemek lâzım
dır. Bugün Türkiye'nin, Türkiye Cumhuriyeti
nin temelleri Doğu - Anadolu'dan atılmıştır. Bu
nunla biz, Doğu - Anadolulu olarak iftihar edi
yoruz, daima iftihar edeceğiz. Yalnız, bölücü
lük sokup da... 

Muhterem senatörler, Sayın Başbakan bura
da bir gizli celse esnasında - yalnız bir kelimesi
ni söylemekle iktifa edeceğim - şöyle demiştir : 

i «Muhterem arkadaşlar, siz eğer hakikaten Do-
| ğu - Anadolu'nun kalkınmasını istiyor iseniz ka-
| fanızın arkasındaki bu zihniyeti silin.» Nedir o 
i zihniyet? İste bugün o arkadaşın burada belirt

tiği zihniyet. 
i BAŞKAN — Sayın Ayrım, bir dakikanızı is

tirham ederim. 
Siz, bir üye olarak, üyeden ne sual sorabilir

siniz, ne ona cevap verebilirsiniz. Bugün bu ko
nuşmayı yapan, sizin şimdi cevaba müstahak 
gördüğünüz arkadaşa ikazı yaptım ve ondan 

! sonra «Sayın Hükümet var, Hükümet buna ica-
İ bederse derinliğine cevap verebilir» dedim. Lût-
i fen tekrar bir sataşmayı davet edecek konuşma 
! yapmayınız, lütfedin efendim, yardımcı olunuz 
1 Başkanlığa. Mahdut bir zaman içinde bütçe mü

zakeresi yapıyoruz. 

YUSUF ZİYA AYRIM (Devamla) — Bu ka
darla iktifa ediyorum. Yalnız, muhterem Baş
kanım, Millî Savunma, bugün hakikaten Türk 
Devletini savunmasiyle yükümlü görevini yürü
türken diğer taraftan Anadolu'muzun hudut 
bölgelerinde halkla bâzı ilişkilere de önem ver-
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mesi gerekir. Ben Doğu - Anadolu'nun bir böl
gesinin Kars'ın bir gocuğu olarak, Doğu mınta-
kasınm en kötü şartlara haiz olan bir yerinde, 
bir tarafı Rusya, bir tarafı İran'la çevrili bulu
nan ve o zaman tek bir çıranın yanmadığı yerde 
bugün 35 köyünde elektrik yanan bir beldenin 
çocuğu olarak şunu istirham ©diyorum, Millî 
Savunma Bakanından : Şimdi bu bölgedeki köy
lerimizin, askerlerimizle temasları vardır. Za
man zaman hakikaten bizi üzücü olaylar olmak
tadır. Türk ordusunun doğrultusu bulunan, kay
nağı bulunan bu halkımızla iyi ilişkilerin kurul
ması, gerek devletimizin, gerek ordumuzun güç
lü olması bakımından çok önemlidir. 

Aralık'tan Posof'a kadar 500 kilometrelik 
bir hududumuz vardır. Bu hudut boyunda bâzı 
köyler vardır. Buraya tâyin edilecek subay ar
kadaşların biraz tecrübelerine önem verilmeli
dir. Evet, kur'a ille oluyor ama yine tecrübeli, 
kıymetli subaylarımızın bilhassa hudut karakol
larında vazife görmelerinin temini, öyle tahmin 
ediyorum ki, bu vatandaşlarımızın dertlerine 
bir nebze çare olacaktır. Burada kaçakçılık fa
lan mevzuu yoktur, varsa onu yapanlar düşün
sün. Orada, Rus hududunda kaçakçılık yoktur. 

Muhterem arkadaşlar, bugün hukuk devle
tinde tapu esastır. Şimdi şahsın tapulu arazisi 
vardır, bu arazi hudut boylarına düşmüştür. İs
kân Kanunu gereğince verilmiştir, 2510 sayılı 
İskân Kanunu gereğince verilmiştir bu tapu. 
Toprağı işlediği zaman er geliyor diyor ki; «Hu
dut yasaktır, geçemeksiniz. Nasıl olur, elinde ta
pusu var. Ya bu tapuyu kabul edeceksiniz veya
hut etmiyeceksiniz. Böyle bir çalışmanın içerisi
ne girmeli. Hakikaten bu mmtakaların yasak 
olması icabediyorsa askerî yönden, halkımız razı 
buralar zaman zaman istimlâk edilsin, tel örgü
ler çekilsin ve bu huduttan öbür tarafa geçilme
sin. Yoksa vatandaşın elinde tapusu olduğu 
müddetçe buna başka şekilde müdahale etmek 
doğru olmaz. Çünkü geçimini ona bağlamış. Bu
na bir yön verilsin. Millî Savunma Bakanlığın
dan istirhamım şudur : Buna her sene bütçeden 
bir fon ayrılsın, yavaş yavaş Posof hududuna 
kadar bu iş halledilsin. Ama 10 senede mi, 20 
senede mi halledilir buna bir çare bulunsun. 

Benim isteklerim bundan ibarettir. Millî Sa
vunma Bakanlığı Bütçesinin memleketimiz ve 
ordumuz için hayırlı, uğurlu olmasını temenni 
seder, hepinizi hürmetle selâmlarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz. Sayın Tevet-
oğlu buyurun. 

FETHİ TEVETOĞLU (Samsun) — Grup 
adına konuşacağım, Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Böyle bir yazı gelmedi, Sayın 
Tevetoğlu. Grup temsilcisi arkadaşıma... 

FETHİ TEVETOĞLU (Samsun) — Sayın 
Başkan burada idiler, kendilerinin haberi var. 
Esasen grupun da sözcüsüyüm, arz ediyorum 
efendim. 

BAŞKAN — İkinci kez Adalet Partisi Gru-
pu adına konuşacaksınız 15 dakikadır Sayın Te
vetoğlu, buyurun. 

A. P. GRUPU ADINA FETHİ TEVETOĞ
LU (Samsun) — Sayın Başkan Yüce Senatonun 
sayın üyeleri, Adalet Partisi Grupu adına Mil
lî Savunma Bakanlığı Bütçesi üzerindeki grup 
görüşlerimizi daha önce değerli senatör arka
daşımız Enver Işıklar takdim ettiler, izah bu
yurdular. Benim ikinci defa grupumuz adına 
söz alışımın sebebi; Sayın Cumhuriyet Halk 
Partisi Sözcüsünün ve ondan sonra da yine ikin
ci defa konuşan Sayın Sırrı Atalay arkadaşımı
zın Millî Güvenlik Kurulu hakkındaki yanlış 
ve sakat saydığımız görüşleri ile bu mühim, bu 
millî, bu memleketin hakikaten FÖZ bebeği olan 
Silâhlı Kuvvetlerin bütçesi üzerinde görüşü
lürken de her fırsatta ve her imkânda daima 
siyasi ve kısır çekişmelere sapanların Hükümet 
başkanı baklandaki şahsi uydurma dedikodu
larını bu kürsüye getirmelerini yermek ve ce
vaplandırmak içindir. 

Çok muhterem senatörler; Türk Anayasa
sının 111 nci maddesi Güvenlik Kurulu hak
kında şöyle söylüyor; «Millî Güvenlik Kurulu 
kanunun gösterdiği bakanlar ile Genel Kur
may Başkanı ve kuvvet temsilcilerinden kuru
lur. Millî Güvenlik Kuruluna Cumhurbaşkanı 
Başkanlık eder, bulunmadığı zaman bu görevi 
Başbakan yapar. Millî Güvenlik Kurulu. Millî 
Güvenlik ile ilgili kararların alınmasında ve 
koordinasyonun sağlanmasında yardımcılık et
mek üzere gerekli temel görüşleri Bakanlar 
Kuruluna bildirir» Memlekette bir buhrandan 
ve bâzı gençlerimizin muayyen mihrakların 
tahriki ve muayyen ideolojiye sahip kimselerin 
tertibi ile ve yıllardan beri bütün müstakil 
memleketlerdeki demokratik düzeni kökünden 
yıkmayı ve bütün dünyayı istilâ etmeyi ken-
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dine plân ve hedef seçmiş bir ideolojinin pro
pagandası ile beyinleri yıkanmış muayyen sa
yıdaki zavallı gençlerin ne çeşit hâdiseler ile 
memleketin güvenliğini her giin verilen kötü 
örneklerle nasıl bozduklarını burada muhalefet 
ve iktidar temsilcileri, hepimiz dile getiriyoruz. 
Bu hâdiseler karşısında bunlara artık dur de
menin, bir son vermenin gerektiğini takdirle, 
vazifesi Anayasa ile bunu âmir bulunan ol
duğunu Millî Güvenlik Kurulumuz toplanmış ve 
karar almış. Bu kararın, konunun millî menfaat
lerimize olan alâkasını, hâdiselerin ciddiyet ve 
vahametini yakından bilen en yetkili kurul ol
muştur. Bu kararı alan kurulun, onun başında 
bulunan milletimizin memleketimizin en yük
sek temsilcisi şerefli askerin, Başbakanın ve 
hükümetimize mensup ilgili bakanların ve de
ğerli kahraman kuvvet kumandanlarımızın hep 
bira araya gelerek aldıkları bu kararı hepiniz, 
hepimiz takdirde ve şükranla, tıpkı büyük Türk 
Milletinin, tıpkı büyük Türk halkının günler
den beri, bu karar çıkalıberi takdirde ve şük
ranla karşıladığı gibi biz senatörler de böyle 
karşılamaya mecburuz. 

SAFFET URAL (Bursa) — Politika yapma. 
Kimin adına konuşuyorsun. 

BAŞKAN — Sayın Ural lütfen. 
FETHÎ TEVETOĞLU (Devamla) — Bunu 

kimsenin yermesi ve bunu mevzu, bahane ede
rek kısır çekişmelere kalkışması... 

SAFFET URAL (Bursa) — Senin savun
mana muhtaçsa, yazık Millî Savunmaya... 

FETHÎ TEVETOĞLU (Samsun) — tnsan 
gibi dinle. 

BAŞKAN — Lütfen efendim siz devam edi
niz. 

FETHÎ TEVETOĞLU (Devamla) — Bunu 
mevzu ederek burada çirkin dedikodularınızı şu 
muhterem heyetin huzurunda cidden kötü bir 
örnek vererek tescil etmiş bulunmanız bizi üz
müştür. 

BAŞKAN — Sayın Tevetoğlu bir sataşma
ya yer vermiyecek konuşma yapın lütfen efen
dim. 

SALÎM HAZERDAĞLI (Elâzığ) — Güven
sizlik Başbakamn şaibeli olmasından doğuyorsa.. 

BAŞKAN — Sayın Hazerdağlı, gerekli ikazı 
Başkanlık yapıyor efendim. 

SALÎM HAZERDAĞLI (Elâzığ) — Başba
kana söyliyeceğiz şaibeleri, dedikodu değil. 

| BAŞKAN — Rica ediyorum efendim, lüt
fen. 

SALÎM HAZERDAĞLI (Elâzığ) — Bunu 
başka zaman yapalım. 

BAŞKAN — Lütfen Sayın Hazerdağlı. Sa
yın Tevetoğlu Adalet Partisinin ikinci kez gö
rüşlerini ifade buyurun. 

FETHÎ TEVETOĞLU (Devamla) — Sayın 
Başkan bu kürsüden konuşmak benim hak
kımdır. Bu kürsüde ben konuşurken muhterem 
arkadaşların zatıâlmizin ikaz ve ihtarlarınıza 
riayet ederek ve parlâmentonun mehabetine 
yaraşır şekilde beni dinlemeleri şarttır. Söyle
diğim hususlarda yanlış, söylediğim hususlarda 
beğenmedikleri bir şey varsa; bu kürsüye gelip 
Senatonun âdabına ve senatörün edebine uygun 
bir seviyede cevap vermeleri lâzımgelir. Yoksa 
yerlerinden bu şekilde yapacakları sataşmala
ra benim cevap vermiyeceğimi peşinen arz et
mek isterim ve beni susturaıruyacaklarmı da 

I hatırlatırım. 

BAŞKAN — Sayın Tevetoğlu bir saniyenizi 
rica edeyim. Başkanlık vazifesini kemali ile 
müdriktir. Başkanlık zamanında ikazını yapı
yor, zatıâlilerine takaddüm eden arkadaşın ko
nuşması sırasında da ifade ettiğim gibi Hükü
metin icabında vermesi lâzımgelen cevabı siz 

I lütfedip söylemeyin de Adalet Partisinin görü
şü olarak Millî Savunma Bakanlığı bütçesi üze
rine ikinci kez mütalâalarınızı beyan edin efen
dim. Tekrar tahrike vesile olmasın efendim. Bu
nu istirham ediyorum. Siz müdebbir, uzak gö
rüşlü bir parlömantersiniz, bu itibarla Baş
kanlık makamının yardımcısı olacağınızı te
menni ederim, devam buyurun efendim. 

H. ENVER IŞIKLAR (Samsun) — Konuş
sun cevap veriyor Sayın Başkan. 

FETHÎ TEVETOĞLU (Devamla) — Sayın 
Başkan teveccühlerinize teşekkür ederim. Yal
nız grupumuzu ilzam eden, partimizi ve ikti
darımızı ilzam eden buradaki haksız isnat ve 
iftiraları cevaplandırmak sayın bakanlarımız
dan evvel grupumuzun hakkıdır. Ben bu hakkı 
yerine getiriyorum. 

BAŞKAN — Bir sataşma nedeni ile söz iste
mediğiniz için bu ikazlar yapıldı efendim. 

EKREM ÖZDEN (İstanbul) — İktidarınızı 
I tenezzülde. 
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FETHİ TEVETOĞLU (Devamla) — Sayın 
Başkan bu söyledikleri haksız, ve kendilerine 
has sözler zabıtlara geçiyor. Bu itibarla bun
ları cevaplandırmaya, sahiplerine iadeye ve 
bunları bu zabıtlarda çürütmeye mecburum ve 
vazifeliyim. 

SAFFET UR AL (Bursa) — Senin kadar hiç
bir şey çürümez. 

BAŞKAN — Lütfen Sayın Ural. 
FETHİ TEVETOĞLU (Samsun) — Ben ço

cuk doktoruyum. Sizin rahatsızlığınız benim ih
tisasımın dışında. 

FETHÎ TEVETOĞLU (Devamla) — Muh
terem arkadaşlar, gerek bu kürsüden gerekse 
oturduğumuz yerden, gerekse bulunduğumuz 
her yerden bu milletin büyük hizmet gören ma
kamlarına şahıslarına yapacağımız tarizleri, 
tenkitleri belirtirken milletin ve memleketin 
menfaatine uygun bir ölçü içinde yapmaya he
pimiz mecburuz. 

Cumhurbaşkanlığı Bütçesinde de diğer bir 
arkadaşınız tarafından «Kaçma, karışma, çalış
ma» gibi yedek subay okulundan çavuş çıkma
mak için bâzı kaytarıcıların uydurduğu bir 
tekerlemenin hem de Türk halkına maletmeye 
kalkışarak Türk Milletinin en şerefli temsil 
makamındaki değerli asker Sayın Cumhurbaş
kanımıza ve makamına izafe edişine, esef duy
mamak mümkün mü? 

BAŞKAN — Sayın Tevetoğlu, lütfen dün 
cereyan eden bir müzakereyi bugün tekrar et
meniz doğru değil efendim. Lütfen sadede ge
lin efendim. 

FETHİ TEVETOĞLU (Devamla) — Sıray
la söylüyorum Sayın Başkan. lütfen kesmeyin. 
Güvenlik Kuruluna ve ondan sonra yine kah
raman ordumuzun hem muvazzaf hem emekli 
birçok personelinin içinde şerefle bu memleke
tin emniyeti ile, güvenliği ve re i imi ile ilgili 
vazifeler gören müesseselere, MİT'e bu üslûp
ta saldıran konuşmaları yapakların ölçülü olma
larını, vatanperverlikden uşak bulunmamaları
nı rica ve istirham ediyorum. 

Sayın Başkan sözlerimi bağlarken, söz ve 
kürsü hürriyetini haklı tenkit yerine haksız 
taarruz vasıtası yapmayı marifet ve cesaret sa
nan ve sayanların şahsi ve siyasi hırsları ve 
marazi alışkanlıkları ile şerefli insanlara ve 
millî müesseselere çamur atmaktan fayda uman
lar, evlâtlarımıza iyi örnekler vermek üzere 

tarihe intikal edecek bu Senato Tutanakların
daki her haksız isnat ve iftiraların bize yakı
şan bir vakar içinde ve mensubu bulunduğu
muz, temsil ettiğimiz yüce milletin muhabbet ve 
seviyesine uygun bir şekilde asla cevapsız bı-
rakılamıyacağmı daima müstahak oldukları 
karşılığı alarak çürütüleceğini de bilmeleri ve 
hesaba katmaları hususunu belirtirim. Söz aldım. 
Bu kıymetli bütçenin üzerindeki esas konuşma
yı başka bir kıymetli arkadaşım yaptığı için 
ben esas konuya girmedim, bütçenin Millî Sa
vunma Bakanlığımıza, kahraman Ordumuza, 
milletimize, uğurlu, hayırlı olmasını diliyerek 
huzurunuzdan ayrılırım. Saygılarımla. (A. P. 
sıralarından alkışlar) 

SALİM HAZERDAĞLI (Elâzığ) — Sayın 
Başkan, güvensizlik bu senatörün tuttuğu Baş
bakanın şaibeli oluşundan doğuyorsa buna biz 
burada itiraz etmiyecek miyiz? 

BAŞKAN — Sayın Hazerdağlı... 
SALİBİ HAZERDAĞLÎ (Elâzığ) — Şaibeli 

Başbakanı tuttuğundan... 
BAŞKAN — Sayın Hazerdağlı... 
SALİM HAZERDAĞLÎ (Elâzığ) — Söyli-

yeceğim bunu. 
BAŞKAN — Sayın Hazerdağlı, bir usulü 

müzakere var, lütfen efendim, İzin alarak ko
nuşun lütfen efendim. 

SALİM HAZERDAĞLÎ (Elâzığ) — Bunu 
Başka zaman yapalım, bırakın bunları. 

Sayın Başkanlığa 
Millî Savunma bütçesi üzerinde.=. (Gürül

tüler) 
BAŞKAN — Lütfen efendim lütfen, Siz 

devam buyurun efendim. 

Sayın Başkanlığa 
Millî Savunma Bütçesi üzerinde yeter sayı

da sayın üye söz almıştır, görüşmelerin yeter
liğini arz ve teklif ederim. Saygılarımla . 

Balıkesir 
Nuri Demirel 

SALİM HAZERDAĞLI (Elâzığ) — Millî 
Savunmanın karşısında kahramanlık yapacak
sanız. Bımu başka zaman yapalım. 

MUSLİHİTTİN YILMAZ METE (Adana) 
— Grup adına söz istiyorum. 

BAŞKAN — Efendim kifayet önergesi gel-
j mistir, altı sayın üye konuşmuştur. 
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MUSLÎHÎTTÎN YILMAZ METE (Adana) 
— Grupun ikinci defa konuşma hakkı var. 

BAŞKAN — Konuşma hakkı var efendim. 
Konuşma hakkının kifayet önergesine tekad-
düm etmesi lâzımdı. 

MUSLÎHÎTTÎN YILMAZ METE (Adana) 
— Daha evvel söyledim efendim. 

BAŞKAN — îki tane kifayet önergesi geldi 
Sayın Mete. 

MUSLÎHÎTTÎN YILMAZ METE (Adana) 
— Daha evvel söyledim. 

BAŞKAN — Aleyhinde buyurun efendim, 
buyurun aleyhinde konusun efendim. 

SALİM HAZERDAĞLI (Elâzığ) — Şaibeli
siniz. 

NAHİT ALTAN (Çanakkale) — Sen de şai
belisin. 

SALİM HAZERDAĞLI (Elâzığ) — Sizinki 
dillere destan oldu. 

ORHAN KOR (izmir) — Vatan sathına ya
yıldı sizinki. Vatan sathında sizin şaibeli ol
duğunuz yazılı. (Karşılıklı bağrışmalar ve gü
rültüler) 

BAŞKAN — Lütfen efendim, lütfen Sayın 
Hazerdağlı. 

SALİM HAZERDAĞLI (Elâzığ) — Sizin 
diliniz kısadır. Şaibelisiniz... (Gürültüler) 

BAŞKAN — Lütfen efendim, lütfen. 
NAHİT ALTAN (Çanakkale) — Seviyesiz. 
SALİM HAZERDAĞLI (Elâzığ) — Rejimi 

yıkıyorsunuz, bu Barbakanı tutmakla rejimi yı
kıyorsunuz. (Gürültüler) 

BAŞKAN — Şimdi, bir dakika efendim, ri
ca ederim. Muhterem arkadaşlar... (Gürültüler) 
Lütfen, Sayın Hazerdağlı. sayın senatörler. Lüt
fen efendim, rica ediyorum. 

SALİM HAZERDAĞLI (Elâzığ) — Hadi be. 
(Gürültüler) 

BAŞKAN — Bu şekilde karşılıklı konuşma, 
karşılıklı sataşma Tüzük hükümlerini tatbike 
imkân vermiyor. Rica ediyorum efendim. 

ORHAN KOR (İzmir) — Genel Başkanı
mızdan bahsetti. 

SALİM HAZERDAĞLI (Elâzığ) — Sizin 
söz hakkınız var mı burada bu şekilde? 

BAŞKAN — Rica ediyorum efendim. Buyu
run efendim, kifayet önergesi aleyhine rica edi
yorum efendim. 

NAHİT ALTAN (Çanakkale) — Bir ihtar 
çek. 

MUSLÎHÎTTÎN YILMAZ METE (Adana) 
— Sayın Başkan, saygıdeğer arkadaşlarım... 

SAMİ TURAN (Kayseri) — Bağırınca siz 
korktunuz mu? 

ORHAN KOR (İzmir) — Tam korkacak 
adamı buldunuz? 

BAŞKAN — Lütfen efendim, rica ediyorum 
efendim. Buyurun efendim kifayet önergesi 
aleyhinde. 

SALİM HAZERDAĞLI (Elâzığ) — Millet
vekili burada karışmasın söze. 

BAŞKAN — Milletvekili yok efendim. 
EKREM ÖZDEN (İstanbul) — Milletvekili 

mi burada karşıyor. 
ORHAN KOR (İzmir) — Ben söyledim. 
BAŞKAN — Buyurun efendim. 
MUSLÎHÎTTÎN YILMAZ METE (Adana) 

— Sayın Başkan, saygı değer arkadaşlarım; bi
raz evvel A. P. Grupu adına Saym Tevetoğlu 
konuşurken Halk Partisi Grupu adma ikinci 
defa olarak söz istedim. Danışma Kurulunun 
kararlaştırmasına göre gruplar evvelâ yarım
şar saat, sonra onbeşer dakika görüşürler. Bu 
grupların görüşmesi altı üyenin konuşma sa
yısına dâhil değildir. Binaenaleyh Başkanlığın 
uygulamasını ben İçtüzüğe uygun bulmadım. 
Sayın Tevetoğlu birtakım ithamlarda bulundu. 
Meselâ, dedi ki; «şerefli insanlara çamur at
malardan bahsetti, bunlara cevap vermek zaru-
retindeyiz» dedi. Kim, hangi şerefli insana ça
mur attı? Böyle bir şey olmadı burada konu
şulurken. Hem de Halk Partisi Grup sözcüsü 
diye başladı sözüne. Müsaade buyurun biz de ne 
söyledik, söz attık mı, atmadık mı? Sözlerimiz
de şerefli insanlara dokunan bir hal var mı, 
yok mu? Bunları açıklıyalım. Binaenaleyh... 

FETHİ TEVETOĞLU (Samsun) — Önerge 
değil ki. 

BAŞKAN — Saym Muslihittin Yılmaz Mete 
bir dakikanızı rica ediyorum. Siz sataşma ne
deniyle söz mü istiyorsunuz efendim? 

MUSLÎHÎTTÎN YILMAZ METE (Devamla) 
— Efendim şayet Danışma Kurulunun bu 
grup sözcülerine önce yarım saat, sonra 15 da
kika söz verme hakkındaki kararını uygula-
mıyacaksanız, o zaman doğrudan doğruya şah
sıma ve grupuma sataşıldığı için sataşma ne
deniyle söz istiyeceğim. Önce bu kararınızı öğ
renmek istiyorum. İkinci defa grup adma ko
nuşma hakkım var mı, yok mu? 
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EKREM ÖZDEN (İstanbul) — Var tabiî. 
Grup adına konuşacaksın. 

MUSLİHİTTİN YILMAZ METE (Devamla) 
— Ben onu istiyorum önce. Eğer yoksa ben 
grup adına 15 dakika konuşacağım burada. 

EKREM ÖZDEN (İstanbul) — Onlar konu
şacak siz konuşmıyacaksınız olur mu? 

BAŞKAN — Bir dakika, Sayın Yılmaz 
Mete bir dakikanızı rica edeyim. Konuşan
lar Sayın Hamdi Özer, Sayın Hüseyin Öz-
türk, Sayın. Kâzım Karaağaçlıoğlu. Bir zühul 
oldu, Sayın Fehmi Baysoy'u saymamışız, Sır
rı Atalay yerine Hüseyin Öztürk konuştu, Yu
suf Ziya Ayrım konuştu, grup adına Sayın Fet
hi Tevetoğlu konuştu. Grup adına konuşma 
hakkı zatıâlinizde buyurun efendim. (C. H. P. 
sıralarından «ha şöyle» sesleri) 

MUSLİHİTTİN YILMAZ METE (Devamla) 
— Teşekkür ederim efendim. 

BAŞKAN — Rica ederim efendim. Yanım
daki arkadaşımın ikası üzerine tashih yapıyo
rum efendim. 

MUSLİHİTTİN YILMAZ METE (Devamla) 
— Sağolun Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
MUSLİHİTTİN YILMAZ METE (Devamla) 

— Şimdi, muhterem arkadaşlarım, Sayın Te
vetoğlu Güvenlik Kurulunu küçük düşürü
cü bir söz söylenmiş gibi ters bir anlam ve
rilecek bir tarzda söze girdi. Haysiyetlere, 
şerefli insanlara çamur atmayla sözünü bitir
di. Bendeniz aynen okuyorum. 

«Tarihimiz boyunca gerek içten, gerek dış
tan gelen saldırılara, tahriklere kahramanca 
karşı koyan, ezen Ordumuzun başında bulu
nanların bir kısmının katıldığı Güvenlik Ku
rulunun tebliği, sokaktaki adamda endişe uyan
dırmıştır. Tebliğin cümleleri arasından zayıf 
bir Hükümetin getirmek istediği zor tedbirleri
nin desteklendiği anlamını çıkartmaktadır» de
dim. Bunda Güvenlik Kurulunu küçük düşürü
cü hiçbir hal yok. Bilâkis, açıklayım; vazife 
Hükümetin vazifesi iken, Hükümetin, sokakta 
adam öldürmelerin, bomba atmaların, üniver
site basmaların, rektörlük binalarını basmala
rın suçlularını bulup çıkarması lâzımgelirken 
hiçbirisinin üzerine eğilmez, vatandaşın indin
de acaba bir tertip midir, Hükümetin ajanları 
tarafından yapılan bir soygun mudur diye şüp
he ile karşılanan... 

CEMALETTİN İNKAYA (Balıkesir) — 
Hükümetin ajanları soygun yapmaz Sayın 
Başkan. 

MUSLİHİTTİN YILMAZ METE (Devamla) 
— Emek Mahallesindeki İş Bankası soygunu
nun faillerini... 

BAŞKAN — Lütfen efendim. 
MUSLİHİTTİN YILMAZ METE (Devamla) 

— Sayın Başkan, benim fikrim değil vatan
daşın fikridir, siz de duyuyorsunuz. Ben bunu 
dehşetle karşılıyorum beyefendiler. Ben idare 
hayatında çalışmış bir insanım. Devletin bu de
rece halk indinde küçüldüğünü görmedim ha
yatımda. Ve size şunu da söyliyeyim ki, tarihi de 
çok iyi bilen bir insanım. (Gürültüler) Osmanlı 
devri dâhil Türkiye'de hiçbir zaman Devlet 
halk indinde bu derece alçalmamıştır. Buna 
hiç kimsenin hakkı yoktur. Bunu bu hale geti
ren Güvenlik Kurulu değil Sayın Tevetoğlu, se
nin Başvekilindir. Çünkü, vatandaş bana da
ğıtılacak krediyi nereye kullanıyor diye şüphe 
içerisinde bakmaktadır. Yalan mı, iftira mı? 

FETHİ TEVETOĞLU (Samsun) — Yalan 
ve iftira (A. P. sıralarından «hem de büyük 
yalan» sesleri) 

BAŞKAN — Lütfen efendim. 
MUSLİHİTTİN YILMAZ METE (Devamla) 

— Hayır efendim. Başbakanın suçu olduğu hak
kında karar verilmedi Birleşik Toplantıda ama, 
bu krediyi kendi kardeşlerine dağıttığı, kendi 
kardeşlerinin milyonlarca lira kredi aldığı za
bıtlara geçti arkadaş. Nesi iftira bunun (Gü
rültüler) 

SAFFET URAL (Bursa) — Ayıp yapıyor
sun 27 milyon değil 19 milyon. (Gürültüler) 

BAŞKAN — Sayın Muslihittin Yılmaz Me
te, Sayın Mete lütfen efendim... Lütfen, rica 
ediyorum efendim. Sayın Yılmaz Mete siz sa
taşma nedeniyle söz almadınız. 

MUSLİHİTTİN YILMAZ METE (Devamla) 
— Grup adına konuşuyorum efendim. Sözleri
mi açıklamak zorunluğundayım Sayın Başka
nım. 

BAŞKAN — Lütfedin efendim, lütfedin 
Yılmaz Mete. İkinci kez C. H. P. adına müta
lâalarınızı serdedeceksiniz. Lütfen efendim. 

MUSLİHİTTİN YILMAZ METE (Devamla) 
— Arz ediyorum efendim, arz ediyorum. 

SALİM HAZERDAĞLI (Elâzığ) — İstedi
ğin gibi konuş. 
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EKREM ÖZDEN (İstanbul) — Onlar söyli-
yecek, biz söylemiyecek miyiz yani? 

MUSLİHÎTTlN YILMAZ METE (Devamla) 
— Biraz evvel C. H. P. Grupu adına söylenen 
sözleri açıklıyorum efendim, bu benim hakkım
dır, hiç kimse de mâni olamaz. 

ORHAN KOR (İzmir) — Hanginiz konuşu
yor? (Gürültüler) 

MUSLİHÎTTlN YILMAZ METE (Devamla) 
— Muhterem arkadaşlar, Anayasa... Muhterem 
arkadaşlarım evvelâ kendimizi toparlıyalım. 
Söz atmakla, birbirimize çatmakla hiçbir şey 
halledilmez. Her zaman (A. P. sıralarından 
«niye çatıyorsunuz öyle ise» sesleri) 

BAŞKAN — Lütfen efendim. Devam bu
yurun efendim. 

(M. YILMAZ METE (Devamla) — Her za
man bizlere düşen vazifeyi yapalım idiye çırpı
nan arkadaşlarınızdan birisiyim. 

BAŞKAN — Lütfen Yılmaz Mete, devam bu
yurun efendim. 

M. YILMAZ METE (Devamla) — Anayasa 
iç güvenliğin korunması için bâzı tedbirler al-
mışltır. Bakınız arkadaşlarım, Millî Güvenlik 
Kurulu bundan evvelki Anayasada yoktu. Bu 
defa niçin konuldu bilir misiniz? Bilirsiniz el
bette, ama bir kere daha tekrar ©deyim. 

Türkiye'nin dışarıdan gelecek tehlikelere 
(karşı koruınmasiyle ve içeriden gelecek tahrik
lere, bölücü hareketlere karşı korunmasiyl© so
rumlu olan ordunun Türkiye'nin içindeki birta
kım kargaşalıklara seyirci kalmamaisı için Millî 
Güvenlik Kurulu teşkil eidilmiştir. Bir Anaya
sa müessesesidir. Elbette Türkiye'nin içinde 
cereyan eden hâdiseler Türk Ordusunu ilgi-
lenıdireoekitir. Niçin, ben Türkiye'de iç huzur
dan bahsederken, bunun Millî Savunma ile il
gisi yoktur diyorsunuz? Anayasamızda var ar
kadaşlarım. Millî Güvenlik Kurulu bir Anaya
sa müessesesidir. 

FETHİ TEVETOĞLU (Samsun) — Sayın 
Mete, simden sonra Sırrı Atalay konuştu. 

ZİYA AYRIM (Kars) — Sen o zaman uyu
yordun. 

BAŞKAN — Lütfen grupa ^tabetmeyiniz 
efendim, Heyeti Umumıiyeye hilbabediniz. 

M. YILMAZ TVIETE (Devamla) — Ben He
yeti Umümiyeye Mtabediiyorum zaten sayın 
Başkanım, fakirlerimi açıklıyorum. 

Millî Güvenlik Kurulunun Türkiye'nin İÇ 
konulariyle ilgilenmesine zaruret vardır, lü
zum vardır. Ama, bir Hükümet eğer Anaya
sanın kendisine verdiği vazifeleri lâyıMyle ya
parsa, eğer sosyal adaleti getirirse, eğer top
rak reformunu yaparsa, ben burada toprak 
reformu diye ısrar etmiyorum, (bakınız tekrar 
söylüyorulm, zirai reform diyorsunuz siz. O ol
sun, ama bugünkü toprak düzenindeki adalet
sizliği kaldırırsa, zirai kredilerin düzgün dağı
tılmasını, ehillerine verilmesini sağlarsa, iş gü
venliğini sağlarsa, can ve mal emniyetini sağ
larsa içeride huzur olur, Millî Güvenlik Kuru
lumun toplanıp Türkiye'nin iç meselelerini gö
rüşmesine lüzum kalmaz. Bunlar için niçin 
kızıyorsunuz? Kime çamur atltık biz? 

FETHİ TEVETOĞLU (Samsun) — Sırrı 
Atalay konuşttu. 

BAŞKAN — Lütfen, lütfen Sayın Tevettoğlu. 
M. YILMAZ METE (Devamla) — Muhte

rem arkadaşlarım, şunu kabul edelim, körü 
(körüne bir fikre inanmakla, körü körüne bir 
fikrin peşinde gitmekle veya düşmek üzere 
olan, sallanan bir şeyi yerinde tutmaya çalış
makla, memleket dâvaları halledilemez. Sizle
rin de en az, hepinizin en az benim kadar bu 
vatanı seven insanlar olmanız gerekir, öyle 
inanıyorum ben. Bu memleketin çocuklarısınız, 
siz de dışlardan gelmediniz. Siz de 40 yaşında, 
50 yaşında gelip buraya oturmadınız, siz de 
sıfır yaşımdan büyüyüp buraya geldiniz, Ana-
dolu^da yetiştiniz. Anadolu'nun ıstırabını, bu
gün halkın çektiği sıkıntıları bilmiyor musu
nuz? Bunlara çare bulmazsak, oğlu askere 
giden bir aile geçim sıkıntısı içerisinde ise, 
evinde yemek pişiremiyorsa, askerdeki oğlu
nun rahat edeceğine kaani misiniz? Anası
nın, babasının geçim sıkıntısında olduğunu, ha
yatın gün geçtikçe daha pahalılandığını, ge
lirin artmadığını gören bir askerin huzur içe
risinde vazife göreceğine, kendisine öğretilen
leri öğreneceğine inanıyor musunuz? 

Muhterem arkadaşlarım, kimsenin orduya 
sahip çıkmasına, benimdir demesine lüzum yok, 
ordu hepimizin, Türk Milleti ordu millettir ar
kadaşlarım. 

(SIRRI TURANLI (Adıyaman) — Aksini 
iddia eden var mı? 
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M. YILMAZ METE (Devamla) — Öyle ise 
çıikıp da o şekilde konuşmıyalım. 

SIRRI TURANLI (Adıyaman) — Siz diyor
sunuz. 

M. YILMAZ METE (Devamla) — Hayır 
efendim, hiçbir zaman söylemedik biz. Rica 
edenim, Türk Milleti ordu millettir. 

BAŞKAN —'Lütfeder misiniz Sayın Turan
lı, rica ediyorum efendim. 

M. YILMAZ METE (Devamla) — Dünya
nın en eski, en sağlam, en oturaklı ordusu Türk 
Ordusudur. Yıllardan beri bozulmamış ordu
dur. Hepimizin ordusu. Bunda ihtilaflımız yok 
ki. Ama, orduya katılan sivil vatandaşın orada 
lâyıMyle vazife görebilmesinden bahsederken 
iç huzurdan bahsettik, yoksa harb sanayimden, 
nükleer silâhlardan bahsettiğimiz bölüm ordu
yu ilgilendiren bölümdür. Ama, ordudaki eri 
ilgilendirmez bu. Bu yüksek komuta heyetini 
ilgilendirir, bir vekili ilgilendirir, Bakanlar 
Kurulunu ilgilendirir ve Parlâmentoyu ilgilen
dirir. Ama, huzur hepimizi ilgilendirir, ere 
kadar hepsini ilgilendirir. Bendeniz burada iç 
huzur içerisinde askerlik yapmaktan bahset
tim. iç huzuru içinde askerlik yapabilmek için 
de Türkiye'de Anayasanın emrettiği bâzı re
formların yapılması lâzım. Bunların yapılmadı
ğını söylemek suç mudur arkadaşlarım? Biz ni
çin burada bulunuyoruz? Bugünkü iktidarı ten-
kid etmek için bulunuyoruz. Eğer her şey mü
kemmel olsaydı memlekette muhalefet olmaz
dı Sokağa çıkın bakın, kendi partilileriniz ar
tık sizi tutmamaya başladı. Ama, seni de tut
muyor diyeceksin. O ayrı. Ben onun iddiasında 
değilim, burada plepisit de yapmıyoruz. Fakat 
bütün millet, herkes, Güvenlik Kurulu kararın
dan memnun diyorsunuz. Nasıl söyleyebilirsiniz 
bunu? Güvenlik Kurulu kararının altında eğer 
Şark'taki eşkiyalığın nedenlerini iktisadi ko
şullarda aramayıp komando hareketiyle bastır
mak istiyen; üniversitedeki faaliyetleri üniver
sitenin sokağa dökülüşünü birtakım reformlar
la, onların dertlerini aramayıp polisiye tedbir
lere yönelmek doğru değildir. Yani, biraz ev
vel burada kısaca bahsettim, kitap satan üni
versite hocasından bahsettim, sadece derdi bu 
olan üniversite talebelerinin dertlerinden bah
settim. Kısaca söyliyeyim; burs derdi var, yurt 
derdi var, kitap derdi var, üniversiteyi bitirdi
ği takdirde işe girme derdi var. Bunları siz na

zarı dikkate almazsanız, sokağa her dökülene 
bunlar sağcı, bunlar solcu derseniz; yürütelim 
üzerine toplum polisini, toplum polisi az, 7 500 
kişi az, 15 bin kişi daha alalım kıralım kafası
nı, bu işleri hallederiz diye düşünüyorsanız, ki, 
yakıştıramam hiçbirinize, Başvekil böyle düşü
nüyor, ama sizlere yakıştıramıyorum... 

H. ENVER IŞIKLAR (Samsun) — Dil Ta
rih Fakültesinin önünde olanı gördünüz mü? 

Y. ZİYA AYRIM (Kars) — Başvekilin ya
nın damıydın? 

BAŞKAN — Lütfen efendim. 
MUSLİHİTTİN YILMAZ METE (Devam

la) — Sayın arkadaşlarım, Başvekil böyle dü
şünüyor derken, Başvekile iftira için değil, Baş
vekil düşünürken yanında olduğumuzdan da 
değil, uygulamadan biliyoruz. 

Hatırlıyacaksmız, bir sene evvel çıkıp: «Bir 
komisyon kuralım şu üniversitelerin dertlerini 
düşünelim, konuşalım» dedim. Doğrusunuz de
diniz. Hani, bir seneden beri Hükümetten bir-
şey gelmedi. Niçin? Hükümet bu talebenin der
di ne acaba dedi mi? Ben bunların 5 - 10 tane
sini içeri sokarsam bu mesele düzelir demekten 
başka ne yaptı Hükümet? Niçin böyle söylü
yorsunuz? icraatıyla anlaşılır insanlar. Senin 
kafanın içinde çok iyi düşünce varmış, ama dı
şarıya böyle aksetmiyormuş. Biz dışarıya akse
denden bahsediyoruz. 

H. ENVER IŞIKLAR (Samsun) — Yurt 
açtık, burs verdik. 

BAŞKAN — Sayın Mete iki dakikanız var, 
lütfen efendim. 

MUSLİHİTTİN YILMAZ METE (Devam
la) — Sağ olun efendim, işte böyle, bu ekono
mik ve sosyal hareketleri zor tedbirleriyle, 
zabıta gücüyle bastırmaya çalışan Hükümetin 
yeni birtakım kanunlar getirdiğini gazeteler
den okudum. Belki sizler biliyorsunuz, biz bil
miyoruz mahiyetini. Ama üniversite içerisinde 
polis kuvveti kurup, üniversitede daha birta
kım zor tedbirlerine başvurma olanaklarını 
sağlamaya çalışan Hükümetin ben esas dertle
re eğilemediğini görüyorum. Eğer Güvenlik 
Kurulu da bu tedbirleri tasvibeder mahiyettey-
se, bir tefsirinde o çıkar beraber okuyalım, o 
zaman yanlış bir yola girmişler demektir. Bu
rada milletin kürsüsünde, millet hayrına olmı-
yan her şeyi tenkid etmek bizim hakkımızdır. 
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BAŞKAN — Bir dakika Sayın Hazerdağlı, 
bir dakika Sayın Hazerdağlı rica ediyorum. 

SALİM HAZERDAĞLI (Elâzığ) — Sayın 
Başkan önerge aleyhinde söz istiyorum. 

BAŞKAN — Efendim önerge mevzuu kal
madı. Müsaade buyuran M. G. P. ikinci kez söz 
istiyor. Buyurun Fehmi Baysoy. 

SALİM HAZERDAĞLI (Elâzığ) — Sayın 
Başkan ben başka bir şey söyliyeceğim. 
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BAŞKAN — Grup takaddüm eder efendim. 
Konuştuktan sonra hay hay efendim. 

SALİM HAZERDAĞLI (Elâzığ) — Kifa
yet aleyhinde söz istiyorum. 

BAŞKAN — Fehmi Baysoy konuştuktan 
sonra memnuniyetle efendim. 

M. G. P. GRUPU ADINA FEHMİ BAYSOY 
(Erzincan) — Sayın Başkan, sayın arkadaşla
rım ; biz M. G. P. olarak gördüğünüz gibi şu or
ta sırayı işgal ediyoruz. 

SAFFET ÜRAL (Bursa) — Ne sağcıyız ne 
solcu totocuyuz, totoeu. 

BAŞKAN — Lütfen efendim. 
FEHMİ BAYSOY (Devamla) — Sakıpoğlu 

olsaydı benden evvel ona cevap verirdi. 
Sayın arkadaşlarım, hassas bir noktadan 

bahsedeyim ben size. Cumhuriyet Senatosuna 
ilk geldiğimiz gün, Allah selâmet versin Sayın 
Sıtkı Ulay Paşa bir konuşma yapmıştı. Dedi ki, 
«Beyler görüyorum ki, Mecliste grupların yerle
ri ayrılmış. Ama gelin şu grupları ayırmıyalım
da, Senatoda herkes dilediği yerde otursun.» 
Şimdi, Paşanın kulağı çınlasın, onun o gün söy
lediği şeyin hikmeti vücudu ortada gözüküyor. 
Sebep? Hakikaten gruplar ayrı ayrı oturduğu 
zaman birbirimizin tesiri altında kalıyoruz. En 
basit misalini vereyim; kapıdan içeri giriyo
ruz, birşey oylanıyor ne oylanıyor farkında de
ğiliz. Bakıyorum benim grupum parmağım kal
dırmış, tereddüt içindeyim ben de kaldırayım 
mı, kaldırmayım mı. Kaldırmasam grupa uymu
yorsun, kaldırsan neye kaldıracaksın... 

BAŞKAN — Sayın Fehmi Baysoy şüphesiz 
ki, çok istifadeli bir konuşma yapıyorsunuz, 
ama lütfen sadede gelin rica ediyorum efendim. 

FEHMİ BAYSOY (Devamla) — Sayın Baş
kanım, grup adına konuşuyorum. Ama lütfedin 
de şu Senatonun eski havasına girelim. Arka
daşlardan istirham ediyorum ben istiyorum ki, 
Senato eski rayına otursun. Çünkü, bugüne ka
dar Senatoda kavga olmazdı, Senatoda kırgınlık 
olmazdı. Ama son günlerde görüyoruz ki, olu
yor. Zatıâliniz de sıkıntısını çekiyorsunuz. Ben 
size yardımcı oluyorum. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim, ama lütfen 
sadede gelin efendim. 

FEHMİ BAYSOY (Devamla) — O halde bu 
işe bir çare bulalım da ondan sonra müzakere
ler daha sakin ve salim şekilde yürüsün. Ama 

II — — 33 

Sizin de hakkınızdır. Biz bunu burada söyle
dik diye hiç kimsenin şerefiyle oynamadık ar
kadaşlarım. 

CEMALETTİN İNKAYA (Balıkesir) — 
Takdiri kim yapacak? 

MUSLİHİTTİN YILMAZ METE (Devam
la) — Muhterem arkadaşlarım, sözlerimi bağlı
yacağım. Sizlerden tekrar istirham ediyorum, 
bütün Parlâmentodan istirham ediyorum: Tür
kiye'nin meseleleri elele verildiği takdirde hal-
ledilemiyecek derinlikte değildir. Türkiye'nin 
sınırlarını koruyan Türk Ordusunun iç mesele
lere eğilip, bu meseleleri halletmesine lüzum 
yoktur. Üç beş tane aşırı solcu, biraz evvel söy
ledim kendi inançlarına nefreti çekmekten baş
ka bir fayda sağla.mıyan üç beş tane aşırı sol
cu ve bugüne kadar - kanaatimiz odur ki - Hü
kümetin desteklediği komando namı altında 
eğitim gördürdüğü beş on tane yahut birkaç 
bin tane sağcının yapacakları hareketler... 

FETHİ TEVETOĞLU (Samsun) — Bu ya
lan değil mi Sayın Başkan? 

SAFFET URAL (Bursa) — Ağzın burnun 
var sende yalan. (A. P. sıralarından «Ayıp 
ayıp» sesleri) 

EKREM ÖZDEN (İstanbul) — Doğru de
ğildir diyenler... 

BAŞKAN — Lütfen Sayın Özden. 
MUSLİHİTTİN YILMAZ METE (Devam

la) — Sizde reaksiyon gösterirken kızıyorsu
nuz. Bu hareketleri bugünkü Hükümet, bugün
kü A. P. iktidarı halledebilir ve bu dertlere çare 
bulabilir, ama her türlü tedbiri getirsin biz onu 
tutacağız derseniz, Güvenlik Kurulu da bunu 
tasvibederse biz bunun karşısındayız arkadaş
lar. Hepinize saygılarımı sunarım. (G. H. P. sı
ralarından bravo sesleri ve alkışlar.) 

SALİM HAZERDAĞLI (Elâzığ) —• Sayın 
Başkan söz istiyorum. 
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zatıâliniz böyle arzu ediyorsanız ben bu konuş
mayı burada kesiyorum. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim, bil
hassa teşekkür ederim. 

FEHMİ BAYSOY (Devamla) — Takdiri ar
kadaşlara bırakıyorum. 

Saym arkadaşlarım, grup sözcümüz Millî 
Savunmanın borçlan üzerinde bir, iki noktaya 
temas etmiş. Ben bunu biraz daha detaylı ola
rak arz etmek için söz aldım. 

Geçenlerde benim seçim bölgem olan Erzin
can Belediye Reisi geldi. «Efendim bizim 450 
bin lira alacağımız var Ordudan, su ve elektrik 
parası olarak. Bugüne kadar bir şey alamadık.. 
Bizim Erzincan Belediyesinin eti ne budu ne. 
Bana tavassut edin.» dediler. «Peki, yalnız bir 
şartla, bugün size para vermesini imkân dâhi
linde görmüyorum. Çünkü sene sonuna geldik, 
eğer elinde bir para varsa transfer yapar fa
lan» dedim. «Yalnız şu eski borçlara bakalım 
da sana hisse düşer mi» dedim. Bir de eski 
borçlara baktık ki, ne görelim?... Bu fasıllara 
1 er liradan hepsinin toplamı 3 lira konmuş. 
Ama ben bir şey daha biliyorum, iktisadi Dev
let Teşekküllerine Millî Savunmanın büyük bir 
borcu var. Şimdi, acaba yanılıyor muyum di
ye kalktım Bütçe Komisyonu Üyesi ve hattâ 
Başkam arkadaşımla da temas ettim, maliyeci 
arkadaşlarımızla da temas ettim. Nasıl şey bu? 
Biz bunların borçlu olduğunu biliyoruz, ama de
mek ki borçları yok. Çünkü, bu kadar koymuş
lar dediler. Onlar da tereddüdettiler yani, bizi 
tatmin edici bir cevap veremediler. Her halde 
diğer fasıllardan veyahut bu fasıldan artan bir 
şey vardır, yakında bize bir transfer teklifi ge
lir, dediler. Bugüne kadar gelmedi, belki ge
lir her halde. 

Yalmz, cidden üzerinde durulması lâzımge-
len bir nokta var. işin biraz hakikatine inelim 
arkadaşlar. Geçen sene Devlet Üretme Çiftlik
lerine bir vazife verildi. Ne yapacak Devlet 
Üretme Çiftlikleri? imkânları var, arazisi var 
hayvan besliyecek ve bu beslediği hayvanları 
Et - Balık Kurumuna verecek, Et - Balık Kuru
mu da hem memleket ihtiyacına, hem ihracata 
bunları kaydıracak. Gel gör ki bu sene yap
mıyor. Niye yapmıyorsunuz diye sorduğum za
man, aldığım cevap şu: «Efendim biz hayvan
ları besledik, Et - Balık Kurumuna verdik, ama 
Et - Balık Kurumu bizim bu hayvanların parası

nı vermedi.» Halbuki bir de 440 sayılı bir Ka
nun çıkarmışız, adama diyoruz ki biz: «Sen bir 
tüccar gibi hareket edeceksin, zarar etmiye-
ceksin, sübvansiyona gitmiyeceksin, Merkez 
Bankasına gitmiyeceksin. Ama sattığının kar
şılığını da vermezsek ne oluyor biliyor musu
nuz? icraya müracaat etmek suretiyle Et - Ba 
lık Kurumundan p arasım alıyor. Geçen sene bu 
zorluğu gördüğü için bu sene orası bütün im
kânlarına rağmen hayvan besisi yapmadı. Şim
di, Et - Balık Kurumuna soruyoruz, niye aldı
ğının parasını vermezsin? «Efendim nereden ve
reyim, Millî Savunmaya veriyorum para alamı
yorum. Yani, Devlet müesseselerinin hangisine 
veriyorsam para alamıyorum.» diyorlar. 

Lütfedin beyler Millî Savunmanın yemek 
yedireceği elemanın miktarı belli, bütçesini ona 
göre getiriyor, Devlet de imkân nisbetinde bu 
fasıllara parasını ayırıyor, kabul. Ona rağmen 
niçin bu parayı vermez? Daha mübrem ihtiyacı 
oluyor, karşısındaki Devlet müessesesi, nasıl ol
sa benim etimi kesmez diyor. Şahıs olsa iş de
ğişir. Nitekim Erzincan Belediyesi haftada üç 
gün birer gün fasılayla şu mahalleye elektrik, 
su verirken, ordununkini kesmiyor. Ama bunu 
da ilânihaye istismar etmenin mânası yok. Ge
lin lütfedin bu işleri elbirliğiyle halledelim. Be
nim kısa zamanda edindiğim bilgi bu kadar. 
Ama her halde Millî Savunma Bakanlığı bu se
ne geçen yıllara ait borçlar için bir teklifte bu
lunmadı. Teklifte bulunup bulunmadığım da 
tetkik edemedik. Ama tahsisatı olmadığına gö
re, eğer bunu düşünmemişse demek ki alacaklı 
bu parayı ancak konursa 1972 bütçesinde ala
cak. Ama konuştuğumuz 1971 bütçesi. Alacak
lının bir sene beklemiye tahammülü yok. Mües
seseleri çökerteceğiz, yapmıyalım bunu. Yahut 
da elinde imkânlar vardır, şuradan veyahut bu
radan transfer edecek ve Şubat sonuna kadar 
bu borçlarını ödiyecek. Bizim en çok itimat 
ettiğimiz, gözlerinin içine baktığımız bir teşek
külün başkalarım sızlandırmaması lâzımgelir. 
Hepinizi grupum adına hürmet ve saygiyle se
lâmlarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 
SALİM HAZEEDAĞLI (Elâzığ) — Sayın 

Başkan kifayet adına. 
BAŞKAN — Efendim kifayet daha oylan

madı. Sayın Osman Salihoğlu. 
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OSMAN SALİHOĞLU (Sakarya) — Sayın 
Başkan, teşekkür ederim vazgeçtim. 

BAŞKAN — Vazgeçiyorsunuz. Sayın Hazer-
dağlı, buyurun efendim. 

SALİM HAZERDAĞLI (Elâzığ) — Sayın 
Başkan, sayın senatörler; gecenin bu saatinde 
istemediğimiz halde bir kavganın çıkmasına se-
bebolaoak gürültülü konuşmalar yaptık. Gönül 
isterdi M, biz bu münakaşalarımızı, bu tartış
malarımızı Millî Savunma Bakanlığının olmadı
ğı bir zamanda yapalım. Çünkü, Millî Savunma 
Bakanlığı bütçesi ile ilgili olmıyan kavgamızı... 

BAŞKAN — Lütfen, siz de Millî Savunma 
Bakanlığı bütçesine avdet ediniz. (Gülüşmeler) 

SALİM HAZERDAĞLI (Devamla) — Arz 
edeceğim, arz edeceğim. 

BAŞKAN — Lütfen efendim. 
SALİM HAZERDAĞLI (Devamla) — Muh

terem arkadaşlarım, burada, Millî Güvenlik Ku
rulunun raporu üzerinde sayın arkadaşım, C. H. 
P. li Sim Atalay konuştular. Bilâhara A. P. 
Grupu adına konuşan Sayın Tevetoğlu konuş
masında tenkid sadedinde arkadaşıma ve bizle
re ve Umumi Heyete hitaben «çamur atmayın» 
gibi sözler söylemekle söze başlamıştır. Ben bir 
sataşma yapmak için huzurunuza gelmedim. 
Ama,... 

BAŞKAN — Sayın Hazerdağlı, onun cevabı
nı grup sözcüsü olarak Sayın Muslihittin Yıl
maz Mete protesto etti. 

SALİM HAZERDAĞLI (Devamla) — Ben 
şahsan bir arkadaşımın sözlerine cevap vermek
te muhtarım, Sayın Başkanım. Ben bir sataşma 
yapmıyacağım, Sayın Başkanım. 

BAŞKAN — Lütfen efendim, lütfen. 
SALİM HAZERDAĞLI (Devamla) — Muh

terem arkadaşlarım, burada Grup Başkanı Sa
yın Tevetoğlu, Millî Güvenlik Kurulu raporu 
konusunu konuştu. Millî Güvenlik eğer Sayın 
Başbakanın şahsından, eğer şaibeli senin Baş
bakanının şahsından, tutumundan ileri geliyor
sa bunu konuşmıyacak mıyız?.. 

BAŞKAN — Sayın Hazerdağlı, Sayın Ha
zerdağlı... 

SALİM HAZERDAĞLI (Devamla) — Konu
şacağız... 

BAŞKAN — Sayın Hazerdağlı... 
OSMAN SALİHOĞLU (Sakarya) — Sus be, 

haltetmişsin. (A. P. sıralarından gürültüler ve 
«ayıp, ayıp» sesleri.) 

BAŞKAN — Sayın Hazerdağlı, Sayın Hazer
dağlı, lütfen, lütfen efendim; lütfen bir defa 
daha rica ediyorum, sadede gelin. 

SALİM HAZERDAĞLI (Devamla) — Grup 
Başkanına sahibolsaydın bunlara muhatabol-
mazdın,... 

BAŞKAN — Lütfen efendim, lütfen. 
OSMAN SALİHOĞLU (Sakarya) — Nasıl sa

kin duruyoruz, insaf edin be yahu... 
BAŞKAN — Lütfen... (A. P. sıralarından 

gürültüler.) 
SALİM HAZERDAĞLI (Devamla) — . . . 

«çamur atma» sözünü burada söylemezdi... 
BAŞKAN — Lütfen, lütfen... 
SALİM HAZERDAĞLI (Devamla) — . . . 

«çamur atma sözünü» . . . 

BAŞKAN — Lütfen Hazerdağlı... 
SALİM HAZERDAĞLI (Devamla) — . . . 

Çamur atma, sözünü söylediği zaman itiraz et-
seydin buna muhatabolmazdm. 

BAŞKAN — Hazerdağlı, lütfen efendim. 
Şimdi siz cevap verecek durumda değilsiniz 

Sayın Hazerdağlı, lütfedin efendim. 
SALİM HAZERDAĞLI (Devamla) — Ben 

burada... 
BAŞKAN — Lütfedip sadede gelin, Millî 

Savunma Bakanlığı bütçesi üzerinde istifadeli 
görüşlerinizi ifade edin. 

SALİM HAZERDAĞLI (Devamla) — Muh
terem arkadaşlar, bu memlekette rejimin ayak
ta durması için eğer Millî Güvenlik Kurulu bir
takım raporlar veriyorsa bu raporlar aleyhinde 
konuşmak bizim burada hakkımızdır. Ben Millî 
Güvenlik Kurulunun raporu üzerinde konuşma 
yapıyorum... 

BAŞKAN — Lütfen efendim, o hakkınızı 
kullanınız efendim. Grupa da hitabetmeyin, 
lütfen. 

SALİM HAZERDAĞLI (Devamla) — Ben 
grupa hitabetmiyorum. 

BAŞKAN — Lütfen efendim. 
SALİM HAZERDAĞLI (Devamla) — Grup 

Başkanvekilinin sözlerini eleştiriyorum... 

BAŞKAN — Hayır, Grup Başkanvekili ko
nuşmadı Sayın Hazerdağlı, Grup Sözcüsü ko
nuştu... 

SALİM HAZERDAĞLI (Devamla) — Grup 
Başkanı veya Sözcüsü, neyse, aynı şey... 
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BAŞKAN "— Lütfen efendim, lütfen. (A. P. 
sıralarından «önerge aleyhinde konuşacaktı, 
olur mu böyle?» sesleri.) 

SALİM HAZERDAĞLI (Devamla) — Ha
yır, hayır, şahsım adına konuşuyorum, efendim. 

BAŞKAN — Hangi önerge, beyefendi?.. (A. 
P. sıralarından «öyle dedi» sesleri.) Hangi öner
ge efendim? Sırası geldi, söz verildi. 

SALİM HAZEEDAĞLI (Devamla) — . . . 
Eğer bu memlekette Millî Güvenliğin sarsılma
sına Başbakanın tutum ve davranışları ve eğer 
Başbakanın Parlâmentoda, kamu oyunda şahsı
nın şu veya bu menfaatlere âlet oluşu sebebcîu-
yorsa bunu konuşmaya mecburuz. Bizi bundan 
men edecek hiçbir kuvvet yoktur. Gönül arsa 
ederdi ki, bunu bu bütçe sebebi ile buraya g:e-
tirmiyeydiniz. Bu bütçe sebebi ile bu mesele bu
rada konuşulmanıalıydı, Bunu konuşacağımız 
başka bütçeler var.., 

BAŞKAN — Lütfedip, siz devanı buyurunuz 
efendim. 

SALİM HAZEEDAĞLI (Devamla) —... Büt
çe üzerinde konuşuyorum, Sayın Başkanım. 

ALÂEDDİN YILMAZTÜRK (Bolu) — Sa
yın Hazer dağlı, kim getirdi bu konuyu? 

BAŞKAN — Lütfen efendim, lütfen. 
ALÂEDDÎN YILMAZTÜRK (Bolu) — Sa-

yvai Başkan... 
BAŞKAN — Efendim, rica ederim Sayın 

Yılnıaztürk, beyhude, böyle tartışma ile vakit 
geçiriyoruz, bitiriyorlar, efendim. 

SALİM HAZERDAĞLI (Devamla) — ... Siz 
hakkında soruşturma açılması istenilen bir Baş
bakanı burada, Parlâmentoda... 

YUSUF ZİYA AYRIM (Kars) — Sarhoş
tur... (Gülüşmeler) 

BAŞKAN — Lütfen, efendim. 
SAFFET URAL (Bursa) — Camiye... 
SALİM HAZERDAĞLI (Devamla) — ... Bu

rada şaibeli bir Başbakanı tutarsın, ondan son
ra bu rejimi yıkmak için elinden gelen bütün 
şeyleri yaparsın, biz burada bunları konuşmaya 
mecburuz. Konuşacağız. Onun için Millî Güven
lik Kurulunun raporu, kararları aleyhinde sa
yın arkadaşım Sırrı Atalay konuşmuşsa bu ko
nuşmaları isabetlidir. Sayın Tevetoğlu'nun «ça
mur atma» sözleri de isabetsizdir. Bu sözler bu 
meseleleri hâlle yetmez. Sizin Başbakanınızın 
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burada eleştirilmesi ile bu işler biter. Sizin Baş
bakan hakkında (gürültüler) bu mesele halle
dilir. Onun için burada birtakım sözlerle bu 
meseleyi halledemezsiniz. 

Saygılar sunarım. 
CEMALETTİN İNKAYA (Balıkesir) — 

Grupuma sataşma olmuştur, söz istiyorum. 
BAŞKAN — Buyurunuz efendim, buyuru

nuz. 
SALİM HAZERDAĞLI (Elâzığ) — Grupa 

sataşmadım, ben şahsa sataştım. 
BAŞKAN — Lütfen efendim, sataşma ka

bul edildi, cevap verecekler. Buyurunuz. 

İSALİM HAZERDAĞLI (Elâzığ) — Ben gru
pa sataşmadım, Sayın Başkanım. 

BAŞKAN — Sayın İnkaya, zatıâlinizden is
tirham ediyorum, tekrar, yeniden bir şeye ma
hal vermemek üzere, lütfen... 

SALİM HAZERDAĞLI (Elâzığ) — Ben gru
pa sataşmadım, Başvekile sataştım. 

AHMET KARAYİĞİT (Afyon Karahisar) — 
Başvekile sataşmak demek, grupa sataşma de
mektir. 

BAŞKAN — Lütfen, lütfen, Ahmet Beye
fendi, rica ediyorum efendim. 

SALİM HAZERDAĞLI (Elâzığ) — Hayır 
efendim, Başvekile sataşmak, Grupa sataşma 
demek değildir. İşte burada yanılıyorsunuz, 
hata ediyorsunuz, Grup başka, siz başka... 

BAŞKAN — Hayın Hazerdağlı... 
SALİM HAZERDAĞLI (Elâzığ) — Grupa 

sataşmadım, Sayın Başkanım, tenzih ederim. 
(A. P. sıralarından «teşekkür ederiz» sesleri) 

BAŞKAN — Sayın inkaya «tenzih ederim 
grupu» sözünü dikkate almanızı istirham edece
ğim. 

A. P. GRUPU ADINA CEMALETTİN İN
KAYA (Balıkesir) — Teşekkür ederim, Sayın 
Başkan. 

Sayın Başkan, muhterem arkadaşlar, Sayın 
Hazerdağlı Grupa, Grupuma sataşmada bulun
madığını ifade etmiş olmasına rağmen... 

BAŞKAN — Elbette, «tenzih ederim» dedi 
efendim. 

CEMALETTİN İNKAYA (Devamla) — ... 
«Tenzih ederim» demiş olmasına rağmen şaibeli 
bir Başbakandan bahsederek... 

SAFFET URAL (Bursa) — Doğru, doğru... 
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BAŞKAN — Sayın Ural, lütfen... 
CEMALETTİN İNKAYA (Devamla) — Mü

saade buyurunuz efendim... 
BAŞKAN — Sayın Ural... 
EKREM ÖZDEN (istanbul) — Onu müsaa

de et de, kabul et... 
BAŞKAN — Lütfen, lütfen, Sayın özden 

rica ediyorum, efendim. 
ISAFFET TJRAL (Bursa) — Bâtılı savunu

yorsun... 
BAŞKAN — Hayır efendim, konuşurken 

müdahale etmeyin, efendim. 
CEMALETTİN İNKAYA (Devamla) — 

Efendim, benim bâtılı savunacak kadar yaşım 
müsait değil. (G. H. P. sıralarından «dinliyoruz, 
efendim, dinliyoruz» sesleri)... Ben, içinizde en 
genç üyeyim... 

ıSAFFET URAL (Bursa) — Aferin, nazar 
değmesin. 

CEMALETTİN İNKAYA (Devamla) — Sa
yın Başvekili de... 

'Sayın Paşam, çok rica ederim, Balıkesirds 
size çok nazar değdi, biz kurtardık, rica ede
rim... 

BAŞKAN — Lütfen efendim... (Saffet Ural'-
m anlaşılmıyan bir sözü) Sayın Ural, istirham 
ederim, lütfen efendim. 

SAFFET URAL (Bursa) — Yo... Beni kim
se kurtarmış değil, kimsenin şeyine... 

BAŞKAN — Lütfen efendim, buyurunuz 
efendim... 

OSMAN SALİHOĞLU (Sakarya) — Aldın 
mı cevabını... 

BAŞKAN — Lütfen efendim, buyurun... 
SAFFET URAL (Bursa) — Ben veririm, ce

vabını. 
BAŞKAN — Buyurunuz. 
CEMALETTİN İNKAYA (Devamla) — Ben 

buraya onların ağzına uzun zamandır yapışmış 
olan bir kelimenin ve o kelimeye muhatabolan 
Başbakanı savunmaya çıkmadım, Grupumu sa
vunmaya çıktım. Başbakanın savunmasını bu 
hususta yetkili olanlar ve bizzat kendisi yapar 
ve yapagelmiştir. Ama, Grupumun Başkanveki-
li olarak Grupumu savunmak durumundayım. 
Sayın Hazerdağlı, her ne kadar yerine oturduk
tan sonra «ben, Grupa sataşmadım, Grupu ten
zih ederim» demiş olmasına rağmen biraz evvel 
söylemiş olduğu ve hedef aldığı Başbakanı, 

Grupumuzun muhafaza etmiş olmasını kınamak 
sureti ile bizi bir nevi ayıpladı, kınadı. Bunla
rı söylediniz, Sayın Hazerdağlı... 

SALİM HAZERDAĞLI (Elâzığ) — Hayır, 
hayır... (A. P. sıralarından «söyledi, söyledi, 
zabıtlarda var» sesleri) 

BAŞKAN — Saym İnkaya, bakınız, ne ka
dar sözü tavzih ediyor, bu nokta üzerinde ısrar 
etmeseniz... 

A. P. GRUPU ADINA CEMALETTİN İN
KAYA (Devamla) — Şimdi efendim, kısa kese
ceğim... 

BAŞKAN — Lütfen, lütfen.. 
EKREM ÖZDEN (istanbul) — Bizim grup 

ile bir dâvamız yok. 
SALİM HAZERDAĞLI (Elâzığ) — En iyi 

arkadaşımızsınız. 

BAŞKAN — Lütfen efendim. 
SAFFET URAL (Bursa) — Söz istiyorum. 
GRUPU ADINA CEMALETTİN İNKAYA 

(Devamla) —Muhterem arkadaşlarım, demok
ratik nizam içerisinde her meselenin yine bu ni
sama yakışır şekilde, hukuk düzeni içerisinde 
çözüm yolları vardır. Başka yol aramayınız. Bir 
bakan, bir başbakan, her hangi birisi veya bir
kaç kişi veya bir grup tarafınızdan bâzı itham
lar altında kalabilir. Ama bunun temizlenme 
yolları bu iftiraların veya doğru- olan bu şey
lerin ortaya çıkarılması yine bu nizam içerisin
de ve yine bu Anayasa düzeni içerisinde halli 
mümkün olan şeylerdir. 

SALİM HAZERDAĞLI (Elâzığ) — İşte biz 
de bunu istiyoruz. 

GRUPU ADINA CEMALETTİN İNKAYA 
(Devamla) — Bunun halli, sabahtan akşama bu 
kürsüye getirip, her vesile ile, her bütçe vesi
lesi ile, her önerge vesilesi ile bunu buradan 
ilân etmekle mümkün değildir. 

SAFFET URAL (Bursa) — Baş kokunca 
öyle olur. 

GRUPU ADINA CEMALETTİN İNKAYA 
(Devamla) — Bunların hesabı yine kendi pro
sedürü içerisinde görülür. 

Bu itibarla ben muhterem sözcülerden, bü
tün partilerin ve diğer grupların sözcülerinden 
rica ediyorum, benim grupum buna uyacaktır. 
Biz burada bütçelerin kendini ilgilendiren husus
larında görüşmeler yapalım. Her mevzuu kendi 
plâtformunda münakaşa edelim. Ama, her büt-
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çede sabahtan akşama biribirimizi tahrik bu 
memlekete faydalı olmamaktadır. 

Saygılar sunarım. (A. P. sıralarından alkış
lar) 

BAŞKAN —- Teşekkür ederim. 
SAFFET UEAL (Bursa) — Şahsıma sataş

ma olmuştur, söz istiyorum. 

BAŞKAN" — Şimdi, Sayın Ural... 
SAFFET UEAL (Bursa) — Beni Sayın İn-

kaya Balıkesir'de kimin nazarından, kimin tah
ribinden, zulmünden kurtarmış, bunu öğrenmek 
istiyorum. Şerefli insanlar varsa lütfen burada 
açıklasınlar. 

BAŞKAN — Bu vasatı temin ettiniz, Pa
şam... 

SAFFET URAL (Bursa) — Hayır rica edi
yorum, Sayın Başkanım, konuşmak istiyorum. 

CEHALETTİN İNKAYA (Devamla) — Ben 
söylemek istiyorum. 

BAŞKAN — Lütfen efendim, buyurunuz 
efendim. 

CEMÂLETTİN İNKAYA (Devamla) — Sa
yın Başkanım, ben kendisini nazardan korudu
ğumuzu söyledim. Bunu da bir espri olarak söy
ledim. Bizi gerici olarak ifade ederler, okuyup, 
liflemek sureti ile. Şehir kulübünde oyun oyna
dık, briç oynadık, içki içtik, bir arkadaş ola
rak... 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
SAFFET UEAL (Bursa) — Sayın inkaya'-

ya teşekkür ederim, gölge bırakmasın... 

BAŞKAN — Lütfen efendim, lütfen, bir 
önerge var, okutuyorum. 

SAFFET URAL (Bursa) — Beni koruya
cak adam yok... 

BAŞKAN — Lütfen, rica ediyorum, efen
dim. 

Sayın Başkanlığa 
Görüşmekte olduğumuz Millî Savunma Ba

kanlığı Bütçesi üzerinde 6 sayın arkadaşımız gö
rüşlerini bildirmiştir. 

Konuşmaların kifayetini arz ederim. 
İzmir 

Orhan Kor 

BAŞKAN — Önerge aleyhinde söz istiyen 
var mı?... 

Çok değerli arkadaşlarım, Sayın Bakan filhal 
konulmamıştır, üyelerden Sayın Ekrem... 

EKEEM ÖZDEN (istanbul) — Yalnız sual 
var... 

BAŞKAN — Ekrem özden... Lütfen efen
dim, rica ederim, bütün dikkatimizle vazife ya
pıyoruz... 

EKREM ÖZDEN (istanbul) — Çok telâşlı
yız, Sayın Başkanım. 

BAŞKAN — Ama, hayır, şey etmeyin, lüt
fen efendim... 

Sayın Ekrem Özden konuşmalar başladığı 
zaman Sayın Bakana bir soru soracaklarını ifa
de ettiler. 78 nci madde mucibince kifayet öner
gesinin verilmesinden evvel vâki olan sorular 
cevaplanmadan kifayet önergesi oylanmaz. An
cak, bundan evvelki oturumda da ifade ettiğim 
gibi bu sorulan sorulara cevap verme hususu ve 
Sayın Bakanın konuşması mahfuz olmak kaydı 
ile yeterlik önergesini oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Yeterlik 
önergesi kabul edilmiştir. 

Millî Savunma Bakanı Sayın Ahmet Topal-
oğlu, buyurunuz efendim. (A. P. sıralarından 
alkışlar) 

MİLLÎ SAVUNMA BAKANI AHMET TO-
PALOĞLU (Adana Milletvekili) — Sayın Baş
kan, sayın senatörler, Millî Savunma Bakanlı
ğı Bütçesi münasebeti ile Sayın Başkanı ve Yü
ce Senatonun üyelerini Türk Silâhlı Kuvvetleri 
adına saygı ile selâmlarım. 

Gecenin bu saatinde Bakanlığın bütçesi ile 
hiç de alâkası olmıyan ve hepinizin asabını boz
duğunu sandığım hususlarda tekrar buraya si
nirli bir havayı getirmiyecek bir ölçüde konuş
mamın sonunda cevap vermeye çalışacağım. An
cak, Millî Savunma Bakanlığı Bütçesi ve Türk 
Silahlı Kuvvetlerimiz hakkında önceden bâzı 
açıklayıcı bilgi de arz etmek istiyorum. Bu 
açıklamam savunma politikamız, Silâhlı Kuv
vetlerimizin imkânları ve bu imkânlarla sağla
nan hizmetlerimiz ve takdim edilen bütçemizin 
strüktürü ve anayapısı üzerinde olacaktır. Bu 
izahatım dışında ise, sayın konuşmacıların, grup
ları adına konuşanların bütçemle ilgili tenkid-
lerini ve bütçe dışında yaptıkları konuşmaları 
da bir Hükümet üyesi olarak bunları, Hüküme
tin yönetimine yönelmiş tenkidler meyanında ad
dederek, biraz evvel arz ettiğim gibi, Yüce Se
natoyu rahatsız etmiyecek bir üslûp ile arz ve 
izaha çalışacağım. 
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Devletlerin farklı ideolojiye ve politik görüşe 
sahip bulunmaları şimdiye kadar dünya barışı 
konusunda yapılan çabaların neticesiz kalmasına 
sebebolmuştur. Bloklar arası temaslar, nükleer 
silâhların imâlinde husule gelen denge ve kor
kunç tahrip gücünün ilk anda Doğu - Batı iliş
kilerinde detant, yumuşama havası meydana 
getirdiği bir gerçektir. Son vıllarda NATO ve 
Varşova Paktı Devletlerinin karşılıklı kuvvet 
indirimi ve Avrupa Güvenlik Konferansının 
yapılması hususundaki temayüller ve Rusya -
Amerika arasındaki salt müzakereleri henüz 
gerçekleşmediği gibi, bloklar arasındaki tesisi 
istenen güvenin nasıl, ne şekilde, ne zaman ku
rulabileceği de bugün için bilinmemektedir. De
vamlı bir barışın kurulamadığı tehdit ve teh
likelerin sürüp gittiği bu dünyada Türkiye kol-
lektif savunma anlaşmalarının faydalarına inan
makta ve güvenmektedir. Bu nedenle de Ku
zey Atlantik Andlaşmasının devamının lüzumu
na ve kurulduğu tarihten beri dünya sulhuna 
hizmet ettiğine kaanidir. Misaki Millî hudut
ları içerisinde hiçbir taarruzi emelleri bulunmı-
yan Türkiye bir savunma paktı olan NATO'nun 
üyesidir. Türk topraklan hiçbir taarruz için 
basamak olmıyacak, ancak ve ancak Türkiye'
nin savunması için kullanılabilecektir. Ekono
mik kalkınmamızın ancak sulh içinde gelişebile
ceğine inanan Türkiye Hükümetleri bu sebeple
dir ki, NATO ittifakı içinde bulunmaktan fayda 
umduklarını her fırsatta izhar etmişlerdir. Dün
yanın politik durumu ve memleketimizin jeopo
litik mevkii itibarı ile Türkiye, eğitim seviyesi 
yüksek, teçhizatı tam ve yurt savunması için 
yeterli bir kuvveti her zaman hazır bulundur
mak zorundadır. Bu nedenlerledir ki; ekonomik 
kalkınmamıza zararlı olmıyacak optimal bir 
meblâğı her yıl ayırmakta ve temin edilen dış 
yardımlarla birlikte Türk Silâhlı Kuvvetleri
mize tahsis etmekteyiz. Türk Silâhlı Kuvvet
lerinin ıslâh tedbirlerine aralıksız devam olun
maktadır. Bu amaçla Silâhlı Kuvvetlerimize 
1971 Devlet Bütçesinin % 17,47 si ayrılmış bu
lunmaktadır. Ayrıca Türkiye'nin NATO'ya gir
diği 1952 yılından beri savunma hizmetlerine 
tahsis ettiği millî bütçe kaynakları önemli bir 
çabayı ifade ederse de her zaman işaret ettiğim 
gibi ayrılan ödenekler ihtiyaçları karşılamaya 
kâfi gelmemekte dış yardımlarla da desteklen
mesi gerekmektedir. Dış askerî yardımlar 1947 

yılından bu yana genellikle Amerika, ve kısmen 
Kanada, 1964 yılından beri de NATO çerçeve
sinde Batı - Almanya ve kısmen İtalya'dan sağ
lanmaktadır. 1947 - 1963 yılları arasında 
1,983 milyar dolar, 1964 - 1970 döneminde de, 
6 yılda da 868 milyon dolan bulmuş, 1971 yılın
da ise 127 milyon dolar olarak plânlanmıştır. 
Plânlanan bu miktann içerisindeki Amerikan dış 
yardımının 75 milyon dolan katî olup diğerleri 
de surplus malzeme olarak verilmesi derpiş edil
mektedir. Genel olarak savunma harcamalan-
mızm % 78 i millî bütçeden, % 22 si ise dış 
askerî yardımlardan sağlanmaktadır. 

Bu rakamı şunun için arz ediyorum; Silâhlı 
Kuvvetlerimizin bütçesinin büyük bir kısmının 
cari bulunduğu, yatırım harcamalan olmadığı 
birçok üye tarafından ifade edilmektedir. Bu
günkü mevcut bütçenin % 22 si, dış yardım
lardan sağlanan miktar tamamen Türk Silâhlı 
Kuvvetlerinin harb gücünün artınlmasma sarf 
edilmektedir. Millî bütçeden ayrılan ile dış 
yardımlar birleştirildiği takdirde bütçemizin 
% 30 undan fazlası, yani bir yılda Türk Silâhlı 
Kuvvetlerine sarf edilen meblağın (dış ve iç 
yardım olarak) % 30 undan fazlası Türk Si
lâhlı Kuvvetlerinin harb gücünün artınlması-
na ve ı'slah tedbirlerine sarf edilmektedir. 

Son NATO Bakanlar Konseyi Avrupa Ba
kanlar Toplantısında alman neticeler ve Al
manya'nın 1984 yılından beri yapmakta olduğu 
yardımın artışı da Türk Silâhlı Kuvvetle
rinin harb gücünü artırmada büyük âmil ola
caktır. Dost Almanya şimdiye kadar Türki
ye'de yapmakta olduğu 50 milyon marklık yar
dımı, ki, bir miktar çıkarmış idi, 100 milyon 
marka çıkardığı gibi ayrıca Türk Silâhlı 
Kuvvetlerine hibe olarak 20 Transal uçağı ve 
30 milyon Doçe Mark da karşılıksız olarak 
fon vermeyi Aralık ayındaki toplantımızda 
kabul etmiş ve anlaşması imzalanmıştır. Bu 
(30 milyon markı ise Türkiye; özel Avrupa 
enfrastrüktür yatırımlannda kullanma imkâ
nını bulacak ve bunlarla da bilhassa mu
habere sisteminin geliştirilmesi ve hava savunma 
sistemimizin geliştirilmesi için Avrupa Müş
terek Fonundan memleketimize yeni tesisleri 
yapmak imkânını bulacak ve bu paralar Tür-
ye'ye döviz olarak gelmiş olacaktır. Bu mü
nasebetle do^t Alman Hükümetine şimdiye ka-
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dar yaptığı yardımda büyük bir artırma yap- ı 
ması münasebetiyle huzurunuzda teşekkür et
mek isterim. 

1971 malî yılı için sunulan 6,695 milyar Tl. 
lık miktar ile 7 yıllık savunma harcanma
ları toplamı 30,100 milyar lirayı bulmaktadır. 
Ayrıca yurdumuzda inşa ettirilen ve NATO 
Müşterek Enfrastrüktür Fonundan finanse edi
len savunma alt yapı tesisleri için 1953 - 1D70 
döneminde, 17 yılda 6,776 milyar lira harcan
mıştır. Bu harcamalarla sağlanmış bulunan 
akar yakıt boru hatları ve hava meydanları 
gibi tesisler bir taraftan memleketimize döviz 
girmesini sağlamakta, diğer taraftan ekonomi
mize ve Silâhlı Kuvvetlerimizin harb gücüne 
mühim katkıda bulunmaktadır. Son 8 yılda 
millî bütçeden savunma hizmetlerimize tah
sis edilen 23,500 milyar liranın 4,927 milyar 
lirası Silâhllı Kuvvetlerimizin modernize edil
mesine, sosyal şartlarının geliştirilmesine; 707 
milyon lirası da savunma sanayii hizmetlerine 
ayrılmıştır. Silâhlı Kuvvetlerimizin mcdemişe 
edilmesi sosyal şartlarının geliştirilmesi ve sa
vaş gücünün artırılması için ayrılan ödenek
ler Millî Savunma Bakanlığı Bütçesinin 1985 
yılında % 17 si iken. 1966 da % 17.4 ünü; 
1967 de % 19 unu, 1968 de % 20 sini, 1969 | 
da % 23 ünü, 1970 de ise % 26 sini bulmuş- I 
tur. I 

Millî bütçeden 2,268 milyar lirası enfras
trüktür hizmetlerine 

146 milyon lirası sağlık sektörüne; ] 
65 milyon lirası eğitim sektörüne; I 

280 milyon lirası konut sektörüne; I 
68 milyon lirası turizm sektörüne olmak | 

üzere cem'an 2 825 000 000 lira tahsis edil- j 
mistir. i 

1971 yılı bütçe tasarımızda da bu hizmet
ler için 403 milyon lira ayrılmıştır. | 

Toplam olarak 6 yılda 3 155 milyarlık öde
neklerle şu tesislerin tamamlanmasına çalışıl
maktadır : 

231 Kışla 
37 Okul 

115 Hudut karakolu 
29 Garnizon fırını 
18 Hastane 
80 Askerlik daire ve şubesi 

10 826 Dairelik subay ve assubay lojmanı 

24 Ordu evi 
22 Askerî gazino 

Bunlardan ayrı olarak tırtırlı araç yenileş
tirme tesisleri, palet fabrikası, atış poligonu 
malzeme ve teçhizatı, kobra tesisleri, muhtelif 
kademe ve fabrikaların tevsii, gemi yapımı, 
ikmal merkezlerinin geliştirilmesi, muhtelif 
mermi, roket ve su bombası, pil fabrikası 
teçhizatı, ameliyat vagon yapımı, Amerikan 
yardımından çıkartılan malzemelerin karşılık
ları da bu çalışmalarımız arasındadır. 

Sayın arkadaşlarımızın bilhassa her bütçe
de üzerinde durduğu Türk Silâhlı Kuvvetleri
nin hart» sanayii çalışmalarına da İnşaca değin
dikten sonra kanuni faaliyetlerimiz üzerinde 
duracak ve bilâhara arkadaşlarımı cevaplama
ya çalışacağını. 

5 yıldan beri her bütçe yılında sayın üye
ler millî ordudan, kendi silâhını yapmıyan or
dunun millî olmadığından ve kendi imkânlarımız
la silahımızı yapmamızın gerektiğinden, Türki
ye'nin aldığı bu yardım silahlarının icabında kul-
lanılamıyacağmdan, Jonson mektubundan bahse
derler ve bir millî ordunun her şeyden evvel 
kendi silâhını yapmasını bize salık verirler. 
Halbuki her yıl olduğu gibi bu sene de bu sa
lı ?,da, bizim iktidarımız devrinde harb sanayiine 
daha önem verilmiş ve harb sanayii yıldan yıla 
geliştirilmiştir. Bunun için burada bâzı ra
kamları arz etmek istiyeceğim. 

Evvelâ şunu arz edeyim ki; 1967 yılında ilk 
defa Türkiye'de harb sanayii yatırımları ele 
alınmıştır. Daha evvel Makina Kimyaya intikal 
eden ve askerî fabrikalar dediğimiz fabrikala
rın devrinden sonra Millî Savunma Bakanlığı 
Bütçesinde bir harb sanayii faaliyetini mü-
şahade edemezsiniz. Ancak 1967 yılından sonra 
artan bir hızla sanayi yatırımları yapılmaya 
gidilmiştir. Bu devre içerisinde bilhassa Türk 
Silâhlı Kuvvetlerinin hafif silâh ihtiyaçlarının 
tamamının, yapımı cephanesinin ikmali, ağır 
silâhlarının tamir ve onarımı, yenileştirilmesi 
hedef tutularak bir harb sanayiine gidilmiştir. 
Türkiye'nin sival sanayi kapasitesi bir ağır sa
nayii kurmak imkânı vermediği için ağır harb 
sanayii kuruluşuna teşebbüs edilememiştir. 

Harb sanayii için yapılmış bulunan, takibe-
dilen millî bütçeden savunma seferberliğine ya
pılan yatırımlar, yani sarfedilmiş miktarlar şöy-
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ledir: 1967 - 1970 devresinde Y - 3 hafif silâh 
projesi, tırtıllı araç revizyonu, tank palet fab
rikası, kobra tanksavar güdümlü roket projesi, 
refakat muhribi inşaası, denizaltı inşaası, hü
cumbotu inşaası, çıkarma aracı inşaası, tanker 
inşaası, jet motor revizyonu, 2,75 inçlik roket 
ve diğer projelere toplam olarak 263 milyon 
lira, 1971 yılında da 89 milyon lira sarfedilmiş-
tir, Bunlar sarfedilmiş, tahakkuk etmiş masraf
lardır, harb sanayiinde. 

Ayrıca yapılmakta olan, halen yapılmakta 
olan tank yerleştirme fabrikası, tank palet ta
şıyıcı tekerlek fabrikası, gobra tanksavar roket 
projesi, Karapınar Atış Poligonu projesi, 8 inç
lik obüs mühimmatı projesi, 4,2 inçlik havan 
mühimmat projesi, 106 milimlik geri tepmesiz 
top mühimmat projesi, 90 milimlik tanksavar 
mühimmatı projesi, M - 16 A - 2 mayın projesi, 
175 milimetrelik top mühimmatı projesi, M - 4 
A - 2 el bomba tapası projesi ki, bu projeler 
üzerinde de çalışmalar ikmal edilmiş ve imâli
ne, yapımına başlanmıştır. 

Ayrıca hazırlık halinde kuru pil fabrikası, 
2,75 inç roket imali, gaz maskesi imâli, teker
lekli araç imali, elektrik sanayii kurulması, 
uçaksavar topu imali, hafif uçak ve helikopter 
İmali, ameliyat tablonun yapımı, klâsik mü
himmat imali projesi, geniş otomatik piyade tü-
fetleri için manevra fişek imali gihi çalışma
lara girilmiştir. 

Ayrıca biraz evvel arz ettiğim Alman anlaş
masına göre Gölcük'te denizaltı imali projeleri 
de ikmal edilmiş ve Türkiye'de ilk defa kendi 
denizaltımızı yakın bir gelecekte kendimiz yap
ma imkânını bulacağız. 

Bu söylediklerimle arkadaşlarıma şunu ifa
de etmek istiyorum. Biz Türkiye tte Türk mü
hendisinin, Türk teknisyeninin yapma imkânına 
sahibolduğu ve Türk ekonomisine yapılması 
mümkün olan silâhları yapmaya başladık, bir 
kısmı yapılmıştır, bir kısmı yapılmaktadır. Ama, 
ağır silâhları yapacak bir sivil sanayi gücüne 
de sahibolmadığımız için jet tayyaresini veya 
tankı yapmaya başladığımızı veya yakın bir 
gelecekte yapacağımızı huzurunuzda ifade et
mek imkânına sahip değilim. Ama, yaikın bir 
gelecekte memleketimizin teknik seviyesi ve 
ekonomimizin durumu bunları da yapma imkâ
nını sağlarsa elbette bundan Türk Silâhlı Kuv
vetleri olarak memnun kalacağız. 

i nok muhterem arkadaşlarım, geçen bütç< 
alından sonra Millî Savunma Bakan]ığınır 
ı^nun çalışmaları da büyük bir kesafet ka« 
^nmış, temel bir çok kanunlarımızı geçen dev 
,o*de, bütçeden sonraki devrede Temmuz ayınr 
'-adar çıkardık. 1111 sayılı Askerlik Kanunî' 
tadil edilerek askerlik müddeti 24 aydan 20 
aya İndirildi; Yedek Subaylık Kanunu değişti
rilerek ve tasvibinizle yedek subaylık müdde
ti 24 aydan 18 aya indirildi. Biraz evvel konu
dan bâzı arkadaşlarımızın Türk Silâhlı Kuvvet
lerinin memleket ekonomisi için daha faydalı 
re halkla, milletle işbirğili içerisinde çalış

ması temennisine uyularak ihtiyaç fazlası ye
dek subay ve eratın yurt kalkınmasında kul-
anılması için Plânlama Müsteşarlığının koor-
linatörlüğünde kaynak fazlası erat ve yedek 

subayın nasıl kullanılacağı ve Türk ekonomisi 
için nasıl değerlendirileceği çalışmalarına da 
levam edilmektedir. 

Sayın Saffet Ural Paşam ayrılmışlar, kendi
sine söyleıdim, her bütçede bana «Millî Savun-

| ma Bakanlığı ve Genelkurmay Teşkilât Kanunu 
Topaloğlu Millî Savunma Bakanı olduğu müd
detçe çıkmaz» derlerdi, O kanun da geçen dev
rede, Haziran ayında çıkarak kanunlaşmış ve 
bu kanun gereğince Millî Savunma ve Genel
kurmay Başkanlığı Görev ve Teşkilât kanun
ları çerçevesi içerisinde çalışmalar yapılmak
tadır. 

Şimdi Millî Savunma Bakanlığı bütçesi hak
kında ve çalışmaları hakkında kısa bu sunuş
tan sonra şahısları ve grupları adına Millî 
Savunma Bakanlığı bütçesi hakkındaki ten-
kid ve temennilerde bulunan arkadaşlarıma 
arzı cevabetmek isterim. 

ilk sözü alan, C. H. P. Grupu adına konu
şan Sayın Yılmaz Mete iki konuşma yaptılar. 
Konuşmalarında Millî Savunma Bakanlığı büt
çesi üzerinde daha az durarak her şeyden ev
vel Türk Silâhlı Kuvvetlerinin moralinin düz
gün olması için memlekette huzurun olması 
gerektiğini ve köyünden askere giden erin 
yoksulluk düşünmemesini,, köyünde laraktığı an
nesinin, babasının ıstırap içinde, hayat paha
lılığı içerisinde ıstıraplı olmamasını temenni 
ettiğini ifade ettiler. Türk köylüsünün, Türk 
hallimin fakir olmamasını, fakirlikten kurtul
masını istemek hepimizin samimî arzusu. An-

| cak, gelin bu işin mesulünü ayıralım. Eğer, 
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Türk köylüsü fakirse, Türkiye'de fakirlik var
sa, geri kalmışlık varsa bunun sorumlusu Ada
let Partisi İktidarı mı? Adalet Partisi iktida
rının köye götürdüğü hizmetleri burada ya
tırım bakanlıklarının bütçelerinde enine bo
yuna konuşmaktasınız, Ve hele 1861 Anayasa
sına göre plânlı bir devrede hizmetler mem
leketin imkânlarına köre, Anayasanın 53 ncü 
maddesine göre, memleket imkânlarının elver
diği Eİsbette yapılır. Plânlı bir devrede evve
lâ Beş Yıllık plânlar meclislerde konuşulmuş, 
kabul edilmiştir. Huzurunuza gelen bu plân
lara uygun bütçelerle bu hizmetler dağıtıl
maktadır. O halde Yüce Senatonun, Yüce mec
lislerin kontrolundan geçen Devlet plânlarına 
uygun ve yine Yüce meclislerin kontrolundan 
geçen ve halkın hizmetine giren bütçelerle 
köyün, köylünün ve köylüye giden hizmetleri 
burada yatırım bakanları arkadaşlarım her 
saman size isalı etmekteler. Adalet Partisi ik
tidarı devrinde, beş yıllık iktidarımız devrin
de Cumhuriyet Halk Partisi İktidarının 20 yıl
lık iktidarından daha çok köy yolu, daha çok 
köy mektebi yapılmıştır. Bir köy elektriği de
diğim zaman rakam ifade etmek, mukayese et
me!: imkânı yok. Su, elektrik, yol, enerji bü
tün bunların mukayeselerini geç vakitte hu
zurunuzda sayıp sizi rahatsız etmek istemem. 
Ama, Sayın Yılmaz Mete köyde annesini bı
rakan, askere gelen er Mehmet'in ıstırabını bi
zim iktidarımızdan sormasın. Bunun hesabını 
sorduğumuz saman millete-3 herkes biliyor id, 
bu memleketin fakirleşmesindeki, fakir kalma-
sında-ki âmiller bos yılın günahı değildir. Bunu 
daha çok ötelere, kondi iktidarlarına kadar 
goiürmek çok mümkündür ve bunları soyliye-
rek, burada tekrar münakaşa açarak gecenin 
bu saatinde sisi yormak istemem. 

Sayın Yılmaz Meto «Hükümet kanunları 
tatbik etmiyor» diyor ve ondan sonrada mem
lekette huzurcusluktan şikâyetçi oluyorlar, 
Gol: sayın arkadaşlarım, kanunlar tatbik edil
miyor, Hükümet zayıftır diyen Cumhuriyet 
Halk Partisi. Yino kanunları tatbik ettiğiniz 
sıman eli silâhlı başlan yapan talebelere po
lisin çiçekle mi gitmesini istiyorlar? 

EKREM ÖSDEIT (İstanbul) — Dayak atmak 
ve silâh çekmek var mı?.. 

BAŞKAN — Lütfen efendim. 

MİLLÎ SAVUNMA BAKANI AHMET TO-
PALOÖLU (Devamla) — Polisi döverseniz, po
lise atsş eden, tabancayla ateş eden talebenin 
üzerine polis çiçekle mi gidecek? Bir yere bas
kın yapmış, eli silâhlı ve havaya ateş ederek bir 
binaya sığınıyor talebeler. Polis gidiyor teslim 
olun diyor, bu polisin kanuni vazifesi ve esa
sen bunu yapmadığı zaman Saym Mete bize so
racak. Nitekim soruyor «Kanunu tatbik etmi
yorsunuz» diye. Ama şimdi kanunu tatbik edi
yorsunuz, «niçin kanunu tatbik ediyorsunuz» 
•diyor. Talebe polise dinamit atıyor, polise 
tabanca sıkıyor, polise tas atıyor. Sayın İnö
nü de, Sayın Başkan inönü de «bunların tale
belikle alâkası yoktur» elemediler mi? Niçin 
çark edip dönüyoruz bundan? Gelin arkadaşlar 
bu meselede beraber olalım. Türkiye'de suç iş-
liyen, huzursuzluğu yaratan kimselerin kanun
lar çerçevesinde ıslah ve tadilinde berabr ola
lım. Eğer evvelâ burada beraber olursak.. 

MÜSLÎHİTTİN YILMAZ METE (Adana) — 
Kanun çerçevesinde beraberiz. 

MİLLİ SAVUNMA BAKANI AHMET TO-
PALOĞLU (Devamla) Tamam, kanunlar çer
çevesinde elbet.. 

EKREM ÖZDEN (İstanbul) — Kanunları 
aşıyorsmma. 

MÎLLÎ SAVUNMA BAKANI AHMET TO-
ı-'ALOĞLU (Devamla) — Kanunları aşıldığı zr. 
inan yine bu memleketin kanunlarını tatbik edeiv 
adalet cihazı o polis hakkında da gereğini ya 
-»ar, Biz burada bunları tartışırsak polis m" 
'-»aklı idi, talebe mi haklı dersek bu hâdiseler. 
devam eder. Bunlar devam eder arkadaşlar. Biz 
geliniz bunları Devletin kanunları tatbik eden 
polisinin, savcısının, hâkiminin eline verelim. 

EKREM ÖZDEN (İstanbul) — Taraf tut
mayın. 

MÎLLÎ SAVUNMA BAKANI AHMET TO-
PALOĞ-LU (Devamla) — Taraf kim tutuyor 
RîJ.TTITI Q"Zf?OTl Tl 0 1 * 0 * 1 0 T7-Û TiOTTİO Tlllî*J7Y\T»<MlTni ? 9 

KITTTÎ.'RI & ÖZDEN (İstanbul) — Biliyoruı 
MÎLLÎ SAVUNMA BAKANI AHMET TO-

PALOĞLU (Devamla) — Nereden biliyorsu
nuz? 

BAŞKAN — Lütfen efendim. 
MÎLLÎ SAVUNMA BAKANI AHMET TO-

PALOĞ-LU (Devamla) — Burada Sayın Yılmaz 
Mete dediler ki ; «Banka soygununu Hükümet 
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ajanının yaptığı endişesi yayılıp durur iken, 
bunlar söylenip durur iken bir de çıkılıyor ta
lebeler banka soyguncusu olarak itham ediliyor.» 

MÜSLÎHÎTTİN YİLMAZ METE (Adana) 
— Aksini söylemiyoruz. 

MÎLLÎ SAVUNMA BAKANI AHMET TO-
PALOĞLU (Devamla) — Sayın arkadaşlarım, 
bunlardan üç tanesi banka soygunculuğundan 
dolayı Adalet Bakanlığınca tevkif edilmiş. Bi
raz adalete saygılı olalım. Aynen yazdım oku
yorum: «Banka soygununu Hükümet ajanının 
yaptığı endişesi halkta yaygın iken» vatandaşta 
yaygındır bu diyorsunuz. O halde bu meselenin 
suçlusu Hükümet diyorsunuz, suçlusu kim? 

M. YILMAZ METE (Adana) — Bir şey oku
dunuz, yanlış efendim. 

MÎLLÎ SAVUNMA BAKANI AHMET TO-
PALOĞLU (Devamla) — Şimdi siz ortada bir 
soygun hâdisesi var mı? Var Bunu kabul edi
yorsunuz. Soygun hâdisesinin tahkikatı yapıl
makta mı? Yapılmakta. Dinlenmiş şahitler var, 
adalet cihazı kararını vermiş, tevkif de etmiş. 
Evet, tevkif belki de nihai karar değil ama, de
liller var ki, bu suçu işlediğine dair bâzı delil
ler bulmuş ki, hâkim karar vermiş. Ama, Sayın 
Yılmaz Mete buraya çıkıyor geliyor; «halk böy
le diyor» diyor. Elbette bunu söyliyen halk var. 
Ama, siz o halka itibar ediyor musunuz? DEV -
GENÇ'e? DEV - GENÇ söylüyor bunu. Gelin 
bunlara itibâr etmiyelim. 

M. YILMAZ METE (Adana) — Katiyen, 
DEV - GENÇ'e itimat eden yak. 

MÎLLÎ SAVUNMA BAKANI AHMET TO-
PALOĞLU (Devamla) — Etmiyelim buna iti
bar. Buna edersek bu dertler artar Sayın Yıl
maz Mete. Bu memlekette hepimizin arzu ettiği 
huzuru beraber kuralım, Müteşekkirim size bu
rada şunu söylediniz; «Ordunun moralinin yük
selmesi için huzura ihtiyaç var» dediniz. Gelin 
bunun için huzuru beraber kuralım. Hâdise ol
muş, adalete intikal etmiş. Ama diyorsunuz böy
le de söyliyenler var. Öbür taraftan bunlardan 
bir kaçını da mahkeme tevkif etmiş. Sonra da 
suçlu değil de bunlar neden kaçıyorlar? Ve bi
lir misiniz ki, Sayın Yılmaz Mete, Deniz Gez
miş asker kaçağıdır ve bir asker kaçağını bir 
vatandaş evinde saklar ise suçludur. Ama, üni
versitede bir buçuk ay gelir saklanır. O halde 
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bir üniversite suçluların barındığı yer midir? 
Gelin bunları konuşalım, gelin bunlara parmak 
basalım beraber. Eğer şehirde suç işliyen bir 
kimse bir kaç dakika sonra otomobille gittiği 
saman sığınacak bir barınak bulur ise suçlu ar
tar. O halde gelin bu meseleleri konuşarak be-
raber halledelim. Ordunun morale ihtiyacı var, 
memleketin huzura ihtiyacı var. Sivilin de as
kerin de, hepimizin huzura ihtiyacı var. Bu hu
zuru ancak burada sizin en azından bir asgari 
müş terekede birleşmenizle sağlamak mümkün. 
Ama, burada hiçbir alâkası yokken ve Millî Sa
vunma bütçesi konuşulurken hiç de alâkası ol-
mıyan toprak reformundan, sosyal, ekonomik 
tedbirlerin alınmadığından bahsederseniz bu hu
zuru bulamayız. 

Aziz arkadaşlarım ne diyor DEV - GENÇ? 
DEV - GENÇ'li talebe televizyonda konuştu. 
«Sosyal, ekenomik meseleler hallolununcaya ka
dar» demedi. Sayın Yılmaz Mete DEV - GENÇ 
adına televizyonda oturum yapan talebe şunu 
söyledi. Dedi ki; «Türk halkları ve işçi hükü
meti iş başına gelene kadar mücadelemize de
vam edeceğis> Türkiye'nin sosyal, ekonomik 
sorunları hallolununcaya kadar demedi, O bir 
ideolojinin adamı. Ve bunu açıkça soyuyor; 
«ben bir ideolojinin adamıyım» diyor. Siz bu 
ideolojiye sahibolmazsımz. Ben size demiyorum, 
olmazsınız. Ama, gelin sahip çıkmadığınız bu 
ideolojinin adamlarına karşı da mücadeleyi be
raber yapalım. 

SALÎM HAZERDAĞLI (Elâzığ) — Sizden 
evvel yaptık Sayın Bakan. Haytalar dedik, ser
seriler dedik. 

EKREM ÖZDEN (İstanbul) — Siz yapacak
sınız. 

H. ENVER IŞIKLAR (Samsun) — Adımını 
attın, münakaşaya başladın Sayın Hazerdağlı. 

BAŞKAN — Lütfen efendim, lütfen. 
SALİM HAZERDAĞLI (Elâzığ) — Ben ön

ceden ne söylediğini billirim. Ben Millet Mec
lisinde konuşmalarını dinledim, burada otur-
ımafkU'a olımlaz ıM... 

BAŞKAN — Lütfen, karşılıklı görüşmiyelim 
efendim. Sayın Işıklar.. Sayın Hazerdağlı. 
Sayın Bakan lütfen soru şeklimde olmaisın. Lüt
fen efendim. 

MİLLÎ SAVUNMA BAKANI AHMET TO-
PALOĞLU (Devamla) — İkinci bir konuya de-
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ğinmiek istiyorum. Aynı zamanda bir Milî Gü
venlik Kurulu üyesi olarak üzerinde çok tar
tışılan Millî Güvenlik Kurulu karan üzerimde 
durmak istiyorum. 

Çok sayın arkadaşlar, Anayasanın 111 nci 
maddesine göre memleketin iç ve dış güven
lik meselelerimde Hükümetle birlikte çalışan ve 
Hükümete yardımcı olan yana, yardım edecek 
(bilgileri veren Millî Güvenlik Kurulunun as
ker üyeleri elbette ki Anayasanın kendilerine 
veridiği hak ve bu 111 nci maddeye g-öre çıka
rılan 129 sayılı Kanun esaslarına göre memle
ketin iç ve dış güvenlik meseleleri gözden ge
çirirler ve bunu gözden geçirdikten sonra da 
Milî Güvenlik Kurulunda Hükümetin alacağı 
tedbirlerde elbette ki kendi görüşlerini söylerler. 
Bu, Anayasanın kendilerine verdiği bir haktır 
Ve 129 sayılı Kanunum tesbit ettiği bar haktır. 
Ne diyor Millî Güvenlik Kurulu? «Türkiye'de 
aşırı uçların yarattığı bir huzursuzluk vardır» 
diyor. Yok der misiniz arkadaşlar Buna he
pimiz var diyoruz. O halde Millî Güvenlik Ku
rulunun bu kararında birleşmemek için sebep 
niye? Diğer taraftan Millî Güvenlik Kurulu 
bu huzursuzluğun, had safhaya gelen bu hu
zursuzluğun giderilmesi için âdil tedbirler alın
malıdır diyor. 

EKREM ÖZDEN (istanbul) Kanun tatbik 
edilsin. 

MİLLÎ SAVUNMA BAKANI AHMET TO-
PALOĞLU (Devamla) — O mu edilir, bu mu 
edilir? O Millî Güvenlik Kurulunun işi değil
dir, o Hükümetin işidir. Ancak Millî Güvenlik 
Kurulu... 

EKREM ÖZDEN (istanbul) — Değilse onun 
da söylemeye hakkı yoktur. 

MİLLÎ SAVUNMA BAKANI AHMET TO-
PALOĞLU (Devamla) — Onu söylemeye hakkı 
vardır. Millî Güvenlik Kurulu «Türkiye'de aşı
rı uçların yarattığı had safhaya gelmiş bir hu
zursuzluklar vardır, tedbirler alınmalıdır» di
yor. Ama, bizzat kendisi şu tedbirleri, bu ted
birleri alacağım demiyor. Çünkü o Millî Gü
venlik Kurulunun vazifesi değil. O, yardımcı 
olduğu Hükümete Türkiye'deki huzursuzluğu 
tesbit ediyor ve bu husus için tedbirler alınma
lıdır, diyor. Bumdan sakınacak ne var arkadaş
lar? Nesinden sakınıyorsunuz? Bunda sakına
cak bir şey yok. Evvelâ, biz mutabıkız huzur-
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suzluktıa, huzursuzluk var diyoruz, tedbir de 
alınmalıdır, diyoruz, isterseniz sizin söylediği
niz gibi, «Hükümet zayıf tutuyor da daha sı
kı tutsun» diyor, öyle anlayın siz. isterse ka
nun boşluğunu doldursun, diyor. Ben kanun 
boşluğunu doldurmayı anlıyorum. Siz de öy
le anlayın. Ama, Millî Güvenlik Kurulunun 
her halde bu karlarından şüphe etmeye veya en
dişeli olmaya bir sebep yak ki. Endişe kelime
sini arkadaşım kullanmıştır. Millî Güvenlik 
Kurulu karan endişeler yaratmak için değil, 
vatandaşın kafıa'sındaki endişeleri kaldırmak 
için bu tebliği neşretmiştir. 

Vatandaşın kafasından endişeleri çıkarmak 
ve bu memleketteki huzurun biran evvel sağ
lanmasına yardımcı olmak için bu tebliği çıkar
mıştır. Yoksa, yeni endişeler yaratmak için de
ğil. Ama, bunu ters anlayıp, endişe eden arka
daşımın endişesi varsa kendisine bir Millî Gü
venlik Kurulu Üyesi olarak ifade edeyim ki, bu 
kararlardan endişe edecek hiçbir husus yok. 

Sayın Mete, «Üniversite reformunu yapmaz
sanız, ekonomik tedbirleri almazsanız, sosyal 
tedbirleri almazsanız bu talebe sokağa çıkar ve 
bunları yapar. Buna mâni olmak için kanuni 
tedbirler değil, polisiye tedbirler değil, bunu 
yapmak için üniversite reformunu yapmalısınız» 
diyor. 

Çok sayın arkadaşlarım, iki senedenberi üni
versite reformu üzerinde çalışılmıştır ve haki
katen Dev - Genc'in, aşırı solun hareketi evve
lâ bir üniversite reformu gibi gelmiştir. Ama, 
artık her şey apaçık olmuştur ki, aşırı solun 
meselesi üniversite reformu değildir. Bir üni
versite reformuna ihtiyaç vardır ve bu bir ger
çektir. üniversitede güvenliğin sağlanması lâ
zımdır, bu doğrudur bunda beraberiz. Ama, bir 
Dev - Genc'in, sokağa dökülen Dev - Genc'in, 
banka soyduğu iddia edilen Dev - Gencin, dün 
bir otomobilde bomba, dinamit, beli tabancalı 
polisle müsademe eden Dev - Genc'in iddiası, 
arzusunda sokağa çıkışında ne ekonomik, ne 
sosyal mesele, ne de üniversite reformu var. 
Onun biraz evvel söylediğim hedefi, «tahakkuk 
edinceye kadar mücadeleme devam edeceğim» 
diyor. O halde bize «şunu, şunu almadınız da; 
şu, şu tedbirleri almadınız da, bu bunun için 
bankayı soydu, bu bunun için bu sabotajları ya
pıyor diyebilir misiniz?» Belinde tabanca, oto-
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mobil çalıp bombayı, dinamiti otomobile doldu
ruyor, polisle müsademe ediyor. Niye ediyor? 
iSen ekonomik ve sosyal tedbirleri almadın, üni
versite reformunu yapmadın da onun için ya
pıyor diyebilir misiniz Sayın Yılmaz Mete? 

işte, tekrar edeyim; gelin meselelerde birle
şerek meselelere çözüm yolunu beraber bulma
ya çalışalım. 

Bugün öbür tarafta da konuştum. Sayın Ge
nel Sekreteriniz gayet güzel Dev - Genc'in sal
dırılarından bahsetti ve artık eli tabancalı, suç 
işliyen bu Dev - Genc'in hareketlerini kınadı. 
Ama, ne zaman kınadı biliyor musunuz? Dün 
Sosyal Demokrasi Derneğiyle taşlaşıp kavga 
ettiği zaman. 

EKREM ÖZDEN (istanbul) — Yok, yok. 
ISALİM HAZERDAĞLI (Elâzığ) — İsmet 

Paşa daha üç sene evvel kınadı. 

MİLLÎ SAVUNMA BAKANI AHMET TO-
PALOĞLU (Devamla) — Sayın Genel Başkan 
daha evvel kınadı. Dedi ki : «Eli silâhlı talebe 
olmaz» Ama, Siyasal Bilgiler Fakültesindeki 
'hâdise olunca da «eli tabancalı talebeye polis 
niye böyle gitti» dedi. Kabahati, polis çiçekle 
gitmemiş ki. 

EKREM ÖZDEN (istanbul) — Orada kız
lara ne yaptınız? 

ISALİM HAZERDAĞLI (Elâzığ) — Serseri
ler, haytalar dedik. Siz diyemediniz, sağa çata
madınız. 

MİLLÎ SAVUNMA BAKANI AHMET TO-
PALOĞLU (Devamla) — Hep beraber kınaya
lım bunu, kınamaya devam edersek her şey hal
lolur Sayın Hazerdağlı. 

BAŞKAN — Sayın Hazerdağlı rica ediyo
rum efendim, rica ediyorum. 

MİLLÎ SAVUNMA BAKANI AHMET TO-
PALOĞLU (Devamla) — Çok muhterem arka
daşlarım, bu Senatoda bir sene evvel gizli cel
sesi de dâhil bir Doğu meselesi konuşulmuş ol
masına rağmen Sayın Sırrı Atalay'm Sayın Baş
bakanın Doğu için dosyalar tertiplediği sözünü 
huzurunuzda reddederim. Bu mesele, Doğu me
selesi burada enine boyuna konuşulmuş ve Baş
bakan bizzat gelerek kürsüde Doğu meselesinde 
A. P. nin görüşünü izah etmiş ve Doğu'da ayır-
tıcı bir politikanın karşısında olduğunu açıkça 
ifade etmiştir. Şimdi, bütün bunlardan sonra 
mücerret, Sayın Sırrı Atalay'm gelip de bura-
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] ya Başbakan Doğu için dosyalar tertipliyor di
ye beyanını bir Hükümet üyesi olarak redde
diyorum. 

Sayın Başbakan hakkında yine bütçemle 
hiç ilgisi olmadığı halde, kendi şahsı ile ilgili 
ve burada bir daha söylenmesini ve burada bir 
kere daha tekrarlanmasını dahi arzu etmedi
ğim beyanlar oldu. Bu beyanlar üzerinde Par
lâmentolar, bu Anayasa ve içtüzükler gereğin
ce her türlü inceleme ve tetkiklerini yapmış ve 
kararını vermiştir. Bunlara devam etmek, bu 
sözleri ısrarla söylemekte devam etmek bir 
bühtandır ve Senatonun, bir Senato üyesinin, 
Parlömanterin ağırlığı ile yakışmaz. Arkadaşla
rımın artık bu kısır çekişmelere son vermeleri, 
meseleye daha yapıcı yoldan yanaşmamızın 
faydalı olduğu kanaatindeyim. 

Çok muhterem arkadaşlarım sayın arkada
şımın sorduğu suallere de arzı cevabettikten 
sonra konuşmamı bitireceğim. Sayın Sami Tu
ran «Sağlık Bakanlığı doktorlara bir yan öde
me getirecektir, Millî Savunma Bakanlığı ne 
düşünüyor» dediler? Yan ödemeler hakkındaki 
sivil personel için kanun çalışmaları devam edi
yor. Biliyorsunuz ki, sivil personel için çıkan 
kanunlara paralel olarak askerî personel için 
de kanunlar onu takiben hemen gelmektedir. 
Sivil personel için çalışmalar bittiği zaman as
kerî personel için de yan ödemeler kanunu hu
zurunuza gelecektir. Şimdiden bir şey ifade et
mek istemem. 

Sayın Fehmi Baysoy «Millî Savunma Ba
kanlığının borçları bulunduğunu fakat bütçe
sinde bunlara karşılık hiç para konmadığını, 
bâzı belediyelere, Et - Balık Kurumuna borcu 
olduğunu bunu nasıl karşıhyacağını bilmedik
lerini» söylediler. Bâzı iktisadi Devlet Teşek
küllerine ve belediyelere borcumuz olduğu doğ
rudur. Silâhlı Kuvvetler büyük bir müessesedir. 
Her fiyat hareketi Silâhlı Kuvvetlerde reper-
küsyonunu yapar, büyük müstehlik bir kütle
dir. Fiyat artışları dolayısiyle bütçe dengele
melerinde bazan zorluklar çekilir. Bizim halen 
Maliye Vekâletinde serbest bırakılmamış 40 
milyon liramız ve bugün Mecliste çoğunluk ol
madığı için kanunlaşmıyan 108 milyon liralık 
da bir transfer paramız var. Bunlarla malî yıl 
sonuna kadar borçlarımız arasında dengeli bir 
şekilde tevzii yapılacaktır. Eski yıllara ait borç-
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îar da Maliye Vekâleti tarafından karşılana
caktır. 

Yine bir arkadaşımın bu fon tesislerinin, 
boru tesislerinin ekonomik ihtiyaçlar içinde 
kullanılıp kullanılmıyacağmı sordular. Bunlar 
için çalışma yapılmaktadır. Petrol Ofis de, 
ANT Teşkilâtı bu boruları işletir. Bundan bir 
sene evvel Millî Güvenlik Kuruluna Petrol Ofis 
Genel Müdürlüğü ve ANT Teşkilâtı çağırılarak 
orada kendilerinden izahat alınmıştır. Silâhlı 
Kuvvetler hesabına yapılan ve bugün tek isti
kamette Silâhlı Kuvvetler ihtiyacı için petrol 
nakleden bu boruların ters pompajla ekonomik 
maksatla kullanılması için derhal çalışmalara 
geçilmesi Millî Güvenlik Kurulunda konuşul
muş ve emredilmiştir. Ve ANT Teşkilâtının 
böyle bir çalışması vardır. Bu projeler bittik
ten sonra, o zamanki hesaba göre 350 milyon 
lira gibi bir paraya ihtiyaç vardı, henüz proje
ler hazırlanmadı, bu projeler hazırlandıktan 
sonra derhal ihaleye konulacak ve Silâhlı Kuv
vetlerin kullandığı fon tesisleri ters pompaj 
suretiyle ekonomik maksatlar için de kullanıla
caktır. 

Çok muhterem arkadaşlarım not aldığım 
nisbette gecenin bu geç saatinde sizleri fazla 
da rahatsız etmemem için kısaca arzıcevabetme-
ye çalıştım. 

BAŞKAN — Sayın Bakan Sayın Ekrem öz
denin kifayet önergesinden evvel bir sorusu 
vardı... 

MİLLÎ SAVUNMA BAKANI AHMET TO-
PALOĞLU (Devamla) — Hay hay. Sözümü biti
reyim de Sayın Başkanım. 

BAŞKAN — Buyurun. 
MİLLÎ SAVUNMA BAKANI AHMET TO-

PALOĞ-LU (Devamla) — Yaptığınız tenkid ve 
temennilere ve Türk Silâhlı Kuvvetlerinin yurt 
savunması ve yurdumuzun iç ve dış güvenliği 
için kendisine verilecek her türlü vazifeyi ya
pacağına dair izhar buyurduğunuz insanca ve 
temennilere yine Türk Silâhlı Kuvvetleri adına 
teşekkürlerimi arz ederim. Türk Silâhlı Kuv
vetleri demokratik parlömanter rejime saygılı 
ve bu memleketin iç ve dış güvenliğini sağla
mak için Yüce Senatonun tahsis ettiği ödenek
leri de en titiz bir şekilde harcama çabasında 
olacaktır. Bu vesile ile saygılar sunarım, (Al
kışlar) 
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BAŞKAN — Sayın Ekrem Özden buyurun 
efendim. 

EKREM ÖZDEN (istanbul) — Sayın Baş
kan ben Sayın Bakandan 3 sual sormak istiyo
rum. 

1 nci soru : Millî Savunma Bakanlığı bün
yesinde, bütün kurumları dâhil, sivil personel 
Askerî kanunlara tabi olarak çalışmaları nede
ni ile bu görevlerinin icabı olarak tayın bedeli 
alıyorlardı. Ayrıca bir kısım memurlara da bu
na ilâveten iaşe bedeli veriliyordu. Şimdi bun
ların tayın bedeli ve iaşe bedelinin kesilmesi 
nedendir? Verileceği vadedildiği halde 3 ay
dan beri verilmemektedir, Sayın Bakan bu hu
susta ne düşünüyor? 

2 nci sorum : 10 seneden beri grupumuz 
adına yapılan görüşmelerde uçak yapılmasını 
istemiştik. Bunu plânladınız mı? Hangi senede 
jet uçağı Türkiye 'de yapılabilecektir? Biz ev
velce Kayseri Fabrikalarımızda devrin en mo* 
dern uçaklarını yapıyorduk. 

3 ncü sorum: Sayın Balkan Anayasanın 
111 nci maddesine dayanarak Millî Güvenlik 
Kurulu tarafından kamu oyuna bildirilen me
sajının hiçbir mahsuru ihtiva etmediği.. 

MİLLÎ SAVUNMA BAKANI AHMET TO-
PALOĞLU (Devamla) —- Endişeyi. 

EKREM ÖZDEN (Devamla) — «Endişeyi 
ihtiva etmediği» öyle olsun. Ve bunun Anayasa
nın 111 nci maddesinin kapsamı içinde kaldığı
nı beyan buyurdular. Ve filhakika Millî Gü
venlik Kurulunun basında neşredilen beyanatı 
ile bir karar metni ifade edilmiştir. Şimdi. 
111 nci maddenin son fıkrasını müsaadenizle 
okuyorum: «Millî Güvenlik Kurulu millî güven
lik ile ilgili kararların alınmasında ve koordi
nasyonun sağlanmasında yardımcılık etmek 
üzere gerekli temel görüşleri Bakanlar Kurulu
na bildirir.» Şu halde Bakanlar Kuruluna bil
dirilmesi lâziımgelen fikirlerini kamu oyuna 
açıklaması karşısında ne düşünüyorsunuz? Ve 
bunun Anayasa ile münasebeti nedir? 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
MİLLÎ SAVUNMA BAKANI AHMET TO-

PALOĞLU (Devamla) — Arz ediyorum Sa
yın Başkanım. Millî Savunma Bakanlığının si
vil personeline, tâyin bedeli ve iaşe yardımı alan 
sivil personeline de bu hakları verilecektir. Bi
liyorsunuz ki bu yan ödemeler Personel Kanu-
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nu ile kaldırıldıktan sonra polisin tayın bedeli 
ile bizim sivil memurların tayın bedeli, iaşe be
deli gibi ödemelerin yapılması için ilgili bakan
lıklarla Maliye Vekâleti arasında yazışmalar 
devam etmiştir. Biz bu personelimizin tayın be
dellerini almasının lüzumu üzerinde durduk 
ve Maliye Bakanlığı da bunu kabul etmiştir. 
Yakında ilk fırsatta da vereceğini ifade etmiş
tir. Bir müddet evvel polislerinki verildi ve 
aynı kanunla ona mümasil olarak verilmiş idi, 
Hem iaşe bedelleri ve hem de tayın bedelleri 
yakm bir gelecekte personele ödenecektir. 

Sayın özden «10 seneden beri C. H. P. Gru-
pu adına yapılan görüşmelerde uçak yapılması
nı istemiştik» dediler. Ben 6 seneden beri, 7 
seneden beri Millî Savunma Bakanlığı Bütçesi
ni huzurunuzda takdim ederim. Harb sanayim
den ve harb sanayiinin geliştirilmesinden bahse
dilmiştir. Notlarda ve zabıtlarda vardır. Fakat 
uçak jet uçağını ne zaman yapacaksınız diye 
bir suali hatırlamıyorum. Zabıtları da tekrar 
tetkik edeceğim. 7 seneden beri Millî Savunma 
Bakanı olarak huzurunuzda bütçe takdim edi
yorum. 

EKREM ÖZDEN (istanbul) — 1966 büt
çesinde. 

MÎLLÎ SAVUNMA BAKANI AHMET TO-
PALOĞLU (Devamla) — 1968 bütçesini de Mil
lî Savunma Bakanı olarak takdim ettim. Yok
tur. Zabıtlara bakacağım. Ancak jet uçakları 
değil ama Hava Kuvvetlerimiz Hava Kuvvetle
rini güçlendirme vakfı çalışmaları içerisinde bir 
taraftan yardım toplıyarak bunu gerçekleştir
meye çalışmaktadır. Bu yardımın vüsatinin ne 
olacağını bilmiyoruz,. 

Ama millî harb sanayii hedefimizdir. De
niz Kuvvetleri için biraz evvel söylediğim muh
rip çıkarma gemisi, denizaltı yaptığımız gibi 
Hava Kuvvetlerimiz için de uçak sanayiinin ku
rulması gayreti içindeyiz. Teknik elemanları 
vasıtasiyle ileride imkânlarımızın vüsatmda bu 
uçak sanayiinde tabiî memleket imkânlariyle, 
neleri yapabileceğimizi, neleri yapamıyacağımı-
zı teknik imkânlariyle, ekonomik imkânlariyle 
ne tip uçak yapabileceğimizi Hava Kuvvetleri
miz inceletmektedir. Yani böyle bir çalışmaya 
başlamıştır. 

Buyurduğunuz Kayseri Fabrikasında bir za
manlar hakikaten kara uçaklarının avcı uçak

larının yapıldığı bir gerçektir. Ama gelişen tek
nik seviye karşısında, bugün bizim elimizdeki 
imkânla ve o zaman yaptığımız uçakların va-
sıflariyle, bugün tekniğin ilerlemesi karşısında 
yapılmış av uçaklariyle o uçakları karşı karşı
ya getirmek mümkün değildir. Bir subayınızı, 
bir pilotunuzu düşman karşısına çıkarırken her 
halde en iyi silâhla donatacaksınız. Yani bir 
harbde silâh meselesine önem vereceksiniz. Bu
yurduğunuz tarihte yaptığınız av uçağı ile veya 
düşündüğünüz o günkü teknikle yaptığınız av 
uçağı ile bugünün sürat ve teknik bakımından 
çok üstün uçakları karşısında lüzumsuz yere 
pilotlarımızı, uzun bir emekle yetiştirilmiş 
bir kıymet olan pilotlarımızı heder etmeyi her 
halde istemezsiniz. Bugün Hava Kuvvetleri ti
tiz bir çalışmanın içerisindedir. Eğer bugünün 
tekniğine uygun vasıfta uçak yapma imkânını 
bulabilirsek elbetteM, Hava Kuvvetlerini güç
lendirme vakfından ve buna Hükümetin de 
katkısı ile, buna gidebiliriz. Fakat zaman söy
lemek bugün mümkün değildir. Bu teklifi ya
pan mühendis ve teknisyenlerimiz de bize bu 
süreyi bugün verecek durumda değiller. 

SAMİ TURAN (Kayseri) — Harb sanayiine 
uçak girmez mi Sayın Bakan. 

MÎLLÎ SAVUNMA BAKANI AHMET TO-
PALOĞLU (Devamla) — Girer de onun için 
diyorum. Ağır harb sanayiine gireceğimizi söy
lemedim zaten. 

BAŞKAN — Sayın Turan soru hakkınız yok 
efendim. 

MÎLLÎ SAVUNMA BAKANI AHMET TO-
PALOĞLU (Devamla) — Hava Kuvvetlerinde 
bu çalışmalar yapılıyor. 

EKREM ÖZDEN (İstanbul) — Bu etütler 
yeni mi başladı? Neden gecikmiş bulunuyor, 
daha evvel yapılamaz mı idi? 

MİLLÎ SAVUNMA BAKANI AHMET TO-
PALOĞLU (Devamla) — Sayın özden Anaya
sanın 111 nci maddesini okuduktan ve Millî 
Güvenlik Kurulunun görevini tesibit eden bu son 
Mirayı okuduktan sonra «Millî Güvenlik Ku
rulu güvenlik meselelerinde görüşünü Hükü
mete bildirirler» dedi. Bildirirler ama neşret
mezler diye de bir şey yok. Yani Millî Güven
lik Kurulu memleketin güvenlik meselesi hak
kında görüşünü Hükümete bildirir, ama bunu 
neşretmez diye de nehyeden bir hüküm burada 



O. Senatosu B : 31 29 . 1 . 1971 O : 3 

mevcut değil. Yani Millî Grüvenlik Kurulunun 
Hükümete bildirdiği kararını efkârı umumiyeye 
bildirmesinde bir sakıncayı kabul etmek ve 
bundan endişelenmek mümkün değil. Açıklık
tır. 

EKREM ÖZDEN (istanbul) — İşte bu mü
nakaşalar doğar. 

MİLLÎ SAVUNMA BAKANI AHMET T0-
PALOĞLU (Devamla) — Açıklıktan kaçmmı-
yalım. Demokratik rejim açık rejimdir. Açıklık
tan endişe etmiyelim. Millî Güvenlik Kurulu
nun Hükümete bildirdiği görüşünü, açıklama
sını nehyetmediğine göre, açıklamasından endi
şe etmeye veya münakaşa etmiye sebep yok. 
Bunun için Hükümete bildirdiği görüşünü ef
kârı umumiyede açıklamasında Güvenlik Ku
rulu fayda mülâhaza etmiş olabilir, memleketin 
biran evvel huzura kavuşması bakımından, 
Onun için sizlerin de, hepinizin huzur taraflısı 
olduğunuza göre, bundan memnun olmanız lâ
zım Sayın Özden. 

BAŞKAN — Soru cevaplandırılmıştır, efen
dim. Teşekkür ederim. 

M. YILMAZ METE (Adana) — Sayın Baş
kan, Cumhuriyet Senatosu içtüzüğünün 56 ncı 
maddesinin 3 ncü fıkrası; «Son söz Cumhuriyet 
Senatosu üyesinindir.» diye kesin bir hüküm 
ihtiva etmektedir. 

BAŞKAN — Sayın Mete arz edeyim zatıâli-
nize, Cumhuriyet Senatosu üyesinin son söz 
hakkının tâyini için kifayet önergesinden evvel 
bir üyenin söz almış ve bu söz hakkını kullan
mamış olması lâzımdır. 

M. YILMAZ METE (Adana) — Hayır efen
dim. Son söz daima üyenindir, icranın değildir. 
Bugüne kadar uygulama olarak böyle devam 
etmiştir. 

BAŞKAN — Saym Mete eğer bugüne kadar 
uygulamalar böyle devam etti ise bu içtüzüğe 
aykırı. Son söz Cumhuriyet... 

M. YILMAZ METE (Adana) — Hayır, iç
tüzük sarih, 

BAŞKAN — Efendim, benim sıfatım, bir 
münakaşaya meydan verecek şeyde değil. Yal
nız zatıâlinizin tatmin olmanız için arz ediyo
rum, kifayet önergesi bütün konuşma hakları
na, sorulara da şâmil olmak üzere imkân ver
mez. 

M. YILMAZ METE (Adana) — Tefsir edi
lemez Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Eğer bir üye söz almışsa konu-
şamamışsa, o zaman kifayet önergesinden son
ra yalnız söz alamıyan üyelerden ilk sırada ola
na bir hak tahakkuk eder. Bu 56 ncı maddeyi 
bu mânada anlamak lâzımdır. Bu nedenle söz 
verme imkânı mevcut değil efendim. 

Bölümlere geçilmesini oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Bölümlere 
geçilmesi kabul edilmiştir. 

(A/l) Cari harcamalar 

Bölüm Lira 

11.000 ödenekler 24 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

12.000 Personel giderleri 4 107 848 013 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Bölüm 12 000 de bir önerge var, okutuyo
rum. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Millî Savunma Bakanlığı Bütçesinin 17.260 

ncı maddesinden 1 165 000 liranın tenzil edile
rek 12.000 nci bölümde yeniden açılacak ilişik 
cetveldeki tertiplere aktarılmasını arz ve tek
lif ederim. 

Karma Bütçe Komisyonu Başkanı 
Rize Milletvekili 

Erol Yılmaz Akçal 

Bölüm Lira 

12.912 NATO Enfrastrüktürünün ge
rektirdiği yurt içi yollukları 
giderleri 365 000 

(Bu ödenekten Millî Savunma 
Bakanlığınca lüzum g'örüîecek 
miktarların NATO Hava Mey
danları ve akaryakıt tesisleri 
ile ilgili yurt içi yol
luklarına harcanmak üzere 
aynı isimde Bayındırlık Ba
kanlığı Bütçesinin sonunda 
açılacak hususi bölüme aktar
maya Maliye Bakanı yetkili
dir.) 
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Bölüm Lira 

12.913 NATO Enfrastruktürünün ge
rektirdiği yurt dışı yolluk gi
derleri 800 000 
(Bu ödenekten Millî Savunma 
Bakanlığınca lüzum görülecek 
miktarların NATO Hava Mey
danları ve akaryakıt tesisleri 
ile ilgili yurt dışı yol
luklarına harcanmak üzere 
ayni isimde Bayındırlık Ba
kanlığı Bütçesinin sonunda 
açılacak hususi bölüme aktar
maya Maliye Bakanı yetkili
dir.) 

BAŞKAN — Okunduğu gibi bölüm 17 bin
den 1 165 000 lira tenzil edilerek bölüm 12 binde 
açılan 12.912 ve 12.913 ncü maddelere 1165 000 
lira eklenmektedir. 

MEHMET ALİ PESTİLCİ (Zonguldak) — 
Teklif sahibi kim? 

BAŞKAN — Teklif sahibi Komisyon. 
İştirak ediyor musunuz Sayın Bakan? 
MİLLÎ SAVUNMA BAKANI AHMET TO-

PALOâLU (Adana Milletvekili) — İştirak edi
yoruz efendim. 

BAŞKAN — Önergeyi oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmiyenler... önerge ka
bul edilmiştir. Kabul edilen önerge dairesinde 
bölüm 12.000 i 4 104 826 263 lira olarak oyunu
za sunuyorum; 

Buyurun Sayın Komisyon. 
BÜTÇE KARMA KOMİSYONU ADINA 

FAİK ATAYURT (Uşak) — Sayın Başkanım, 
burada bir düzeltme yapılması lâzımgeldiğine 
kaani buluyoruz Komisyon olarak. 

BAŞKAN — Önergeye rağmen, önergeden 
sonra. 

BÜTÇE KARMA KOMİSYONU ADINA 
FAİK ATAYURT (Devamla) — önerge kabul 
edilmekle beraber burda bir düzeltme yaplması 
lâzım gelmektedir. Bunu arz etmek mecburiye
tindeyim. 1 nci cildin 341 nci sayfasında bu 
düzeltmenin yapılması gerekmektedir. 

341 nci sayfanın sonunda özel hizmetler yol
lukları mevcuttur. Burada 12.000 nci bölüm 
var ve madde 12.910 dur. Kabul buyurduğunuz 

bu önerge ile 12.912 yeniden açılıyor, bunun 
altında. Buraya 365 000 liralık bir ödenek kon
ması gerekecektir. NATO enfrastrüktürü yol
lukları 12.913 yeniden açılacak, NATO enf
rastruktürünün gerektirdiği yurt dışı yolluklar 
için 800 000 lira, bu suretle 1 165 000 liralık 
bir ödenek 17,000 nci bölümden, 17.260 nci mad
deden aktarılmış olacak. Yani 73 050 000 lira
lık oradaki ödenek, 1 165 000 lira tenzil edil
dikten sonra 71 885 000 lira kalacaktır. 

BAŞKAN — Efendim bunu açıklıyarak oy
ladım. 

BÜTÇE KARMA KOMİSYONU ADINA 
FAİK ATAYURT (Devamla) — Buradaki mad
delerin sistematiği bozulmaması bakımından. 
Çünkü buradaki bölüm ve maddeler bir desimal 
sisteme göre tesbit edilmiştir. O itibarla 12.910 
numaralı maddenin de 12.991 numaralı olarak 
değiştirilmesi icabeder. Bunun bu şekilde tas
hih edilmesini ve zapta geçirilmesini istirham 
ediyorum. Saygılarımla. 

BAŞKAN — Bölüm 12.000 okundu. Sayın 
Karma Komisyon Sözcüsü 12.910 ncu maddenin 
12,911 olmasının maddedeki sistematik bakı
mından zaruretine işaret ettiler. Bu dairede 
oylarınıza sunuyorum kabul edenler... Etmiyen
ler... Kabul edilmiştir efendim. 

Bölüm Lira 

13.000 Yönetim giderleri 2 067 402 951 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

14.000 Hizmet giderleri 8 936 002 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

15.000 Kurum giderleri 4 529 001 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

16.000 Çeşitli giderler 49 472 001 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Bölüm 16.000 üzerinde bir önerge var, oku
tuyorum efendim. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Millî Savunma Bakanlığı Bütçesinin 17.250 nci 

NATO enfrastrüktür tesislerinin gerektirdiği 
her türlü giderler maddesi (R) formülünde-
Maliye Bakanlığınca değişiklik yapıldığı Yük-
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sek Başkanlığa sunulan Bütçe Plân Karma Ko
misyonu raporunda görülmektedir. 

Bu değişiklik enfrastiiktür hizmetleri ile 
ilgili yurt içi ve yurt dışı yokluklar bu madde
den ödenemez şeklindedir. Eski yıllardaki tatbi
katın bu şekilde değiştirilmesi enfrastrüktür 
hizmetlerinin tamamen aksamasına sebebolacak-
tır. Yılı içinde bu hizmetin normal akısının sağ
lanması için (E) formülünde değişiklik yapıl
mamasını veya ekli cetvelde gösterilen şekilde 
düzeltmenin sağlanmasını arz ve teklif ederiz. 

Adana Afyon K= 
Muslihittin Yılmaz Mete Ahmet Karayiğit 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Komisyon Söz
cüsü. 

BÜTÇE KARMA KOMİSYONU ADINA 
M. FAİK ATAYURT (Uşak) — Sayın Başkanım 
bu önergenin Komisyonumuzda daha evvel de 
tetkik edilmesi sonucunda yetkililerle yaptığı
mız temastan sonra biraz evvel lütfen kabul bu
yurmuş olduğunuz önerge meseleyi halletmiş bu
lunmaktadır. Katılmıyoruz ve önerge sahipleri
nin de önergelerini kabul muvacehesinde geri 
almış olmaları lâzımdır. Şu kadar var ki, 
17.250 nci maddede kayıtlı parantez içindeki 
meşruhatın bu nakilden sonra doğan kısma ay
nen geçmesi gerekmektedir. Bu izahatımın tu
tanaklara geçmesi bakımından arz ediyorum. 

BAŞKAN — Sayın Bakan Komisyonun mü
talâasının dinlediniz, katılıyor musunuz? 

MİLLÎ SAVUNMA BAKANI AHMET TO-
PALOĞLU (Adana) — Katılıyoruz. 

BAŞKAN — Sayın Mete?.." 
M. YILMAZ METE (Adana) — Efendim 

bu hususun sarih olarak zapta geçmesini taîebe-
deceğim. Yani harcırah ödenmesi imkânı olma
dığını Maliye Bakanlığı daha önce bildirmişti. 
Eğer bu biraz evvel yapılan değişiklikten sonra 
harcırah ödenmesi hiç mümkün olmıyacaksa... 

BAŞKAN — Geri alıyorsunuz. 
M. YILMAZ METE (Adana) — Bu sarih 

olarak zapta geçtikten sonra alalım geriye. 
BÜTÇE KARMA KOMİSYONU ADINA 

M. FAİK ATAYURT (Uşak) — Sayın Başkanım 
müsaade ederseniz maruzatta bulunmak istiyo
rum, sayın önerge sahibine... 

BAŞKAN — Buyurun efendim kısa elması 
şartı ile. Biliyorsunuz bir görüşme niteliğine 

ne Anayasa ne de içtüzük imkân vermez. Bu 
itibarla kısaca mütalâanızı lütfedin. 

BÜTÇE KARMA KOMİSYONU ADINA 
M. FAİK ATAYURT (Uşak) — Sayın Başkan, 
esasen bütçe içerisinde Komisyon olarak her han
gi bir şekilde söz almış değiliz. Sayın Muslihit
tin Yılmaz arkadaşımın vermiş bulunduğu öner
genin icapları bu meşruhatla yerine gelmiş bu-
hmuyoı\ Gerek yurt içi ödeneklerin tediyesin
de, gerek yurt dışı ödeneklerin tediyesinde bu ay-
rıntılı tatbikat sonucunda hem sarf bakımından 
hem de Sayıştay murakabesi bakımından mut
lak bir düzenlemeyi tanzim etmiş bulunuyoruz. 
Mümkün olacaktır ve böyle bir tatbikata ilk de
fa başlanmaktadır. Müsterih olsunlar bu düzelt
meyi kolaylık sağlamak bakımından yapıyoruz. 
Kendi önergelerini daha olumlu bir hale getir
diğimiz kanısındayız. Aarz ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. Sayın M. Yıl-
mas Mete alıyor musunuz geri?.. 

M. YILMAZ METE (Adana) — Evet, alı
yorum. 

BAŞKAN — önerge g*eri alınmıştır efendim. 
Bölüm 18.000 i oyunuza sunuyorum; kabul 

edenler... Etmiy enler.,. Kabul edilmiştir. 

Bölüm Lira 

17.000 Savunma enfrastrüktür hiz
metleri 326 233 002 

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

BÜTÇE KARMA KOMİSYONU ADINA 
FAİK ATAYURT (Uşak) — Sayın Başkanım, 
müsaade ederseniz bu rakam tashihatmı bu şe
kilde oylıyaoağız, yani bu aktarmaya göre oylı
yaoağız, 

BAŞKAN — Evet, ona göre okuduk efen
dim. 

(Â/2) Ya,tırım harcamaları 
Bölüm Lira 

21.000 Etüt ve proje giderleri 600 002 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etrniy enler... Kabul edilmiştir. 

22.000 Yapı, tesis ve büyük onarım 
giderleri 72 022 005 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiy enler... Kabul edilmiştir. 
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Bölüm Lira 

23.000 Makina, teçhizat ve taşıt alım
ları ve onarımları 2 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

(A/3) Sermaye teşkili ve transfer harcamaları 

32.000 Kamulaştırma ve satmalma-
lar 16 309 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Bölüm Lira 

34.000 Malî transferler 37 334 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

35.000 Sosyal transferler 1 607 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

36.000 Borç ödemeleri 3 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

3—.BAŞKANLIK DİVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI 

1. —• MÜH Savunma Bole anlığının 1971 yılı 
Bütçesinin kabulü münasebetiyle, Türk Silâhlı 
Kuvvetlerine Cumhuriyet Senatosunun güven ve 
takdirlerinin teyiden ulaştırılmasın a dair grup
lar Başkan ve Başkanıekili'eri önergesi. 

BAŞKAN 
efendim. 

Bir önerge var okutuyorum 

Yüksek Başkanlığa 
MÜH Savunma Bakanlığı 1971 yılı Bütçesi

nin kabulü münasebetiyle Büyük Türk Mille
tinin ve aziz vatanımızın sarsılmaz güdü ve te
minatı olan Kahraman Türk Silâhlı Kuvvet
lerine Cumhuriyet Senatosunun güven ve tak
dirlerinin teyiden ulaştırılmasını arz ve teklif 
ederiz. 

A. P. Grup Başkanı 
Kastamonu 

A. Nusröt Tuna 

G. P. Grup 
Başkanı adına 

Kayseri 
Sami Turan 

C.H.P. Grup 
Başkanvekili Sözcü 

Adana 
M. Yılmaz Mete 

Millî Birlik 
Grupu Başkanı 

Tabiî üye 
Fahri özdilek 

Kontenjan Grupu Başkanı 
Cumlhurbaşkanmca S. Ü. 

Cemal Madanoğlu 

BAŞKAN — Sayın Sırrı Turanlı (Adıya
man), Sayın Orhan Kor (izmir), Sayın Yiğit 
köker (Ankara), Sayın Yusuf Ziya Ayrım 
Kars), imzalı aynı nitelikte önergeler mevcut
tur. 

Bütçenin tümünü ojdarınıza arz ediyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Okuttuğum önergeleri oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Ka
bul edilmiştir, efendim. 

Millî Savunma Bakanlığı Bütçesi ve okunan 
önergeler kabul edilmiştir. Yüce Milletimize ve 
onun ayrılmaz bir cüzi olan Şanlı Ordu
muza, Türk Silâhlı Kuvvetleri mensuplarına 
hayırlı ve uğurlu olmasnı dileriz. Kabul edilen 
önergeyi Riyaset büyük bir şeref ve gurur 
içinde yerine getirecektir efendim. (Alkışlar.) 

EKREM ÖZDEN (İstanlbul) — Sayın Baş
kan, Adalet Bakanlığı Bütçesine başlamadan 
evvel 15 dakika ara vermenizi rica ediyorum. 
Çok yorulduk. 

BALKAN — Değerli arkadaşlarım, yüce 
kurulun kararına bağlı bir hâdisedir. 10 da
kika olarak, mümkün olan tasarrufu sağla
mak için arz ediyorum, 10 dakika olarak oy
larınıza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul et
miyenler... 10 dakika bir ara verilmiştir. 23.30 
da birleşim tekrar açılacaktır efendim. 

Kapanma Saati : 23.20 
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DÖRDÜNCÜ OTURUM 
Açılma Saati : 23.30 

BAŞKAN" — Başkanvekili Hayri Mumcuoğlu 
KÂTİPLER : Zerin Tüzün (C. S. üye) Abdülkerim Saraçoğlu (Mardin) 

BAŞKAN — 31 nci Birleşimin 4 ncü oturumunu açıyorum. 

2. _ GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

1. — 1971 yılı Bütçe kanunu tasarısı ve Büt
çe Karma Komisyonu raporu (Millet Meclisi 
(1/386; Cumhuriyet Senatosu 1/1170) (S. Sa
yısı : 1481) (Devamı) 

G - ADALET BAKANLIĞI BÜTÇESİ 

BAŞKAN — Adalet Bakanlığı bütçesinin 
müzakresine başlıyoruz. Yüce Kurula söz alan 
sayın üyeleri kayıt sıralarına göre arz ediyorum. 
C. H. P. Grupu adına Sayın Ekrem Özden, G. P. 
Grupu adına Sayın Fehmi Alpaslan, Millî Birlik 
Grupu adına Sayın Sezai O'Kan, A. P. Grupu 
adına Sayın Osman Alihocagil. 

Şahısları adına söz alan sayın üyeler; Sayın 
Salim Hazerdağlı, Sayın Nahit Altan, Sayın 
Hilmi Soydan, Sayın Mehmet Hazer, Sayın Sırrı 
Atalay, 

Söz C. H. P. Grupu adına İstanbul Senatörü 
Sayın Ekrem Özden'indir. Buyurun efendim. 

EKREM ÖZDEN (İstanbul) — Sayın Baş
kan, Cumhuriyet Senatosunun değerli üyeleri; 

Sıra Adalet Bakanlığı 1971 bütçesinin müza
keresine gelmiştir. Yüksek huzurunuzda bu Ba
kanlığın 1971 bütçesini mensubu olduğum €. H. 
P. Senato Grupu adına görüşlerimizi topluca 
bildirmek üzer söz almış bulunuyorum. 

Geçen sene bütçesi için yine grupumuz adına 
söz alıp bâzı temennilerde bulunmuş, Sayın Ba
kan da bunlardan bir kısmının yerine getirile
ceğini ifade etmişti. Üzülerek işaret etmeye mec
burum ki, aradan bir sene geçtiği halde Adalet 
Bakanlığı, çıkmasını dilediğimiz kanunları Mec
lislere getirmemiş ve adlî ıslahata dair hiçbir 
adım atmamıştır. Halbuki, Türk sosyal haya
tının rahatlığa kavuşması için çok önemli konu
lar yüzüstü ortadadır. Bakanlığın bunlara el 
atmaması teessüf ve teessüre şayandır. 

Adalet Bakanlığının, artık hâkimlerin her 
türlü işleriyle ilgilenmesi Anayasamızca müm
kün olmadığından bundan sonra artık bütün 
kuvvetiyle kanunların düzeltilmesi, Türkiye'nin 
yeni şartlarına göre ayarlanması gibi önemli 
görevleri yerine getirmesi tabiî idi. 

Kıymetli senatörlre; 
lütıuar, cmeaıgı gibi hareket etme hırsına 

sahıûoiuuganuan, Anayasanın Cumhuriyet sav
cılarına i,anıoıgi ieıniiiaa mçe sayma auşunce ve 
icanaaiiinaen zerrece fedakarlık etmemiştir. Ba-
üamiK Anayasa Marı&emesının, Hakimler Kanu
nunun 77 ncı maaaesıni iptal eden kararından 
ıscüade ederek ona göre bir tasarı getirmesi ye-
ı ınue iKen, tam tersin hareket etmesi Türk Ana
yasasını ve insan hak ve hürriyetlerini ciddi ola-
raK ihlâl etmiş sayılmaktadır. Hâkimlere tanı
nan teminatın Cumhuriyet savcılarına tanınma
ması hiçbir hukukî kuralla izah edilemez. Bir 
tarafa teminat tanımak, diğer tarafa tanıma
mak Anayasanın ruhuna uygun düşmez. Şayet, 
bu konuyu kökünden halledemezsek Türkiye'
deki huzursuzluğun sürüp gideceğinden kimse
nin şüphesi olmamak icabeder. Hükümetler hak 
dağıtan müesseselere hor bakarlar onlara tesir 
etme yollarını bulurlarsa bu memlekette hürri
yetten, hak ve adaletten bahsetmek gülünç 
olur. 

Adalet Bakanlığının bugünkü kötü yoldan 
dönerek süratle Cumhuriyet savcılarının temi
natını tanıyan bir tasarı ile Meclislere gelmesi 
hakka dönüşü ifade edeceğinden kendilerine sa
dece şeref vereceği kanaatini belirtmek isteriz. 

Koruyucu bir teşekkül olan bu müessesede 
görev alanlar özlük işleriyle tedirgin edilirler-
se, oradan oraya sürüneceklerini düşünürlerse 
bu korkunç baskı ortamında görevlerini gereği 
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gibi yerine getirmekten çolk uzak kalırlar. Cum
huriyet savcıları fikirlerinde, işlemlerinde hattâ 
izhar ettikleri kanaatlerinde ve kamu oyunu ay
dınlatmak maksadiyle kaleme aldıkları yazıla
rında bağımsız olmalıdırlar. 

Çok kıymetli senatörler, 
Bugün Türkiye'nin birkaç şehrindeki ceza 

ve.tevkif evleri müstesna olmak üzere diğerleri 
çok fena şartlar içinde bulunmaktadırlar. Böy
lece bir ıslah sisteminin insanlığa yaraşır bir tu
tum içinde uygulandığı iddia edilemez. Ceza ve 
tevkif evlerinde yaşamaya mecbur olan vatan
daşın da bir insan olduğunu düşünerek bunla
rın bir plân dahilinde yeni şartlara kavuşturul
masında Bakanlığın acele kararlara varması lâ
zımdır, Ceza ve tevkif evleri yanında adliye bi
naları meselesi de vardır. Hâkim ve savcılar, 
adliyenin muhabeti ile kabili telif olamıyacak 
derecede çok fena harap ve hattâ kerpiç bina
larda vazife görmektedirler. Bazan binaların 
çökeceği endişesiyle halk içeri sokulmamakata-
dır. Bu suretle duruşmalarda açıklık şartları da. 
ortadan kaldırılmış oluyor. 

Suçüstü ödenekleri tatbikat savcı ve hâkim
leri müşkül duruma sokmaktadır. Bakanlık ek
seriya isteMere (mevcutla iktifa edin, ödenek 
kalmamıştır) diye cevap vermektedir. Suç işle
nir, vasıta bulunmaz. Hâkim veya Cumhuriyet 
savcısı şoförlere ve hayvan sahiplerine borçlu
dur. Böyle bir davranış adliyenin şerefini leke-
liyecek mahiyettedir. Bakanlığın bu hususta 
hiçbir sızıntıya meydan vermemesini isteriz. 

Bilhassa Doğu bölgesinde vazife gören hâkim 
ve Cumhuriyet savcılarının ev bulma işlerinde 
ne kadar müşkülâta mâruz kaldıkları hepimizce 
malûmdur. Devlet bir kısım memurunun rahatı
nı düşünürken bu ülkede hak ve adaleti Türk 
Milleti adına tevzie memur olan hâkim ve Cum
huriyet savcılarını perişan bir halde sokak orta
sında bırakması ve onlarla meşgul olmaması çok 
acıklıdır. Artık bundan sonra ilgililer ve bilhas
sa maliyecilerin adalet müesseselerine ve onun 
sjerefri memurlarına yan bakma itiyadından vaz
geçmeleri lâzımdır. 

Muhterem senatörler, 
Hukuktan yeni çıkmış ve kısa bir müddet de 

stajını ikmal etmiş gençlerin re'sen görev yapa
cak yerlere atanmaları iyi sonuç vermemekte
dir. Bunların stajından sonra hiç olmazsa iki üç 

I sene süre ile toplu mahkemelerde işlere alıştık
tan sonra re'sen vazife görecek yerlere nakilleri 
temin olunmalıdır. 

;j Adaletin yanında en mühim bir itimat ve te
minat müessesesi olarak iş gören noterlerin tâ
yini işi iktidarın tekelindedir. Noterliği politi
kadan uzaklaştırmak gerektir. Siyasette mağ
dur gözüken iktidara mensup kimselerin, daha 
lâyıkları varken teroihan noterliklere getirilme
lerinde isabet tasavvur edilemez. Noterlik ma
kamı bir bahşiş yeri değildir. 

Söz buraya gelmişken, bizce çok önemli bir 
konuya değinmek istiyoruz : O da adlî polis me
selesidir. 

Cumhuriyet savcılarının emirlerine amade 
tâyin, terfih ve nakilleri onlara aidolmak üzere 
bilgili, kanunlardan anlar kimselerden müteşek
kil bir adlî polis örgütüne Türkiye'de şiddetle 
ihtiyaç vardır. Bir taraftan Cumhuriyet savcı
larının bugün teminattan mahrum olması, bir 
taraftan da suçu taJkip, suç delillerini tonlama 
ve hazırlama hazırlık evrakını tanzim vazifesini 
üzerine alan jandarma ve polisin savcının değil, 
siyaset adamlarının emirleriyle hareket eden 
idarenin elinde bulunması, Türkiye'nin bugün 
içinde bulunduğu bunalımı, bir kat daha fazla-
laştırdığı muhakkaktır. Suçluyu taMıbedeoeğim 
diye, çok ağır suçlar işliyen zabıta memurları 
hakkında muamele yapamıyan Cumhuriyet sav
cısından bu şartlar içinde fazla bir helecan bek
lemek safdillik olur. Üstelik hak ve adaleti ye
rine getirmek istiyen Cumhuriyet savcılarını da 
Hükümet iyi karşılamamaktadır. Söke savcısı
nın durumu buna bir örnektir. 

Tarihimiz göstermiştir ki, Osmanlı împara-
j torluğunda ne vakit adalet mekanizması gayet 

ciddî ve dürüst çalışma yolunu tutmuş ise, o ka
dar yükseliş göstermiş, fakat ne kadar adalet
ten ayrılmış ise o kadar bataklığa saplanmış ve 
yok olmuştur. 

Cana, mala, ve özerk müesseselere vâki fiilî, 
hattâ silâhlı tecavüzler gibi ağır suçların soruş-

I turulmalarında savcılar derhal ve zaman geçir
meden el koymayıp bu gibi işlerin tahkikini po-

I lis ve jandarmaya bırakırlarsa cemiyetin huzu
ru bozulur ve soruşturmalar da daima şüphe ve 
tereddütle karşılanır ve karşılacaktır. Savcının 
ortada bulunmaması toplum suçlarının adalet 

I mekanizmasının uzağına çekildiği kanaatini 
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vermektedir. İdarenin bu şekildeki davranışla- I 
rındaki nedenler Türk aydınlannca bellidir. 

T. B. M. Meclisi Karma Bütge Komisyonunda 
Adalet Bakanlığı Bütçesini eleştiren bir üye 
şöyle konuşmuştur 

«Partiler Kanunu hükümleri çiğnenir, Ka
nun emirlerine aykırı hareketler ayyuka çıkar, 
kimisi ihtilâli çağırır, kimisi teokratik Devlet 
düzenini çağırır, kimlisi de dini istismar eder, 
kimi lâikliğe söğer, kimisi ırkçılık peşindedir. 
Askerî mahiyette birilikler kurulur, topluluklar 
silâhlanır. Görevli Savcılar ve Başsavcılık mü
essesesi bir ölü sessizliği içinde görmülüdür». 
Büz, bu haklı ve yerinde feryada aynen iştirak 
ediyoruz. 

Aziz senatörler, 
Yenli Anayasamızın getirdiği müesseseler

den birisi de Yüksek HâMmler kuruludur. Hâ
kimlik meslekinin idari tasarruflar haricinde 
kendi kurullarınca idaresi yeni Anayasamızca 
Ikabul edildikten sonra, bu memleketin çok mu
inim dâvalarından birisinin halledilmiş olduğu 
şüphesizdir. Şimdi Türkiyede Hâkim, Adalet 
Bakanının emrinde değildir, onun denetimine 
tabi olmadan müstakil bir hüviyet içinde Türk 
Milleti adına yargı hakkını kullanmaktadır. 
Ancak, Hâkimlerin asla kararlarını değil, sa
dece muamelelerini ve haklarındaki şikâyetleri 
tahkik etmek işleri esaslı bir şekilde ele alına
mamıştır. Bu yüzden haklı şikâyetler devam et
mektedir. özerklik tam yerinde ve hakkaniyet 
esasları dâhilinde kullanıldığı takdirde verimli 
olacağı inancımız vardır. Her ne olursa olsun 
adaletin tatbikinden dolayı şikâyet etme yolları 
da açık olmak icabeder. Hakkının mahkemeler
de suiistimal edildiğini gören hak sahipleri, 
hattâ bir vehim içinde olan her vatandaşın ta
rafsız elemanlarla şikâyetinin vâki olup olmadı
ğının tetkikini ister. Bu, onun, en tabiî hakkı
dır. Halbuki bugün şikâyetler zamanında ele 
alınmadığı ve kısa zamanda sonuçlandırılma
dığı için hâkim teminatı istenen verime kavuş-
turulmamaktadır. 

Denetleme kurulu teşkiline dair tasarı hâlâ 
çıkarılmadığından yangı organına karşı olan 
itimat, teveccüh ve hürmet zayıflama istidadını 
göstermektedir. Bu ise, müdafasmı senelerce 
yaptığımız Demokratik rejimde asla kabul edi
lemez. Her mesuliyetin ve her yetkinin bir so
rumluluğu olmalıdır. Efbediyyen serazad yaşa- | 

| mak diye bir anlam medenî dünyada kabul edi
lemez. 

Aziz senatörler, Merkez Teşkilât Kanunu 
yokluğu her sene bütçe görüşmelerinde mühim 
bir konu olarak ortaya atılmıştır. Anladığımı
za göre bâzı bürokratik düşünceler ve yanlış 
zihniyet eseri olarak Maliye Bakanlığı ile Ada
let Bakanlığı arasında devamlı çekişmeler yü
zünden bu tasarı bir türlü kanunlaşamamıştır. 

Bundan başka Türk Medenî Kanunu, Ceza 
Kanunu, Ceza Mahkemeleri Usulü Kanunu, 
Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu gibi ona 
kanunlarda yapılması zaruri tâJdJil taşanları hâ-
lr, Meclislere sevk edilememiştir. Usul Kanun
larında yapılmasını istediğimiz bâzı tadil tek
liflerimiz komisyonlardan çıkarak basılmış ve 
milletvekillerine tevzi edildiği halde seçim do-
layısiyle kadûk olmuştur. Bunları tekrar bu 
devrede de yenilemiş bulunuyoruz. Bunun hari
cinde Bakanlığın anakanunlar ve usul kanun
ları üzerindeki eserlerini görmek bizlere na-
siTbolamamıştır. 

Bugün ekseri hukukçular istinaf Mahkeme
leri teşkilini zaruri görmektedirler. Geçen sene 
de bunun üzerinde durmuştuk. Şayet Adalet Ba
kanlığı bu konuya değinmekten çekiniyorsa 
bir (Adalet Şûrası) toplıyarak tasarının esas
ları hakkında bâzı kararlar elde ettikten son
ra kanunu Meclislere getirebilirdi. Maalesef Ba
kanlık buna da yanaşmamıştır. 

Adalet müesseselerine hukuk ve ceza ala
nında yardımcı olduklarından şüphe etmediği
miz adlî tabiplik müessesesi Türkiyenin belli 
başlı dâvalarından biridir. Bugün mevcut adlî 
tabip ve adlî tıp müessese ve kurullarına ait 
personelin yetiştirilmesi ve çoğaltılması ve risk
lerinin nazara alınması yolunda gerekli tedbir
lerin yerine getirilmesi zaruridir. Bu yola na-
eıl gidilmek istendiğinin Sayın Bakan tarafın
dan kürsüden açıklanmasını taleibediyoruz. 

•Suç işliyen küçük çocukların mahkemeleri
mizde süründüklerini, kelepçelerle sokaklarda 
dolaştırıldıklarını herigün görmekteyiz. Kade
rin şevkiyle kanunlara karşı gelen bu gibilerin 
ayrı mahkemelerde ve mütehassıs, tecrübeli 
kimseler vaisıtasiyle muhakeme edilmeleri ve 
ayrı ıslah evlerinde bulundurulmaları lüzumu 
meydandadır. Bugün Türkiyede 400 binden 

I fazla suçlu çocuk olduğu düşünülürse çocuk 
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mahkemeleri ve Islah Evleri Kanununun biran 
evvel çıkarılmasındaki zaruret kesin olarak an
laşılır. 

Çok değerli arkadaşlarım, Biraz da iş mah
kemelerinden bahsetmek gerekiyor. Büyük şe
hirlerde ve bilhassa sanayi merkezlerinde ku
rulmuş iş mahkemeleri, dâvaları mevsimden 
mevsime talik ediyorlar. Bir dâva ancak iki 
veya üç senede karara bağlanabiliyor. Halbuki, 
kanunlarımız işçilerin haklarını en kusa zaman
da almalarını önigördüğü halde durum tama
men tersine cereyan ediyor. Fikrimizce büyük 
şehirlerde iş mahkemesi adedlerini artırmalı 
ve muayyen bir miktarla tahdidedilmek şartiy-
le dâvaların bir kısmı Sulh Mahkemeleri göre
vi içine alınmalıdır. 

Kanunlarımızın dili hakkında da bir iki söz 
icabediyor. Gençler kanunlarımızın dilinden an
lamıyorlar. Yasama organları da yeni çıkardık
ları kanunlarda yeni terimlere dikkat etmiyor. 
Kanunlarımızı her vatandaşım anlılacağı dile 
sahip olması doğaldır. Bu bakımdan hiç olmaz
sa Türk Medenî Kanununun yeni dilimize çev
rilmesi doğru olur. 

Muhterem arkadaşlarım, 
647 sayılı İnfaz Kanunu Cumhuriyet savcı

larını âdeta bir tahsildar haline getirmiştir. Bu 
kanunun aksak tarafları çoktur. Nizamnamesi 
yeterli değildir. Paralar tahsil edilmediği tak
dirde Türk Ceza Kanununun 19 ncu maddesinin 
tatbikini sağlamak ve müşkülâtı bu suretle gi
dermek mümkün olacağı kanaatindeyiz. 

Adlî sicil işi iyi yürütülememektedir. Bütün 
Türkiye'yi kapsıyan bir örgüt kurulamadığın
dan aksaklıklar doğmuş doğmakta ve devam et
mektedir ve teşkilât faydalı semereler verme
mektedir. Bu teşkilâtı yeniden ıslah etmek, ve
rimini artırıcı tedbirler almak gerekiyor. 

Muhterem arkadaşlar, 
Son günlerde uçak kaçırma olayları mem

leketimizi de ilgilenlirdiğinden bu konu üzerin
de kısaca durmayı uygun görüyoruz. Hükümet, 
bu hıısusdan yeni bir kanun çıkarmak veya Ce
za Kanununu tâdil etmek telâşı içinde gözükü
yor. Entarnasyonal kaideler tesbit edildiği tak
dirde bu suçların mahiyetleri, şekilleri ve ceza
ları taayyün edecektir. Bu nedenlerle telâşı bir 
tarafa bırakarak çok taraflı anlaşmalarla işlere 
bir yön vermek faydalı olacaktır. Olayların bir-
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birini takibetmesi itibariyle milletlerin bu gibi 
suçlar için bir andlaşmaya imza koyacaklarını 
kuvvetle tahmin ediyoruz. 

Burada bir başka mevzua geçmek istiyorum: 
O da Barolar Birliği meselesidir. Adalet Ba

kanlığı, bugün Avukatlık Kanunu hükümlerine 
göre Barolar Birliğinin bâzı kararlarını denet
leme mevkiindedir. Tecrübe görmüş hukukçu
lardan kurulu Barolar Birliği Disiplin Kurulu
nun verdiği kararların hakka, adalete ve kanun
lara uygunluğunu kontrol etmek hakkının Ada
let Bakanlığına tanınması Anayasaya uygun 
değildir. Bu yönden yapılan tenkid ve temenni
lere karşı Adalet Bakanlığı makamını işgal eden 
A. P. li bakanların ısrarlı olmaları tüm hukuk
çular arasında hayret uyandırmaktadır. Şayet 
Barolar Birliği tarafından verilen kararları be-
ğenmiyen vatandaş olursa onların Danıştaya 
müracaatla haklarını almaları tabiîdir. Adalet 
Bakanının kontroluna lüzum ve zaruret yoktur. 
Barolar Birliği gibi büyük bir teşekkülünün ve
sayet altında kaldığını görmek bize acı veriyor. 

Türkiye Barolar Birliğinin, dünya baroları 
aracında lâyık olduğu yeri alarak bağımsızlığı
na kavuşması en büyük temennilerimizdendir. 

Kıymetli Senatörler; 
Burada biraz da Kat Mülkiyeti Kanunu tat

bikatından bahsetmek istiyoruz. Bu kanun bü
yük bir ihtiyaca cevap vermek gayesi ile çıka
rılmıştır. Maddeleri hüsniniyetle mütalâa edil
diği takdirde uygulamadaki aksaklıkların 
önemli olmadığı gözükür. Ancak bâzı hususlar
da düzeltmelere muhtacolduğu hakikati inkâr 
edilemez. Arsa payı üzerinden müşterek masraf
lara iştirak hususu esastır. Ancak asansör, şo-
faj, su ve elektrik gibi vasıtalardan kati olarak 
faydalanmıyan dükkân, depo gibi yer malikle
rinin müşterek masraflara iştirakleri haklı gö
rülmemektedir. Halbuki, buna dair maddenin 
katı ibaresi karşısında bu haksızlığı düzeltmek 
kabil olamamaktadır. Yarigıtay 5 nci Hukuk Da
iresinin kararları da bu düşüncelerimizi teyidet-
mektedir. Yani kanun tâdil edilmedikçe bir iş
lem yapmak bugünkü kanunî duruma göre 
mümkün görülememektedir. Meclislerde bu hu
susta bâzı tâdil teklifleri vardır. Sayın Baka
nın bu konu hakkında ne düşündüğünü anlamak 
istiyoruz. 
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Pek Muhterem senatörler, 
Sözlerimi bitirmeden evvel (Yargıtay Kuru

luş Kanunu) üzerinde de ne düşündüğünüzü 
açıklamak istiyorum. Derhal söyliyelim ki, Yar
gıtay kuruluş kanun tasarısının biran evvel çık
ması hepimizin en kuvvetli arzusudur. 1966 se
nesinden beri bir türlü çıkamıyan dâva dosya
ları Yargıtayda kaldıkça Adalette sürat olduğu 
iddiasında bulunmak mümkün değildir. Fikri-
mizce ceza ve hukuk genel kurullarına bağlı 
daireler sayısının üç katının bir fazlasiyle hukuk 
ve ceza kurulları toplanaJbilmelidirler. Hukuk 
ve ceza içtihadı birleştirme kurulları ve Yargı
tay Büyük Genel Kurulu, dairelerinin her biri
nin hâkim sayısı 5 itibar edilerek bunun üçte 
ikisiyle toplanabilmelidir. Bu kurullarda bulu
nanların üçte iki çoğunluğu ile kararlar veril
melidir. Ancak birinci toplantıda çoğunluk sağ
lanamazsa ikinci toplantıda bulunanların salt 
çoğunluğu ile işler bitirilmelidir. 

Her ne suretle olursa olsun her halde genel 
kurulların küçültülmesi zarureti vardır ve bu 
yola gitmeye mecburuz. Bu hedefleri kapsıyan 
tasarıların süratle yasama meclislerinden çıka
rılmasının artık bir zaruret olduğunu ifade et
mek istiyoruz. Nüfus artışı, iş hacminin artma
sına sebebiyet verdiğinden Yargıtay Daireleri
nin de adedleri artırılmalıdır. 

1971 adalet yılının açılış töreninde konuşan 
Sayın Yargıtay Birinci Başkanı Ferruh Adalı'-
nın dediği gibi (Yıllar süren bir dâva hak sahi
bi için mağdur ve hattâ suçlu için bir üzüntü 
kaynağı olur. Adalete karşı yurttaşın güvenini 
sarsar. Dâvalarda sürati sağlıyacak tedbir ve 
kanunların biran evvel hazırlanmasına ve ha
sırlanmış bulunanların yüksek meclislerden çı
karılmasına gayret gösterilmelidir.) Sayın Bi
rinci Başkanın bu sözlerine yürekten katılı
yoruz. 

Muhterem arkadaşlar, 
Yargıtay emrine müstakil bir bütçe verilme

sinin de doğru olacağı kanısındayız. Bu kabil 
olmaz ise, Adliye Bütçesinden yönetim giderleri 
masrafları için ayrı bir bölüm açılmasını yerin
de görmekteyiz. 

Ceza evlerinin inzibat, iç ve dış muhafazaları
nın çeşitli nedenlerle jandarmadan alınmasını 
zaruri görmekteyiz. 

Muhterem arkadaşlarım, 
Görüşmelerimiz bir süre ile sınırlandırıldığı 

için Türk Adliyesini ilgilendiren her konuya 
değinmek ve değindiğimiz her konuyu da de
rinliğine eleştirmek mümkün olamadığından 
sözlerimi zamanımın dolduğu düşüncesiyle bu
rada bağlıyorum. Ancak şunu ifade etmeden ge-
çemiyeceğim ki, bütçe müzakereleri için Anaya
samızın Senatoya tanıdığı 10 günlük müddet 
çok azdır ve görüşmeler bu yüzden verimli ola
mamaktadır. Bu nedenle Anayasa maddesinin 
tâdili gerekmektedir. Sürenin 20 güne çıkarıl
masını uygun görüyoruz. 

Yûtfedip beni dinlediğiniz için en derin te
şekkürlerimizi bütün Senato üyelerine arz eder
ken, Adalet Bakanlığı Bütçesinin milletimiz ve 
memleketimiz hakkında hayırlı ve uğurlu olma
sını Grupumuz adına temenni eder saygılarımızı 
sunarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Özden. 
G. P. Grupu adına Sayın Fehmi Alpaslan, 

buyurun efendim. 

G. P. GRUPU ADINA FEHMİ ALPASLAN 
(Artvin) — Sayın Başkan, değerli arkadaşla
rım, ve Adalet Bakanlığının başta Sayın Ba
kan arkadaşımız olduğu halde mümtaz unsur
ları, hakka hukuka ve adalete inanmış bir 
siyasi teşekkül adına yaptığım konuşmada 
her şeyden evvel bu isancımızm tekrar ve te-
yidetmek ve en samimî başarı dileklerimizi 
ortaya koymak suretiyle bakanlık bütçesi 
üzerinde belki biraz da süpriz teşkil edecek 
mahivette birkaç cümle ile görüşmelerimizi ta
mamlamak istiyorum. 

Adalet Bakanlığının bütçesi üzerinde geç
miş yıllarda bütün meselelere dokunmak su
retiyle mâruzâtta bulunmuşuzdur. O zaman ten-
kid ve temenni olarak ortaya koyduğumuz pek 
çok meselenin tam bir samimî duygu, düşünce 
ve dilek ile takipçisi olduğumuz zaman Sa
yın Adalet Bakanlığı bünyesinde bu dilek ve 
temennilerimizden bir kısmının oluşturulmuş 
bulunduğunu tasarı haline getirilip meclislere 
sevk edilmiş olduğunu görmüşüzdür. Ama bir 
kısmı hâlâ bir neticeye bağlanma imkânını 
bulamamıştır. Yalnız meclislere sevk edilmiş 
olsa da, tasarıların kanunlaşması mevzuunda 
asıl vazife parlömanterlere düşmekle beraber, 
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Bakanlığın da bu işlerde daha ağırlığını or
taya koyması suretiyle takibetmesinin lüzu
munu burada belirtmeden edemiyeceğim. Par
lâmentolardan kanunların çıkmasının bir takip 
sistemi bulunduğunu da hep bilmekteyiz. 

Muhterem arkadaşlarım, ben Adalet Ba
kanlığı bütçesindeki meseleleri teferruatı ile 
dile getirmiyeceğim. Çünkü, bu meselelerin he
men bütününü Adalet Bakanlığının teknik ele
manları gayet iyi bilmekte ve hattâ bir çoğu
nu biz kendilerinden öğrenmekteyiz. Teknik 
elemanlarının bildiği yalnız dert olarak değil, 
tedbirleri ile beraber bildiği meseleleri, elbet
te ki siyasi vasfı haiz bulunan, Bakan tara
fından da öğrenilip benimseneceği düşünü
lebilir ve buna da kanaatimiz vardır. O iti
barla mahkemeler mevzunda, ceza evleri mev
zuunda, Adlî Tıp mevzuunda şikâyet konusu 
olan hususları veya bizi daha iyiye götürebil
menin o yollarını bir nevi öğretici vasıfta or
taya koymaktan çekindiğim gibi, temenni ma
hiyetinde bunları yeniden söylemenin de fazla
lık teşkil etmesi endişesinden kendimi kur
taramıyorum. 

Yalnız bir noktayı bu bütçe dolayısı ile be-
hemahal dile getirmek lüzumu ile karşı karşı
ya bulunuyoruz. Atalarımızdan bize intikal 
eden bir ata sözü var; «Adalet mülkün teme
li». Bir binanın temeli sağlam olmazsa o ça
bucacık çatlar ve yıkılır. Madem ki; bu mül
kün temeli adalettir ve bu adalet mefhumunu 
da bünyesinde toplıyan bakanlık Adalet Ba
kanlığıdır, o halde bu temelin asli unsuru 
olan, baş harcı bulunan bu Bakanlık bünyesi
nin ve dolayısiyle bu Bakanlık bünyesinde 
faaliyetlerini tetkik ettiğimiz, dile getirdiğimiz 
mahkemelerimizin daha sağlam ve daha çok 
emniyet, ümit verir halde çalışması, diyebili
rim ki Türkiye için her zamandan daha çok 
ehemmiyet arz etmektedir. Zira bütçenin tü
mü üzerinde yaptığım konuşmada da biraz do
kunduğum gibi, Türkiye'de bir çatlaklıklar 
vardır. Bu çatlaklıklar içerisinde elbette ki 
Devlet müesseseleri de bundan kendilerine dü
şen payı almakta ve maalesef arzu edilen is
tikamette verimli hizmetlerden kısmen ve ba-
zan da çokça mahrum kalmaktadırlar. Bütün 
bu hal içerisinde Adalet Bakanlığı bünyesinde 
mütalâa ettiğimiz bağımsız Türk mahkemele

rinin ve yine Adalet Bakanlığı bünyesinde sö
zünü ettiğimiz icra ile, infazla alâkalı servis
lerin herkeste tam bir itimat havası yara
tacak şekilde netice vermesi lâzumu kendi
sini çokça göstermekte. Vatandaş, genellikle 
henüz adalet mekanizmasından fazlası ile şikâ-
çi değildir. Ama, kabul etmek lâzım ki; bir kı
sım yerlerde mahdut sayıda da olsa bâzı hâ
kimlerden, onların tutumundan, dâvaları ala
bildiğine talik itiyadından, karşısına gelen iş 
sahibine karşı olan davranışından ve kararla
rı verirken karşı tarafta bıraktığı tesirden şi
kâyetçi olmakta. Gönül bu şikâyetlerin kökün
den silinmesini istiyor. O itibarla Türkiye'nin 
mühim meselelerinden bir tanesi; mahkemele
rin, bu hak müessesesinin sürüncemede bıra-
kılmaksızın biran evvel neticeye varmasını 
temin edecek usul hükümlerindeki değişikliği 
getirmek ve bu arada da büyük çoğunluğu tek
rar ediyorum, geçen seneki sözlerimi basın na
sıl aksettirdi bilmiyorum; bâzı arkadaşlarım
dan siz demi hâkimler hakkında şikâyetçi ol
dunuz gibi bâzı sözleri işittim) feragatle, feda
kârlıkla çalışan, saygıya, minnete, şükrana, 
değer hizmet vermesine rağmen, mahdut sa
yıda da olsa bir kısım hâkimlerin çok menfi te
sir yapan davranışlarına son verebilmenin yo
lu, yordamı, olarak kontrol ve murakabe sis
teminin biran evvel kurulması, adaleti seven, 
mahkemeyi, hâkimi seven, sayan insanlar için 
bir zaruret halinde ortaya çıkmalıtadır 

Pek muhterem arkadaşlarım, Adalet Ba
kanlığının ihtiyaçlarından hangisini söylesek 
hepsi her birimizi ayrı ayrı üzüntüye sevk ede
cek mahiyette. Nedense bu Maliye Bakanlığı 
Adalet Bakanlığına karşı daima hafif davran
maktadır. Bu öteden beri böyledir, bir türlü 
!para vermez. Çünkü, efendim parayı biz al
tın yumurtlayan tavuğa veririz diyorlar. E, 
bizim Adalet Bakanlığı bünyesindeki faaliyet 
onlara göre altın yumurtlamamakta. Halbuki; 
biraz derinine inersek Türkiye'nin sosyal yapı
sını, Türkiye'nin hukuk hayatının, Türk Mille
tinin bugünkü yaşantısında ve bilhassa istikbali 
üzerindeki tesirlerini dikkate alırsak o zaman 
bu tavuk değil altın yumurtlamak bizatihi ha
yat yumurtlıyan bir tavuk olarak mütalâa edi
lir ve ona göre de hiçbir şey esirgenmez. Şim
diye kadar yalnız Maliye Bakanlığı böyle dav
ranırdı, bir de şimdi karşımıza Plânlama çıktı. 
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İhtiyaç gösterilir, ama bu ihtiyacı karşılamak 
için lüzumlu olan talhsisatın verilip verilmiye-
ceği evvelâ Plânlamadan geçmek lâzım gelir. 
Plânlama ise sureti katiyede bu yatırımları el
verişli bulmaz. Plânlamanm kanaatimizce hiç 
de doğru olmıyan, sakat olan bir görüşünün 
mahzuru olarak bu iş böyle gider ve o adalet 
binalarının içerisinde ömürler, sıhhatler, hattâ 
bazan da haklar, hukuklar maalesef bu bakım
sızlık yüzünden heder olup gitmekte. 

O itibarla; Adalet Bakanlığının temsilcisi 
olan Sayın Bakanın, hâkimlerin tâyini, tefriki, 
nakli bu bünyeden çıkarıldı diye bu bakanlığı 
ikinci plânda görme hevesine kapılmış zihni
yet karşısında bütün gücü ile, bütün kudreti ile 
hattâ kükreyerek meseleleri ona göre ortaya 
va'zetmesinin zamanı çoktan gelmiş ve geçmek
tedir. Başka türlü Adalet Bakanlığı bünyesinde 
yoğrulan ve Türk Milletinin, zaten Türk Mille
ti adına hüküm tesis eden makanizmayı temsil 
eden bir bakanlık olarak mütalâa ediyoruz; bu 
bütün Türk Milletinin umumi arzusu ve umumi 
ihtiyâcı ile izah edilebilecek haklı istekleri, 
zaruri, hayati istekleri kabul ettirmek mümkün 
değildir. O halde; halim, selim, efendi hali ile 
her birimiz üzerinde saygılı tesir yapmış olan, 
Sayın Bakanımızdan, bu sahadaki faaliyetlerde, 
bu tarz tutumunu bir kenara atmak sureti ile 
daha cesaretli, daha celâletli; hattâ bazan ica-
bederse şirretliğe kaçacak kadar cesaretli dav
ranmasını siyasi hayatlarının ve bu meslekin ha
yatına mademki baş olarak vazife görme imlıâ-
nı bulmuşlardır; onun güzel talihinin tabiî te
cellisi olarak kendisini çok seven kendisine gü
venen ve kendisi hakkında çok iyi dileklerde 
bulunan bir arkadaşı olarak temenni ediyorum 
ve bu temennimi de aynı zamanda grupumun 
adına yaptığımı söylemek istiyorum. 

Muhterem arkadaşlar, tahsisatlara falan ge
lince, bütçedeki rakamlara bakılırsa bunların 
hepsi aldatıcı. Ceza evlerine tahsisat... 140 kuruş 
bir mahkûmun günlük ihtiyacı, 60 kuruşa (ya
hut da şimdi 70 e çıkıyor, belki yarın 80 e çıka
cak) bir ekmek alacak; ondan sonra da 3 öğün 
yemek yiyecek. Bu tahsisat senenin ancak 6 - 7 
ayı yetiyor, ondan sonra ha babam borçluluk. 
E, canım artık Adliye Vekâletini, savcıyı, ma
hallin ceza evi müdürünü gardiyanını bırakalım. 
Ama, devleti bu halde tutmak zannediyorum ki, 
hiç birimizin hakkı değildir. Ama ne yapalım 

ki; Türkiye'nin fukara hali falan bunların hep
sine de akıl eriyordu da; Maliye Bakanlığının 
bu mevzulardaki kıskançlığı, bu bütçe tanzimin
de bizim komisyon faaliyetlerimiz zamanında 
da meselenin kâfi derecede bir türlü ele alın
maması bu şikâyetleri bu ıstırapları sürdürüp 
gidiyor. Ümidederim ki; bu sene yine ek bütçe
lerle bu noksanlık tamamlanacak ve hiç olmaz
sa devleti müşkül vaziyete sokan tutumdan bu 
sene için yine kurtulma imkânı bulacak. 
Çünkü bu yılın bütçesi ihtiyacı karşılıyacak 
mahiyette değildir. 

Hiçbir şey söylemek istemedim, Ama, içe
risinden yetiştiğim, içinde bulunduğum ve 
içine dönmekte olduğum müesseseye karşı bes
lediğim saygı duyguları ve onun olduğundan 
yüz kat daha, bin kat daha iyi olması, iyiye 
gitmesi, yalnız iyi yola gitmesi değil, topye-
kûn Türk Milleti karşısında böyle görülüp, 
böyle anlaşılması için içimden gelen, içimden 
kopup gelen hisler beni biraz bir şeyler söy
lemeye mecbur etti. 

Bu vesile ile Adalet Bakanlığı Bütçesinin 
evvelâ bu Bakanlığa, bu Bakanlığın cidden 
çok büyük saygıya değer minnet ve şükran
larımızı her zamian üzerlerinde toplamış men
suplarına ve tabiatiyle bu Adalet Bakanlığı 
mensupları deyince o camia içerisinde müta
lâa ettiğimiz elemanların tümü, büyük Türk 
Milletinin hayrına hizmette bulunduklarına 
göre, dolayısiyle Büyük Türk Milletine uğurlu 
olsun der, hepinize saygılar sunarım. (Al
kışlar.) 

(BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Alpas
lan. Millî Birlik Grupu adına Sayın Sezai 
O'Kan?.. Yoklar. A. P. Grupu adına Sayın 
Osman Alihocagil bildirilmiş olmasına rağ
men bu kere grup Başkanlığından aldığımız 
yazı da A. P. sözcülüğüne Sayın Nahit Al-
tan seçilmişlerdir deniyor. Buyurun Sayam Al-
tan. 

A. P. GRUPU ADINA NAHİT ALTAN 
(Çanakkale) — Sayın Başkan, muhterem sena
törler, sözlerime başlarken adalet mensupla-
riyle beralber bütün Heyetinizi saygı ile selâm
larım. 

Muhterem arkadaşlar, arkadaşım son daki
kada rahatsızlandığı için huzurunuza çıkama
dığından dolayı ben grupum adına âni oîa-
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rak vazifelendirilmiş bulunuyorum. Bu vazi
feyi müktesabatıma göre, mevcut hazırlığım 
(bulunmadığı için arz etmeye çalışacağım. 

Benden evvel konuşan kıymetli iki arka
daşım, meslek mensubu arkadaşım hakikaten 
adliye teşkilâtımızın çalışma tarzı, personeli 
hakkında görüşlerini güzel ifade ettiler. Te
mennileri hakikaten iyi idi. Ben de buna bir 
(nebze bir şeyler katmaya çalışacağım. Ada
letin ehemmiyetini belirtmeye tekrar tekrar 
söylemeye lüzum görmüyorum. Bugün her 
müessese tarafından ve her şahıs tarafından 
kabul edilmiş ve bilhassa siyasetle uğraşan 
arkadaşlarımızın katî olarak her zaman her 
vesile ile belirttiği bir husus olmuştur. 

Adalet mühimdir, cemiyetin temelidir. Ce
miyet ancak bununla huzura kavuşur, cemi
yette bütün işler adaletle temin edildiği tak
dirde o cemiyetin istikbali daima iyiye gider. 
Ama, adalet yalnız mahkeme olarak mı kal
malıdır. Tatbikatta bunun ne şekilde tecelli 
etmesi lâzımdır, bu mühimdir. Adalette sürat, 
kolaylık ve isabet esastır. Ne kadar âcil olursa 
olsun verilen karar eğer geç verilmişse bir 
nevi yine adaletsizlik yaratmış demektir. 
Bunu misalleriyle arz etmek istemiyorum, 
bütün arkadaşlarım bunu müşahade etmekte
dirler. Sosyal, siyasal ve ekonomik hayatı
mızda gecikmiş adaletin çok zaman büyük 
rahneler açtığı da bir gerçektir, öyleyse ada
letin geç temin edilmemesi için neler yap
malıdır? 

'Buıgün Türkiye'de maalesef adalet geç 
tecelli etmektedir. Bunun muhtelif sebepleri 
Evvelâ mevzuattaki aksaklıklar bunun bariz 
delilleridir. Mevzuatımızın bu aksıyan tarafı
nın düzeltilmesi lâzımdır. Usul kanunlarının 
değişmesi ve zamanın ihtiyaçlarına göre ayar
lanması lâzımdır. Bugün 40 - 50 sene evvel 
çıkmış usul kanunlarında mevzuubahis kıy
metler çok yükselmiştir. 50 liranın yukarsmın 
şahitle ispat edildiği devri çoktan atlamışız-
dır. Bunun için adaletsizlikle birçok ka
nuni adalet temin ediliyorsa da, vicdani ada
let temin edilmemektedir, öyleyse Usul Ka
nununda yapılalak değişiklikte bu miktar 
yükseltilmeli, katî hükümler verilmeli, her 
dâvanın neticesi Temyize gitmemeli, müm
künse,, İstinaf Mahkemesi kurulmalı veyahut, 
İstinaf Mahkemesi kurulmazsa bir itiraz mer

cileri tesisi suretiyle kesin, kısa ve süratli ada
let temin edilmelidir. O vakit bugün Temyiz 
Mahkemesinin işleri çok hafifliyecek ve dolayı-
siyle Temyiz Mahkemeleri hakikaten bir içtihat 
müessesesi olarak adalet mekanizmasında vazi
fe alan arkadaşlarımıza ışık tutacaktır. 

Gecikmenin büyük mahzurları vardır. Bu
gün müşahede ettiğimiz şudur M, ağır cezalı 
birçok işlerde, mevkuflu işlerde Temyize gelen 
dosyalara murafaa tâyini için seneler beklen
mektedir. Sonunda basan bu mevkuflu işlerde 
delil kifayetsizliği ve yahut da takdirde hata
lar dolayısiyle dosyalar iade edilmekte, hattâ 
telgrafla tahliyeler temin edilmektedir. O vakit 
vatandaşın bir, iki sene mevkuf kalmasının acı
sını, bütün vatandaş vicdanında, bu meseleyi 
bilenler bilhassa hissetmektedirler. Öyleyse 
adalette sürat, adalette isabet kadar lüzumlu
dur. Bunu temin etmek için gereken tedbirler 
alınmalıdır. 

Adalette bu süratin bir mâni olan sebebi de, 
yine hâkimlerimizin terfiindeki usullerdir. Hâ
kim arkadaşlarımız terfide bozulmalara göre 
not aldığına göre ve bunun mümtazen, tercihan 
tercihleri bahismevzııu olduğuna göre, isabetli 
karar vermek için mutlaka kılı kırk yaracak ve 
her şeyi basit meseleleri, hattâ alınacak harç
ları bile çok ince hesaplar yapmak suretiyle 
uzun tetkikatta bulunmak mecburiyetinde kala
cağı için, bu yönden de adalet zor temin edil
mektedir, süratli gitmemektedir. Bu arada za
manın ihtiyaçları da adalet için sürat tevznne 
mâni olmaktadır. 

Bugün trafik suçları mühim bir mevzu ol
muştur. Bu da adalette, adalet mekanizmasına 
birçok külfetler yüklemektedir. Bunun için bir 
trafik mahkemesi kurulması ve daha basit usul
lerle biran evvel bunların neticelendirilmesi da
ha uygun olur. 

Keza seçim işlerinin de adalet mekanizması
na mevdu bir vazife olarak Anayasamızda ve 
kanunlarımızda yer almış bulunması, hâkim ar
kadaşların vazifelerini ifası sırasında, sık sık da 
seçimler olması münasebetiyle zamanlarını buna 
ayırdıkları için, elbette esas vazifelerini aksatan 
bir unsur olarak göze çarpmaktadır. 

Taşradaki hâkim arkadaşlarımız fülî durum
da tek kalmaktadırlar. Tek kalan hâkim arka
daşlarımızın bu gibi külfetlerin altından kalk-
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ması küç olmaktadır. Esasen taşradaki hâkim 
arkadaşlarımız ekseriya genç ve tecrübesizdir. 
Adliye teşkilâtımızın büyük yerler, istisnai yer
ler hariç hepsinde kütüphanelerin mevcudolma-
ması doiayısiyle hukuk literatürünü takibetme 
imkânları bulunmıyan bu genç arkadaşlarımızın 
isabetli karar vermesi bir dereceye kadar müm
kün olmamaktadır. Danışacağı, kendisinden 
tecrübeli arkadaşları da bulunmadığı için ver
dikleri kararlarda Temyiz edilmesi münasebe
tiyle sık sık dosyalar mahallî mahkeme ile Tem
yiz arasında birkaç defa gidip gelmesi doiayı
siyle hem Temyizin işi çoğalmakta, hem de ad
liye teşkilâtının işi zorlaşmaktadır. 

Bu arada adliye teşkilâtımızın diğer perso
nelin de evsafı buna tesir eden bir diğer faktör 
olarak göze çarpmaktadır. Bugün adliye teşki
lâtımızda on parmakla daktilo yasan insanı al
ma imkânımız elde mevcut kadrolar doiayısiy
le mümkün değildir. Halbuki Devlet daireleri
mizde on parmakla daktilo yazan, steno bilen 
bir müesseseye ihtiyaç varsa, en fazla ihtiyacı 
olan yine adliye teşkilatımızdır. Ama bugün 
hiçbir şekilde eldeki mevcut kadrolarla bu gibi 
elemanı adliye teşkilâtına almamıza imkân yok
tur. Binaenaleyh, adliye teşkilâtının gereken 
ağırlığını koyarak, adalet mekanizması gereken 
ağırlığını koyarak bu gibi elemanları alıcı kad
roları istemesi ve bunu temin etmesi lâzımdır 
ki, hâkim arkadaşlarımız kürsüde fikir teselsü
lünü devam ettirirken, bir taraftan da kâtip ar
kadaşlarımızın yazılarını kontrol etmek mecbu
riyetinde kalmamalıdır. 

Muhterem arkadaşlar, ben kısa zamanda arz 
ettiğim şu hususlara daha başka unsurları da 
ilâve edilebilir kanaatindeyim, Tecrübeli ar
kadaşlarımız adliyede senelerce emek vermiş 
arkadaşlarımız etütleri neticesinde, tecrübeleri 
neticesinde elbet bunların daha başka mahzur
larını da bilirler ve tedbir alınması zamanında 
bu gibi hususları temin edici hükümleri getirir
ler kanaatindeyim. 

Bugün Anayasamız kaza organımıza çok 
mühim vazifeler vermiştir, rejimin teminatını 
bir müessese haline getirmiştir. Binaenaleyh bu 
müessesenin başında vazife alan arkadaşlarımı
zın elbette tecrübeli, olgun, her türlü dış tesir
lerden uzak vazife görmelerini temin etmek ik
tiza eder. Bunun için evvelemirde kendilerini 

i alâkadar eden hususların da temini bir zaru
ret halini almıştır. Bugün bir Personel Kanunu 
çıkarken Millî Müdafaa mensuplarının ayrı ka-

» nunu gelmiş, maalesef adliye teşkilâtımızın bu 
I husustaki müstakil kanunu getirilememiş. An

cak Personel Kanununun 1 nci maddesinde, dâ
hil olmaması lâzımgeldiği sarahatma rağmen 
geçici 7 nci ve 8 nci maddelerinde konulan bir
kaç hükümle bunun muvakkat olarak temini 
cihetine gidilmiştir. 

Temennimiz odur ki, müstakil kanun gelsin 
ve adliye mensubu arkadaşlarımızın, Anayasa
nın müstakil olarak metnine geçirdiği özlük 
hakları ve durumları daha vuzuha kavuşturul
sun. 

Bu arada bu gibi büyük ve ağır vazifeleri 
kendine tevdi edilmiş olan adliye makanizma-
smda hâkim tâyinlerinin de bir geçmiş zamanda 
hukukçuların az bulunduğu zamanlardaki kıs
taslardan sıyrılarak daha mütekâmil memleket
lerde görülen bir sisteme ulaştırılması adalet 
makanizmasının çalışmasında, rejimin teminatı 
olmasında mühim rol oynayacağı kanaatinde
yim. Binaenaleyh, genç tecrübesiz elemanlara 
bu gibi büyük külfetleri, hattâ Anayasa Mahke
mesine dâva açma ve oradan karar istenilen 
müddet içerisinde gelmezse, sanki Anayasa 
Mahkemesinin vereceği karar gibi, kendisine 
bir karar verme hakkı tanıyan Anayasa mües
sesesine uygun bir vasıfta hâkim yetiştirebil-

I mek ve almak için bence, hâkim arkadaşların 
halk içinde uzun müddet mesleği ile ilgili, avu
katlık gibi vazifelerde bulunduktan sonra gere
ken her türlü tahkikat yapılarak evsafının 
müsaidolduğu, kanunlarla tesbit edildiği takdir
de evsafının müsaidolması halinde adliyeye in
tisabının sağlanması ve bunun için de Personel 
Kanununda gösterildiği gibi onuncu dereceden 
değil, konulacak şartlara göre daha yüksek de
recelerden vazifelere alındırılmak suretiyle müs
takil, re'sen karar verme yetkisini haiz olan bu 
meslek mensuplarının kendilerine verilen vazi
feyi isabetli olarak, beklenilen şekilde deruhte 
etmelerini temin edici hükümler konulmalıdır 
kanaatindeyim. 

Bugün, Türkiye, Hukuk Fakültesi mezunla
rının çoğalması doiayısiyle, her hukukçuyu ala-
cak, her iki veya bir sene staj gören insanın, 

J adliyede bu gibi vazifeyi deruhde ettirilebile-
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cek bir şekle düşmesine hacet bırakmamıştır. 
Elimizde hukukçu çoktur. Binaenaleyh, hukuk
çunun çok olduğu yerde en iyisinin, en kabili
yetlisinin, bu işe en ehliyetlisinin getirilmesi 
memleketin menfaati icabı olur kanaatindeyim. 

Bu arada hâkimlerin şahsi durumlarının da 
nazarı itibara alınması lâzımdır. Külfet ve ni
met karşılıklı olmalıdır. Bugün bu kadar ehem
miyet verilen adliye mekanizmasının mensup
larına diğer Devlet dairelerinde çalışan ve de
rece, maaş, unvan itibariyle çok az ve dun du
rumlarda olanlara tanınan imkânların hiçbiri 
tanınmamıştır. Meselâ birçok müesseselerin din
lenme kampları olduğu halde adliye makaniz
masımn dinlenme kampı yoktur. Fikren yoru
lan insanların dinlenme kamplarına daha çok 
ihtiyacı bulunduğu halde, bu makanizmanm fik
ren çalışmasına rağmen birkaç milyon lira ile 
temin edilecek bu gibi hususlar kendilerine sağ
lanmamış, yalnız, imralı'da ufak bir tesisle 
mahkûmların bulunduğu yerde karar veren kıy
metli hâkimlerimizin maaile kampta bulunması 
yürekler acısıdır. Bu sosyal hakların onlara 
da tanınması bir zaruret halini almıştır. Keza, 
kazalarda, bilhassa Şarkta mesken ihtiyacı bü
yük bir derttir. Birçok banka şubeleri ve mal 
müdürleri, kaymakamların lojmanları bulundu
ğu halde hâkim arkadaşlarımızın, müddeiumumi 
arkadaşlarımızın kış ortasında maaile gitmek 
mecburiyetinde bulunduğu çalışma yerlerinde 
ev derdi ayrı bir meseledir. Lojman meselesi 
de programlı olarak Adliye Bakanlığınca ele 
alınırsa, adliyenin bitaraflığı, daha doğrusu bi
taraf karar verme hususundaki görüşe yardımcı 
olur kanaatindeyim. Çünkü ne kadar isabetli 
karar verilirse verilsin, birkaç bin nüfuslu bir 
kazada, hâkimin veya müddeiumuminin oturdu
ğu evin sahibinin bir dostunun dâvasına bir isa
betli karar vermiş bile olması, başka taraftan 
başka türlü tefsir edilebilir. Ama, bu, neticeye 
tesir eder mi, etmez mi, o ayrı bir meseledir. 
Vatandaşın vicdanında, en ufak kararlar hak
kında bir gölge bulunmamalıdır. 

Muhterem arkadaşlarım, maalesef, adliyeye 
istenilen ehemmiyet verilmemektedir. Meselâ, 
taşrada olsun hattâ şurada Temyizde bile bu
lunan hâkim ve müddeiumumi arkadaşlarımız 
bir münferit odalarda kalsalar bile ki, ekseri
yetle ikisine, üçüne bir oda verilir, bir telefon 
bile çok görülür. Halbuki diğer dairelerde hu

susi kalemdeki bir memureye bile telefon bulu
nabilir ama, adalet makanizması İri, en çok te
lefona ihtiyaç bulunan bilhassa müddeiumumi 
arkadaşlarımızın birçok işlerini bununla temin 
etme imkânı sağlanması lâzımken, bu cihetler 
bile nazarı itibara alınmaz. Daktilolar keza dai
ma eskidir, arızalıdır. Ayrıca kâğıt, kopya kâ
ğıdı v. s., v. s. onlar bile bir adliye teşkilâtında 
bir meseledir. Hele cürmümeşhut tahsisatı yü
rekler acısıdır. Müddeiumumi ve hâkim arka
daşlarımızı vasıta sahiplerine karşı boynu bü
kük hale getirir, daima onların bu alacakları 
düyuna kalmasın diye çalışılır. Tahsisat çok 
az gönderilir. Bunlardan dolayı müddeiumumi 
arkadaşlar küçük yerlerde şoförlere karşı mu-
hatabolur. Bâzıları terbiyelidir, efendidir ama, 
herkes aynı şekilde muamele etmez. Bazan 
ağır lâf söyliyenler bulunur. Binaenaleyh, ad
liye makanizmasımn muhterem mensuplarını bu 
gibi, münferit de olsa, hâdiselerle muhatabetme-
mek için onlara gereken tahsisatların gönderil
mesi elzemdir. 

Bir, iki hususa daha kısaca temas edeceğim. 
Adlî zabıtanın kurulması zaruret halini almış
tır. Bunun detayına girmiyeceğim. Çünkü her 
zaman her bütçede bunlar görüşülmektedir. 

Ceza evlerimiz gün geçtikçe modern hale gel
mekte, modern ceza evlerimiz yapılmaktadır. 
Temennim odur ki, daha kısa bir zamanda fazla 
miktarda ceza evleri yapılmak suretiyle feleğin 
sillesini yemiş, hasbelkader suç işlemiş insanla
rın haysiyeti ve insanca yaşama imkânları mo
dern ceza evlerinde cezalarını, ceza evlerinden 
beklenen neticeyi temin edebilmek için lüzumlu 
şekilde her türlü ihtiyaçlarını karşılıyacak çap
ta temin edilmesidir. Bu çok mühimdir. Çünkü 
orada hastalık ve yahut da ortamın bozukluğu 
onun maneviyatını sarsar, cezadan aranılan bir 
gaye ıslahsa, maalesef bu cihetler de ıslahı önle
yici sebebolarak meydana çıkmaktadır. 

Muhterem arkadaşlarım, bu bütçeler müna
sebetiyle burada birçok arkadaşlar bu ve buna 
benzer dertleri dile getirip temennilerde bulu
nurlar. Bendeniz de aşağı - yukarı dört, beş se
nedir aynı bütçe münasebetiyle muhtelif zaman
larda söz aldım. Bunların bir kısmı yerine ge
tirilmektedir. 

Benim talebim, dileğim odur ki, Adalet ma
kanizması, madem ki, Anayasa kendilerine bü-
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tün imkânları sağlamış, ağırlığı kendilerine ka
za organları vermiştir, öyleyse adalet makaniz-
ması da bu ağırlığın icabettirdiği hakkı isteme
lidir, ağırlığını koymalıdır. Her müessesenin 
yaptığı gibi elbette adalet makaniznıası bir boy
kot v. s. ye gitmez. Çünkü onun durumu buna 
müsait değildir, doğru değildir. Ama, bu işle 
alâkalı Maliye Bakanlığının bunu idrak etmesi
ni de buradan temenni ederek sözlerime nihayet 
veriyorum. 

Bu bütçenin milletimize ve Bakanlık men
suplarına hayırlı, uğurlu olmasını temenni eder 
hepinizi saygiyle selâmlarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Altan. 
Şahısları adına söz istiyen değerli arkadaşları
mıza geçiyoruz. Sayın Salim Hazerdağlı, buyu
run. 

SALİM HAZERDAĞLI (Elâzığ) — Sayın 
Başkan, sayın senatörler; Adalet Bakanlığı 
bütçesi üzerinde görüşmeler yapıyoruz. Adalet 
Bakanlığı bütçesini eleştirirken 1961 Anayasa-
siyle ayrı bir kuruluş olan, Yüksek Hâkimler 
Kurulunun bütçesi Adalet Bakanlığı bütçesine 
bağlıdır ama, Adalet Bakanının bu kuruluş üze
rinde yetkileri yoktur. Burada Adalet Bakan
lığı bütçesini eleştirirken her yönüyle muhata
bımız Sayın Adalet Bakanıdır. Yüksek Hâkim
ler Kurulunu eleştirirken sadece bütçe yönün
den muhatabımız Adalet Bakanıdır. Ayrı bir 
kuruluş olan Yüksek Hâkimler Kurulunun gö
revlerini iyi yapıp yapmadıklarını Sayın Adalet 
Bakanından sormak, onun denetimini istemek 
hakkımız değildir. Bunları ayırarak eleştirile
rimizi yapmaya mecburuz. Görev ve yetkileri, 
kuruluşları, bütçeleri ayn olan bu kuruluşlar 
insanoğlunun dünyada son ilticagâhı olan mah
kemede birleşmiş olurlar. Onun için hâkim, 
savcı, müdafi, adalet kâbesinin müşterek yol
cularıdır. Savcı, müdafi dâvada taraf; hâkim 
dâvada hakem rolündedir. Hakkın tecellisinde 
taraflar malzemeyi getirir. Hâkim adalet kâbe-
sini inşa eder. Taraflar teşekkül edip hâkim, 
kürsüsüne oturduktan sonra duruşma ve yargı
lama safhası başladıktan sonra, ilk soruşturma 
safhasında ise savcı soruşturma için kürsüsüne 
oturduktan sonra, artık gerek icra organının, 
gerekse teşriî organın bu soruşturma safhasın
dan sonra denetleme yetkileri yoktur. Usul ka
nunlarına göre tahkikat adı verilen bu safha 

dışında icranın ve teşriî organın Devletin bir 
kuruluşu olarak, hele bütçe münasebetiyle teş
riî organın icra organına ve bu kuruluşların bir
birlerine söyliyecekleri sözler vardır. Onun için 
tahkikat müessesesi dışında, kaza organı uzuv
larından olan savcı ve hâkimler hattâ müdafi-
ler üzerinde yasama organı olarak bizlerin, bu 
kanunları yürütmekle mükellef olan Adliye Ba
kanına söyliyeceğimiz, tenkid ve temennilerimiz 
olacaktır. Anayasanın kuvvetler ayrılığı pren
sibinin bu şekilde anlaşılması lâzımdır. Aksi 
takdirde ne yasama organını kanun yaparak de
netlemek, örgütlemek; örgütlemek denetlemek 
demek değil, örgütlemek bütçelerini vermek, ic
ra organının kanunlarını yürütmek olarak yet
kileri söz konusu olamaz. 

Sayın senatörler, bu sözleri niçin söylüyo
rum. Burada zaman zaman bilhassa son yıllarda 
Türkiye'yi bunalıma sevk eden, bugünkü orta
ma getiren günün konusu Türkiye'yi aşırı sağ, 
aşırı sol diye adlandırdığımız hareketler karşı
sında Hükümeti denetlediğimiz zaman Sayın 
Hükümet karşımıza çıkar : Türkiye'de savcılar 
vardır. Dün burada Sayın Devlet Bakanı Ha
san Dinçer, kaza orgam ayrıdır, denetleme im
kânımız yoktur, Türkiye'de savcılar vardır 
demek suretiyle işin içinden sıyrılmaktadırlar. 

Muhterem arkadaşlarım, C.U.M.K.'nun hepi
nizin bildiği bir maddesini hatırlatmak suretiy
le işe girmek istiyorum. Usulün 148 nci mad
desinde Adliye Vekilinin savcılara dâva açma 
emri verme yetkisi vardır. 148 nci maddeyi oku
mama müsaade buyurunuz: «Hukuku âmme dâ
vası açmak için Adliye Vekili Cumhuriyet 
Müddeiumumisine emir verebilir. Valiler, Hu
kuku ânıma dâvası açılmasını kendi vilâyetleri 
dahilindeki Cumhuriyet Müddeiumumilerinden 
isteyebilirler. Valiler de Hükümetin emrinde 
olduklarına göre, Hükümetin daima bu hâdise
ler hakkında dâva açma yetkileri vardır, ihti
lâf olursa Adliye Vekili hakem olur.» Hüküm
lerine girmek istemiyorum. 

Muhterem arkadaşlarım Türkiye'de son yıl
larda ve bilhassa son aylarda aşırı sağ ve aşırı 
solun Türk Devletini köîriinden sarsan suçlar iş
ledikleri hepimizin malûmudur. Bu hâdiseler 
karşısında Hükümetin «kaza organı ayrı bir or
gandır» demek suretiyle işin içinden sıyrılması, 
«Türkiye'de savcılar vardır.» diye Başbakanın 
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ikide bir söylemiş olması kendilerini sorumlu
luktan kurtarmaz. «Hangi kanunları uygulamı
yoruz, hangi kanunları uygulamadık?» demek 
suretiyle işin içinden kurtulmak mümkün de
ğildir. işte kanunları burada uygulamıyorsu
nuz. Şimdi hangi suçlara, hangi kanunu tatbik 
etmediğinizi söylüyorum : 

Arkadaşlarım Türkiye'de bir işçi Partisi ku
ruldu ilk defa bir fikir partisi olarak ortaya 
çıktı. Aralarında ihtilâflar oldu bölündüler, 
şu oldu, bu oldu bu hikâyeyi anlatmıyacağım. 
Son zamanlarda Türkiye'de Dev Genç gibi so
rumsuz, mitinklerde şunun, bunun ağzından çı
kan birçok sözler söyleniyor. «Türkiye'de Türk 
halkları vardır.» gibi sözler söylenebiliyor. Ama 
işçi Partisinin Genel Başkanı Sayın Behice Bo
ran tarafından «Türkiye'de Türk halkları var
dır, Türkiye'de 5 000 000 Kürt vardır.» gibi 
sözler bu Ocak ayının ilk haftasında söylenmiş
tir. O gazeteyi şimdi yanımda getirmedim, ge-
tirseydim size okurdum isterseniz size bulur 
veririm. 

Muhterem arkadaşlarım ben bu sözleri so
rumlu Anayasanın bir müessesesi olan, Anaya
saya göre kurulmuş bulunan bir partinin lide
ri tarafından söylenmiş olması karşısında gaze
teyi okuduğum zaman gözlerimin çapağını bi
raz sildim okudum hayretler içine düştüm. Ve 
bekledim ki, ertesi gün Adalet Bakanlığı bu hu
susta dâva açmıştır veya açmamıştır bunları gö
remedim. Belki takibedemedim gözümden kaç
tı. 

Arkadaşlarım «Türkiye'de Türk halkları 
vardır» sözleri birtakım yorumlarla Türkiye'
de etnik gruplar vardır işte bölücülük değil
dir, şudur, budur gibi birtakım mütalâalarla, 
tedbirlerle izah edilebilir. Eğer Adliye Bakan
lığı haldkaten bu fikirde ise hakikaten Türki
ye'de Kürt vardır derse, ki biz burada Kürt 
meselesini gizli oturumda konuşuyorduk, açık 
oturumda da konuşmak imkânını bulamıyoruz, 
fakat bunlar Türkiye'de söylenebiliyor, işte Ad
liye Bakanlığı, işte vazifesini yapmıyanlar, işte 
kanun tatbik etmiyenler, işte aşırı solun karşı
sına çıkmıyanlar. Biz bunu istiyoruz kanun 
tatbik etmiyorsunuz diyoruz. Hangi kanun de
nince işte bunu tatbik etmiyorsunuz. 

Türkiye'de Millî Nizam Partisi var. Kuru
luşundan bu yana iki seneden beri aşırı sağı Hi
lâfeti getirmek ister. Türkiye'de daha dün işi

tiyorum ki, büyük kongresinden sonra ancak 
hakkında dâva açılmıştır, işte bir seneden be
ri Adalet Bakanlığının açmadığı dâva. Savcı 
açmaz. Türkiye'de savcılar dâva açmaz. Bunun 
sebebi Adliye Bakanlığına bağlıdır, yerinden, 
yurdundan, işinden, gücünden mi korkar, yok
sa mesuliyetsizdir, sorumsuzdur onun için mi
dir bilmem. Kanun çıkardık gitti, oldu bitti 
ama, Türkiye'de aşırı sağı tahrik eden Türki
ye'ye Hilâfeti getirmek istiyen bir aşırı sağ 
parti Anayasaya aykırı ve ceza kanunlarımıza 
aykırı iken, haklarında dâva daha dün açılmış 
oluyor, onu da gazetelerden okuyoruz. 

NAHİT ALT AN (Çanakkale) — Savcılar 
var. 

SALİM HAZERDAĞLI (Devamla) — Sav
cılar açar, savcılar açmazsa Adliye Vekili emir 
verir açtırır, işte ben Adliye Vekilinden sor
mak istiyorum. 

NAHİT ALTAN (Çanakkale) — Bağımsız 
savcılar... 

BAŞKAN — Lütfen toparlıyahm efendim 
efendim, Sayın Hazerdağlı süreniz bitti. 

SALİM HAZERDAĞLI (Devamla) — Adli
ye Vekili, savcılar bağımsız falan değil Sayın 
Altan. 

Muhterem arkadaşlarını vazifesini Sayın Ad
liye Bakanından alır. 

Müsaade ederseniz Yüksek Hâkimler Kuru
lu hakkında üç cümle söyleyip bitireceğim, izin 
veriyor musunuz Sayın Başkanım? 

BAŞKAN — Buyurun, efendim toparlayın 
lütfen. 

SALİM HAZERDAĞLI (Devamla) — Muh
terem arkadaşlarım bir de geçen yıl bu kürsü
lerden, Yüksek Hâkimler Kurulu hakkında ge
çen yıl İstanbul'da yapılan Deniz İş Sendikası
nın grevi münasebetiyle hâkimlerin dâvaya bak
maktan istinkâf ettiklerinden, îstanıbuFda Deniz 
nakliyatının yapılamadığı, İstanbul'da yer ye
rimden oynadığını Türkiye'ye milyonlarca lira 
zarar yaptığını buradan ifade etmiştim dâvaya 
bakmaktan istinkâf, ihkakı haktan imtina suçu
nu teşkil eder. Bu hâkimler hakkında Yüksek 
Hâkimler Kurulu ne yapıyor diye söylemiş
tim. Sayın Adliye Bakanı lütfetmişler Ve bana 
«sizin bu beyanatını bir ihbar kabul ediyoruz, 
bu hâkimler hakkında, gerekenin yapılması için 
Yüksek Hâkimler Kuruluna yazdık» dediler. 
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Şimdi yetkileri var mıdır, yok mudur bilmek 
istiyorum. Bu Türkiye'ye milyonlara mail olan, 
sırf hâkimlerin o dâvaya ben bakmam istinkâf 
ederim, diye söylediği için suç olan bu hâdise 
münasebetiyle sonuç ne olmuştur, nereye var
mıştır? Bu hâkimler hakkında Yüksek Hâkim
ler Kurulu ne yapmıştır? 

Sayın Adliye Bakanından zaman zaman şi
kâyet ettiğimiz ve arkadaşlarımızın dile getir
diği şu hâkimlerin denetflenmesi için getirecek
leri kanunu biran evvel getirmelerini istirham 
ederz. Bu kanunun gelmesi büyük bir paraya 
bağlı değildir, bu kanunun getirilmesi lâzımdır. 
Hâkimlerden halkın şikâyeteti vardır. Vazifesi
ni yapmıyan hâkimlerden halkın şikâyeti var
dır. Bütün hâkimlerden değil, vazifesini yapan 
hâkimleri tenzih ederim. Vatandaş ezilmektedir, 
hâkimlerin bir kısmı şaibe altında bulunmakta
dır. Bunları şaibeden kurtarmak için haklarında 
denetleme yapacak kurulun kanunun biran ev
vel getirilmesi artık şart olmuştur. Sayın Adliye 
Bakanından bunu istirham ediyorum, beni din
lediğiniz için teşekkürlerimi arz ediyorum say
gılarımla. » 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Hazer-
dağlı. Sayın Ref et Rendeei buyurun. 

REFET RENDECÎ (Samsun) — Sayın Baş
kan muhterem arkadaşlar, Sayın Hazerdağlı'nın 
bıraktığı bir noktadan işe girmek istiyorum. Di
yor M, «Siyasi partilerin kapatılması mevzuu, 
Anayasamıza göre, malûmuâlileri, Anayasa Mah
kemesinin vazifesi cümlesindendir ve dâvayı da 
başsavcılık açar» Adliye Vekilinin başsavcıya 
emir verme yetkisi yoktur, yallnız dosyayı hazır
lar, tevdi eder. Ama diğer dâvalarda olduğu gibi 
o Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununda okudu
ğunuz hükümde olduğu gibi, dâva açsın diye 
Hükümetin veya bakanın emir verme yetkisi 
yoktur. Bu ciheti hukukî bakımdan tavzih et
mekte fayda var. 

Muhterem arkadaşlarım ben de savcılar mev
zuuna temas edeceğim. Savcılarımızın ismi Cum
huriyet savcılarıdır. Bunlar Cumhuriyetin bek
çileridir. Cumhuriyet bunlara emanet edilmiştir. 
Bu rejimi, Cumhuriyeti değiştirmek, yıkmak is-
tiyen onun alleyhinde olmak istiyenlere karşı 
Cumhuriyet savcıları hiç kimseden emir alma
dan, hiç kimseden talimat almadan kanuni vazi
feleri harekete geçip dâva açmaktır. 

Muhterem arkadaşlarım müstakil yargı or
ganı, Anayasamız, kuvvetler ayrılığını kesin 
hatîariyle ayırmış. Müstakil mahkemeler ve on
ların yanında müstakili vazife gören savcılar. 
Savcılar kimseden emir almıyacaklar. Vazifele
rinin ne olduğunu kanunlarla tâyin edilmiş ol
duğunu, memleket mukadderatının ve Cumhu
riyetin bütün prensipleriyle varlığı ille, bütün
lüğü ile kendilerine emniyet edilmiş olduğunun 
idraki içinde olmaları lâzım. Yoksa savcı kimse
den emir almaz, alamaz. Aldığı gün zaten huku
kun zedelenmiş olduğu ortaya çıkar. 

Muhterem arkadaşlarım, bugün hakikaten 
bâzı mevzular bâzı arkadaşlarımızın da ifade 
ettikleri gibi «kanunlar tatbik edilmiyor, birçok 
meseleler tahkik mevzuu yapılmıyor» diye şikâ
yet mevzuu yapılmaktadır. Doğrudur. İcra or
ganının vazifesi birçok meseleleri, kendine dü
şen işlerde savcılığa intikal ettirmektir. Ama, 
her meselede mutlaka savcı icra organının veya 
icranın tahrikini veya icranın ikaz veya ihtarını 
beklememelidir. Türkiye'de, Anayasa nizamı 
içerisinde parti kurmak serbesttir. Parti kuru
lur, vilâyete veya Dâhiliye Vekâletine bir dilek
çe ile parti kurulmuştur denir ve bundan sonra 
bu partinin kapatılması vazifesi Anayasa Mah
kemesine aittir. Anayasa Mahkemesine dâva aç
mak hakkı da, başsavcıya aittir. O halde bugü
ne kadar Türkiye'de Cumhuriyetin ve rejimin 
aleyhinde zararlı faaliyetlerde bulunan partiler 
yok muydu Benim bildiğime göre, başsavcılığa 
bugüne kadar 15 e yakın partiler mevzuunda 
dosya intikal etmiştir. Bir tanesi Anayasa Mah
kemesine götürülmemiştir. Gelen dosyalar, ge
len deliller kâfi değilse başsavcılık biran önce 
bunların zararlı faaliyetlerini hesabedip, dosya
larını tamamlayıp Anayasa Mahkemesine inti
kal ettirmesi lâzımgelirdi. Etmemiştir. Aşırı 
uçları müdafaa eden, aşırı uçlarla beraber ça
lışan partiler memlekette cirit atmaktadırlar 
ama, başsavcılık hiçbir surette bunlar hakkında 
dâva açma yoluna gitmemiş ve Anayasa Mahke
mesine tek dosya intikal etmemiştir. Cum
huriyet Başsavcılığı yargı organları gibi müs
takil, her hareketinde müstakil bir organ ha
line getirilmiştir Anayasada. Tâyinleriyle, na-
Mlleriyle icradan tamamen ayrı, kimseden 
emir almayan bir müessesedir ve bir organdır. 
Anayasanın 4 ncü maddesindeiki «millî hâkimi-
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yeti, millet adına kullanacak organlardan biri
sidir.» Kimden emir alacak. E., başsavcı bunu 
yapmazsa, Cumhuriyet Savcısı olarak bunu 
\ apmazsa o zaman savcıların da bu memlekette 
rejimin korunması, muhafazası, bu düzenin 
muhafazası için vazifelerini bugüne yapmamış 
oldukları netice ve kanaatine varmak gibi bir 
yola bizi sürüklemektedir. 

Bunun dışında arkadaşlarım, birçok zararlı 
cereyanlar Türkiye'de alabildiğine cirit atıyor. 
Kanunlar var, kanunlarda nasıl takibedileceği, 
nasıl cezalandırılacağı ve bunları kimin mahke
meye götüreceği yine tâyin edilmiş ama, bu 
meseleler de ihmal ediliyor. Ne yazık ki yine 
bu memlekette bir kazanın savcısı bu memle
kette komünistlikten mahkûm olmuş bir kimse
yi millî şair diye müdafaa edecek ve onun hak
kında gazetelere kadar makaleler yazacak cüret 
ve cesareti, bir Cumhuriyet Savcısı olmasına 
rağmen, görmüştür. Bu da yürekler acısıdır. 
Hattâ bu gibi savcıları Cumhuriyete inanmı-
yan, bu rejime inanmıyan savcıları, vazifede 
tutmak dahi caiz değildir. 

Muhterem arkadaşlarım yüksek huzurları
nızda bu hususu saym Cumhuriyet savcılarına 
duyurmak için bu konuşmayı yapıyorum. 

Muhterem arkadaşlarım bir mevzua daha kı
saca temas etmek istiyorum. Zannedersem bu 
infazlarla ilgili bir kanun vardı. Bu kanun, bâ
zı küçük cezaların, hapis cezalarının paraya 
çevrilmesi ve meşrutan tahliyenin muayyen bir 
hadde indirilmesi hususlarını kanun haline ge
tirmiş. Şimdi bir vilâyete gidiyorsunuz 647 
sayılı Kanunun tatbikatına dair hiçbir şey yok. 
Tecil de yok. Bir vilâyete gidiyorsunuz, ge
niş çapta tatbik ediliyor. Şimdi Bâzı suçlar var 
ki, o kimseye ceza vermek, tecil suretiyle veya 
para cezası suretiyle, onun kafasında demok-
lesin kılıcı gilbi o meseleyi tutmakla zaten 
cezadan kasdedilen korkutma ve cezayı önleme 
yahudda ceza mahiyetindeki durumunu kendili
ğinden ortaya getirir. Bunu ceza evine atarsa
nız, onu kısa bir müddet içerisinde iyi kişi kö
tü kişi yapmış olursunuz. Bu bakımdan kısa 
cezalarda para cezasını tercih etmek, bu memle
kete aynı zamanda bütçe bakımından lehine ve 
faydası olan bir husustur. Adamı bir ay ce
za evine alacaksınız yedirip, içireceksiniz, bu
nun karşılığında bu bir aylık cezanın Devlet 

bütçesine gelir olarak gelen kısmından da 
mahrum kalacaksınız. Devlete iki türlü zararı 
var. Sayın hâkimlerimiz de bu kanunları tat
bik ederken hakikaten hem küçük cezaların, ce
za evlerine girenlerin durumlarını bozacak, 
hem de Devlete yük olacak durumlarını nazarı 
itibara alarak, hem de Devlete bir gelir te
min etme gilbi bir durumu nazarı itibara alarak 
küçük cezalarda bu kanun espirisine ve ruhu
na uygun hareket etmeleri hakikaten temenni
ye şayandır. 

Muhterem arkadaşlarım, kısa bir mevzua 
daha dokunacağım. Bugün Türkiye'de özel 
mahkemeler var meselâ iş mahkemeleri muay
yen bir mevzua bakar. Bâzı yerlerde zannedi
yorum çocuk mahkemeleri vardır, ticari ve ba
sın işlerine bakan mahkemeler de var. Türki
ye'de son zamanlarda gelişmekte olan bâzı suç
lar var, çoğalmakta, tipik suç/ar meydana gel
mekte. Rejim aleyhinde suçlar, toplum suç
lan. Bu nevi suçları normal mahkemelerde 
diğer işlerin arasında görmek hem müstaceliyeti 
bakımından, hem de işlerin özelliği bakımından 
ihtisas ister hale gelmiştir. Bu nevi işlere ba
kacak özel mahkemenin kurulması bence bir 
zarurettir ve Adliye Vekâleti bu mevzu üzerin
de durmalıdır. 

Bunlar aynı zamanda rejimin bekâsını, Cum
huriyetin temellerini, bu düzenin yaşamasını sağ-
lıyacak yetişmiş, tecrübeli, aynı zamanda bu iş
lerde ihtisası olan hâkimlerden meydana gelir
se işler daha süratli yürür zannımca. Bu ba
kımdan özel mahkemelerin de kurulmasının 
faydalı olacağı kanaatindeyim. 

Muhterem arkadaşlarım Adliye Vekâleti 
Bütçesi dolayısiyle bu temennilerimi yüksek hu
zurlarınızda ifade ederken bütün adliye cami
asına bu bütçenin ve Türk Milletine hayırlı ve 
uğurlu olmasını temenni eder, saygılarımı su
narım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim, Saym Ren-
deci. 

Buyurun Sayın Hilmi Soydan. 
HİLMİ SOYDAN (Maraş) — Sayın Başkan, 

değerli arkadaşlarım, bendeniz Adliye Bakanlı
ğı bütçesi sebebiyle kişisel görüşlerimi izaha 
başlarken, meseleyi birtakım paragraflara ayır
mak suretiyle görüşlerimi izaha çalışacağım. 
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Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununa göre; 
bizde bir tedbir müessesesi vardır. Anayasa
mızda mülkiyetin korunması Anayasanın mut
lak prensilbi icabı olduğuna göre, menkul veya 
gayrimenkul mülkiyetlere vaki sözlere bugüne 
kadar yapılan tatbikatta, 526 ncı maddeye 
göre muamele yapılmakta idi. Bu kabahat fii
line taailûk edip, bir cürüm mahiyetinde de
ğildir. Adlî muameleye muhalefet sebebi, son 
yapılan Temyiz kararlarına göre cezai mahi
yet olmayıp, aleyhine tedibir karan verilen 
şahsın, tekrar bu tedbire riayet edilmiyerek, 
ifazdan sonra vâki tecavüzün de suç teşkil et-
miyeceği neticesine vanlmııştır. Bu boşluk 7 - 8 
senedir devam etmektedir. Bu hususta bir de 
ikamın teklifinde bulunmuş oluyorum. Bende-
nülz, 309 ncu maddenin tadili sebebiyle gelmi
şim, fakat Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanu
nunda bir tadilât yapılmak suretiyle bu kanu
nun bâzı maddelerinin tadili bu teklifte derpiş 
edilmiştir. Ancak şunu arz etmek Merim M, 
fburada mahkeme artık son mercidir. Verilen 
kararlarda boşluk gözükmektedir, bunu anlı-
yan, vatandaş gasp ve tecavüze devam etmek
tedir. Mahkemenin de itibarı bozulmaktadır. 
Komisyon da teşekkül etmemektedir. Bunun 
bakanlık olarak bir an <ewel teşekkül edip bu 
kanunu çıkarması âcil zarurettir. 

ikinci bir mevzu; Medeni Kanunda iştirak
le, müşterek mülkiyet mevzuuna kısaca temas 
edeceğim. Eski MeceUede müşterek mülkiyet 
ahkâmı tatibik edilirdi. Halbuki şimdiki Mede
ni Kanunumuzda müşterek ve iştirak mülkiyet 
olmak üzere iki kısma ayrılmış 'bulunmakta
dır. Medeni Kanun isviçre'den iktibas edildi
ğine göre, bugünkü iştirak halindeki mülkiyet, 
maalesef vatandaşın zararına işlemektedir. 
Nihayet hukuk, sosyal hayatın icabı olduğuna 
göre, iştirak halinde mülkiyet, işler taksime 
kadar varınca, bu taksimde, vârislerden biri 
muvafakat etmediği zaman yapılması mümkün 
olmuyor. Ancak gayrimenkullerde izalei şüyu 
yoluna gidiliyor. Bu da büyük ihtilâfları mu-
eilboluyor. Vatandaşın bir kısmı bunu satmak 
niyetinde olmuyor. Bu iştirak halimdeki mülki
yetin bir an evvel tadiline taraftar bulunmakta
yım. 

Bu mevzua kısaca temas ettikten sonra, ar
kadaşlarımın temas ettiği gibi bir de savcılar 
müessesesi üzerinde durmak isterim. Şimdi 

muhterem arkadaşlarım, arkadaşlarım temas 
ettiler. Türkiye ciddî bir bunalım içindedir. 
Doğrudur. Türkiye^de ideolojik unsurlar ciddî 
şekilde at oynatmaktadır. Betahsis bunlar da 
Cemiyetler Kanununa göre, ismine dernek 'de
diğimiz bugün DEV - Genç ki bir aşırı ideo
lojik unsur olarak Türkiye'de bir tehdit unsu
ru olduğunu bugün salahiyetli muhalefet, ikti
dar ittifak ettiler. Mademki bu ideolojik hale 
gelmiştir. Gayesi aşırı soldur ve memleketi te
mel nizamından yıkmaya matuf bir dernek, 
hattâ bu derneğin mensupları fakültelerde 
Stalin'in resmini, Lenin'in resmini forum dü-
zenliyerek cesaret ~ göstermektedirler. Bu da 
bir Cumhuriyet Hükümeti olan bugün Türki
ye'milzde, üniversitelerimiz içinde açıkça Baka
nının, Başlbakanının, savcısının huzurunda yapıl
maktadır. Bu dernek niçin kapatılmaz, aklım 
ibuna ermemektedir. Bu dernek o hale gelmiştir 
ki, T. C. Kanununun 141 ve 142 mci maddesine 
göre, Devlettin temel nizamım kökten yıkmaya 
matuf bir dernek olduğuna göre, savcılar ni
çin takibat yapmaz? Savcılar takibat yapmadı
ğına göre, bakanlığın takibat yapma hakkı var
dır. Bu da olmadığına göre, müfettişler ne 
oturur orada, anlamıyorum? Ya bu nizamı terk 
edip gidelim, buraya bir idareci gelsin veya 
bu meseleleri yalnız, hiçbir yönünden bdıibiri-
mize cürüm atmak suretiyle bunun münaşasını 
yapmıyalım. Bunun münakaşasının yapılacağı 
yer, yine Türkiye Pariâmenitosudur, Anayasa
ya göre. Bunu da halledemediğimize göre, bu 
vaziyette öyle geliyor ki bana, bu kadar açık 
suç işlendiğine göre, Devletin temel nizamını 
yıkmaya matuf olduğu halde, Hükümette, 
savcı vazifesini yapmazken, vazifesini yapma
dığı için savcı hakkında takibat yapma yetkisi 
varken, bunu yapmaması Hükümetin bunu des
teklemesi mânasından başka bir şey çıkarama
yız. 

Yine aynı mevzuda Türkiye'de olaylar olu
yor. Orta - Doğuda büyük olaylar, 500 - 600 
bin liralık Devletin malı tahriJbediliyor. Siya
sal Bilgilerde olay oluyor, büyük miktarda 
Devletin malı hasara uğruyor, idare, zabıtai 
mania olarak, daha ileri gittiği zaman tahkika
ta el koyar. 

Şimdi muhterem arkadaşlar; bizde yalnız 
idare zabıitai mania olarak tedibir aldığı gibi, 
tehirinde mazarrat görülen hallerde, suç iş-
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lenJdiği andan itibaren, savcılar suçun başın-
idla, artıik vazifesi başlamıştır, hâdisenin başın
da olacaktır. 

Yine bizde adlî zabtöa yoktur. Bugünkü 
plolüs teşkilâtı, jandarma ekipmanı, hattâ or
dusu dolayısiyle bu hâdiseden sonra savcının 
emrindedir. Ama, öyle görüyoruz M, bu ara
malarda (tehirinde mazarrat görülen ellerin de 
öaycıımn arama kararı varken biz savcıyı gör
müyoruz aramak için, hâkimi arıyoruz. Savcı 
bu kararı vermeyince, savcılar hakkında taki
bat niçin yapıimıjyor? Bu hususta takibat ya
pılmadığına göre, müfettişlerin işi nedir? Ad
iye Bakanlığını burada sorumlu görmemek 
işten değildir muhterem arkadaşlarım. 

Bu mevzuda bir de hâkimler mevzuuna te
mas edeceğim. Hâkimler, Anayasa teminatı 
altındadır, özerkliğe sahiptir. Hâkimler, vermiş 
olduğu kararlardan mesul değildir. Doğrudur. 
Ama Hâkimler Kuralunun tesisinden sonra bu
rada görüyoruz ki - bütün hâJkim arkadaşlar 
üzerinde söylemiyorum - bir kısım hâkimler bi
lerek oraya gelmiş oturmuş değildir. Hattâ öyle 
hâkimler var ki, hüküm verilmiş - bugün o zabıt 
Adliye Bakanlığındadır arkadaşlarım - hüküm 
verilmiş, 4 seneye mahkûm edilmiş, kesin hüküm 
verilmiş, kaziyei muhkeme haline gelmiş. Bu 
ilâm, dosyanın içerisinden çıkarılıyor, yerine ye
niden bir zabıt tanzim ediliyor. Hâkim değişik
liği oluyor, ikinci zabıtta, o diğer hâkimlerin 
son değişen zabıtta imzaları ybk. Bütün yazılar 
tamam, hüküm fıfcrasından sonra yeniden tahki
kat açılıyor dosyada. İşte sana Türk hâkimi, iş
te sana Türk savcısı. Bu mevzuu bir sene sonra 
görünce vicdanım sızladı. Bu gibi hâdiseler te
vali etmiş. Tamamını tesbit edemedim. Ceza 
İşleri Genel Müdürüne meseleyi aksettirdim ve 
aynı zamanda kesinleştiği için bu kararın da 
infazı lâzımdır. Artık kesinleşen bir ilâmın in
fazı devresi var. Bugün, zimmetle almışım Ad
liye Bakanlığının müfettişinden, bu ilâm halen 
mahfuz. 

ÜYEulhterem arkadaşlarım, kesinleşmiş bulunan 
bu karar infaz ediliyor. Hâkim hakkında Yük
sek Hakimler Kuruluna aksettirildi, tatbikattan 
hiç haberimiz yok. Bir iki mevzuda sordum. 
Tahkikat nerede yapılıyor? Ondan da haberim 
yok. Müspet bir cevap veremiyorlar. İşte bura
dan görüyorum. Hâkimler tertemiz değildir. Bu
nu vesika ile ispat ediyorum. 

Arkadaşlarım temas ettiler. Zaruret olarak 
bir denetleme kurulunun teşkili ile ilgili kanu
nun çıkarılmasında zaruret vardır. 

Muhterem arkadaşlarım, bu mevzua temas et
tikten sonra kısaca zabıt kâtipleri, odacılar ve 
mübaşirlerin, bugünkü sosyal hayat durumun
dan, bahsetmek istiyorum. Bilhassa devalüasyon 
kararından sonra ciddî bir zaruret halindedir
ler. Geçim sıkıntısı saiMyle vazifesini yapamaz 
haldedirler. Bütün adliyenin yükü de bunların 
omuzundadır. Bakanlığın bunlar üzerinde cid
diyetle durup, bunlrın sosyal hayatında iş ya
par hale gelmesini temin etmesi bir zaruret ol
muştur. Bu mevzuda Bakanlığın ıttılaına arz 
eder, hepinizi hürmetle selâmlar, Adliye Bakan
lığı bütçesinin adliye mensuplarına ve Türkiye'
ye hayırlı olmasını diler, sözlerime son veririm. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Soydan. 
Sayın Mehmet Hazer?.. Yok. Sayın Sırrı Ata-
lay?.. Yok. Sayın Alaettin Yılmaztürk, buyuru
nuz efendim. 

ALAEDDİN YILMAZTÜRK (Bolu) — Sayın 
Başkan, çok değerli senatörler, ben birkaç ke
lime ile içinde bulunduğum, hizmet verdiğim 
adlî tıp müessesesi hakkımda mâruzâtta buluna
cağım. 

Türkiye'de tek müessese halinde çalışan, 67 
ilin adalet hizmetinde, adliyecinin kararlarına 
yardımcı olan bu rermî bilirkişilik müessesesi, 
yarım asra yakın zamandan beri gerek bina iti
bariyle, gerek kadro itibariyle çoğalan hâdise
lerin karşısında eleman azlığı itibariyle Yargı
tay'ın dosyalariyle dahi mukayese edıileaniyecek 
adedde yüklü bir çâlışmanun ve imkânsızlıkların 
içindedir. Bina bakımından yine yarım asır ev
vel diyebileceğim binanın içinde bulunmaktadır. 
Yalnız, Bakanlık tarafından bu sene üniversite 
ile beraber tedarik edilmiş olan arsada binanıa 
inşaatı için 1,5 milyon liranın ayrılmış olmasını 
hayırlı bir adım olarak görüyor ve bu inşaatın 
biran evvel yapılarak, bu müessesenin rahat ça
lışacak bir binaya kavuşmasında Bakanlığımızın 
yardımcı obuasını istirham ediyorum. 

Elemanlarına gelince, bildiğiniz gibi adlî tıp 
müessesesi, bir Adlı Tıp Meclisi, Morg Müdür
lüğü, buna bağlı, Fizik Tetkikler Müdürlüğü, 
Kimyevî Tahliller Şubesi Müdürlüğü ve Müşa
hede Müdürlüğü olarak, Meclis Reisliği ve buna 
bağlı 4 müdürlük halinde çalışmaktadır. 
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6119 sayılı Kanım ile hâkimlere verilen ek 
tazminata adlî tıp müessesesi mensupları da, 
'doktorları, kimyagerleri ve diğer mütehassısla-
riyle ithal edilmiş idi. Geçen sene burada, Yüce 
Senatoda kalbul edilen Personel Kanununun gö
rüşülmesi esnasında kanunun esas gayesine ay
kırı gelecek tarzda hâkimlere, yargı organına ek 
imkân, geçici maddelerle getirildiği halde, biz 
küçük bir teşekkül olarak derdimizi, mesele
mizi anlatamadık ve daha evvelce kanun ile ve
rilen bu beraberliği, kabul edilen Personel 
Kanunu muvacehesinde, hâkimlerle beraber ol
mak imkânını bulamadık. Bu yüzden adlî tıp 
müessesesinde çalışan hekim ve elemanlar geniş 
ölçüde maddi sıkıntılar dolayısiyle müesseseyi 
terk ederek, başka hastanelere gitme yolunu tut
muşlardır. Bunun misalleri çak, Adlî Tıp Mü
essesesi Reisi Hocam Sayın Profesör Cahit Özen 
senelerce orada Reislik yapmış, fakat bir türlü 
derdini, çalışma imkânlarını Bakanlığa anlata
mamış olacak ki kurtuluşu oradan ayrılmakta 
bulmuş ve İstanbul üniversitesine geçmiştir. Şu 
yakın samanda, birkaç gün evvel de Morg Mü
dürünün oradan ayrılarak - ki, 15 sene hizmet 
vermiştir, İşçi Sigortalan İstanbul Hastanesine 
nakledildiğini işittim. Fizik Tetkikler Şubesi 
Müdürü tekaüt olmuştur, onun boşluğu doldu
rulamamıştır. Tekaüt suretiyle aynlan meclis 
âzası arkadaşlaran yerine yeni talipler yoktur. 

Bu durum karşısında gerek bina itibariyle, 
gerekse elemanlarım çalışmalarındaki güçlükleri 
ve mesuliyetleri yanında karşılık olarak az mik
tar meblâğ almış olmalarından alâka azalmak
tadır. Bununla da kalmayıp, memlekette çok 
sayıda adlî tabibe ihtiyacımız olduğu halde, ye
teri kadar da adlî tabip yetiştirilenısmektedir. 
Çünkü, diğer tıp branşları, gerek cemiyet içe
risindeki çalışma şekli, gerek maddi imkân ve 
gerekse diğer imkânlar nedeniyle daha cazip 
görülmekte, çalışma sahası ve imkânı pek par
lak gözükmiyen adlî tıbba ve adlî tababete 
ihtisas dalı olarak alâka daha az görülmektedir. 
Bu yüzdendir ki vilâyetlerde, pek mahdut bü
yük vilâyetler hariç, adlî tabiplerin bulunmayışı 
bu işlerin Hükümet tabiplikleri tarafndan gör
dürülmesi, ayrıca adlî meselelerin resmî bilir
kişilik görevinin ifasında güçlükler arz etmek
tedir. Ben öyle tahmin ediyor ve düşünüyorum 
ki, tek bir adlî tıp meclisi ve müessesesi Türki

ye'ye yetmemektedir. Türkiye'nin iki veya üç 
bölgeye ayrılmak suretiyle, hiç olmazsa iki ve
ya üç aded adlî tıp meclisinin, genel müdürlük 
seviye ve niteliğinde olan bu müessesenin ço
ğaltılarak birkaç merkez halinde çalışmasında 
daha geniş fayda mülâhaza etmekteyim. Bu 
böyle olmayınca tabiî Edirne'den Hakkâri'ye 
kadar bütün Türkiye'nin mahkemelerinden adlî 
tıp müessesesine birçok, karara müessir dosya
lar, meseleler, sualler intikal etmekte, bunların 
cevabı gecikmektedir. 

Şu kadarım arz edeyim, 1971 yılımın birinci 
ayı bitmek üzeredir, İstanbul Adlî Tıp Müesse
sesinde Fizik Tetkikler Şubesinde henüz 1970 se
nesinin 7 nci ayma ait dosyalar tetkik ve cevap-
landmlmaktadır. Bu da yargı organının karar 
vermesini geciktirmektedir. Bu bakımdan adlî 
tıbbın Adliye Vekâleti içerisinde unutulmuş bir 
müessese gibi görülmemesini, bilhassa yeni Per
sonel Kanununun vereceği, gördüğü işin önemi, 
rizki, tedarik güçlüğü gibi maddelerinden isti
fade edilerek, Sayın Bakanımızın da bu konuya 
gösterecekleri özel alâka ve ihtimam ile bu mü
essesede çalışan elemanlara! hiç olmazsa madde
ten önere edilmesinde büyük fayda mülâhaza 
ediyorum. 

BAŞKAN — Lütfen ifadenizi bağlayınız Sa
yın Yılmaztürk. 

ALAEDDİN YILMAZTÜRK (Devamla) — 
Hay hay. Aksi takdirde bu müessese esasen az 
sayıda olan kıymetli elemanlarını kaybedecek 
ve daha da müessese çalışamaz hale gelerek yar
gı organını belki de kararlarında güç duruma 
düşürecek yanlış karar ve yorumlamalara, bilgi 
ve kıymetli elemanım bulunmayışından sebebi
yet verilecek, böylece âmme hizmeti ve adlî hiz
met geniş ölçüde aksıyacaktır. 

Bunlardan hekim olanlarının hekimler gibi, 
hekim sınıfı, sağlık personeli olarak mütalâa 
edilmesi, belki de kimyagerlerin aynı gruptan, 
aynı grup içerisinde mütalâa edilmesi mümkün 
olacaktır. Fakat, acaba silâh mevzuunda, Fizik 
Tetkikler Şubesinde veya yazı mevzuunda veya 
polisiye meselelerde, toksikolojide, biyolojide ve 
uyuşturucu maddelerdeki mütehassıslar hangi 
grupta mütalâa edilecektir? Bu üzerinde durma
ya değer bir konudur. Bütün bunlara çok de
ğerli Bakanımızın gereği şekilde bu malî yılın 
başında eğileceği ve değerlendireceği ümidiyle 
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1971 yılı Adliye Vekâleti bütçesinin memleke
timize, milletimize ve yargı organına uğurlu ve 
hayırlı olmasını temenaıi eder, Yüce Senatoyu 
saygı ile selâmlarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Yılmaz-
türk. Başka söz istiyen arkadaşımız kalmamış
tır. Sayın Nahit Alfcan yerini Sayın Refet Ren-
deci'ye vermişti, fillıal kendileri de yok. Saym 
Adalet Bakanı Yusuf Ziya önder, Sivas Millet
vekili, buyurun efendim. 

ADALET BAKANI YUSUF ZÎYA ÖNDER 
(Sivas Milletvekili) — Muhterem Başkan, muh
terem senatörler, 

Bakanlığımızın 1971 yılı bütçesi üzerinde sa
ym grup sözcülerinin ve sayın senatörlerin ten-
kid ve temennilerini dikkatle izlemiş bulunu
yorum. Tenkid ve temenniler geçen yıllarda 
olduğu gibi, bu seneki çalışmalarımızda da bize 
ışık tutup refrbet olacağından, kendilerine te
şekkürlerimi arz eylerim. 

Bakanlığımızın faaliyetleri ve gelecek yıl
ların çalışma program ve hedeflerine geçmeden 
önce, geçen yıl bütçe konuşmalarında büyük 
meclislere sevk edildiğini işaret eylediğim ta
sarılardan, savcılar kanunu tasarısiyle, hâkim 
adaylarının staj süresini bir yıla indiren ka
nun tasarısının kabulü, ilgili organlarca gerek
li atamaların yapılmasını mümkün kılmış ve bu 
suretle bir ölçüde hem teşkilât ferahlamış, hem 
de islerin normal sürelerde sonuçlandırılması 
imkânları hâsıl olmuştur. 

Sayın senatörler, adaletin süratle ve emni
yetle sağlanması konusu Hükümetimizin prog
ramında da yer almıştır. Bu maksatla, çalışma
larımızın hedefini teşkil eden bu hususun ger
çekleştirilmesini teminen, ilk plânda usul ka
nunlarında yapılması düşünülen değişiklikler 
tahakkuk ettirilmiş, bilim adamlarımızın ve tat
bikatçıların görüşlerinden de yararlanmak su
retiyle yapılan çalışmalar sonuçlandırılmış, il
gili tasarılar yüksek meclislere takdim edilmiş
tir. Bu tasarılara en iyi şekli vereceğinizi ve kı
sa zamanda kanunlaşmasına yardım edeceğiniz
den emin bulunmaktayız. Öte yandan halen 
meclislere sunulmuş bulunan adliyeciler yar
dımlaşma sandığı kanunu tasarısı, noterlik ka
nun tasarısı, çocuk mahkemeleri teşkili hak
kındaki, kanun tasarısı ve patronaj kanun ta

sarısının da süratle çıkarılmasında fayda mü
lâhaza etmekteyiz. 

Ayrıca bir ihtiyacolarak muhtelif vesileler
le temas edilen ve Yüksek Hâkimler Kurulu 
nezdinde bir denetim organı teşkiline imkân 
veren kanun tasarısı da hazırlanmış ve yüce 
meclislere sunulmuş bulunmaktadır. Ehemmiye
tine binaen bu tasarının da en kısa bir zamanda 
kanunlaşmasında büyük zaruret görmekteyiz. 
1934 yılından beri uygulanmakta olan Hâkim
ler Kanununun Anayasamız muvacehesinde gü
nün şartlarına uygun hale getirilmesi için, ha
zırlanan yeni hâkimler ve savcılar kanun tasa
rısı, bidayette Başbakanlığa sunulmuş bulun
maktaydı, bu defa Genel Kadro Kanununun 
getirdiği değişikliklerle, 657 sayılı Devlet Me
murları Kanununun ek geçici 7 ve 8 nci mad
delerinin hâkim ve savcılar için özel hükümler 
getirmesi ve hâkim ve savcıların 657 sayılı Ka
nunun 1 nci maddesi gereğince, bu kanunun 
şümulüne dâhil edilmemeleri sebebiyle, tasarı
nın bu konulara da yer verecek şekilde, yeni
den tanziminde zaruret görülmüş ve bu itibar
la tasarı üzerinde çalışmalara başlanmıştır. En 
kısa zamanda ikamlini mütaakıp bu tasarıda 
yüksek takdirlerinize sunulacaktır. 

Öteden beri tenkid ve temenni konusu yapı
lan Adalet Bakanlığı merkez teşkilât kanununa 
gelince; bu tasarı daha evvel Hükümete sunul
muş ve Maliye Bakanlığınca da incelenerek 
mutabakat sağlanmış ise de, bilâhara Maliye 
Bakanlığınca Genel Kadro Kanunu çıkıncaya 
kadar, tasarının sevk edilmemesi ve Genel Kad
ro Kanunundan sonra yeniden ele alınması tav
siye olunduğundan, intibak işlemleriyle, bu defa 
Genel Kadro Kanununun getirdiği hükümlerin 
neticesine göre, tasarıya son bir şekil verilmek 
üzere Maliye Bakanlığıyla yapılan muhabere 
ve işlemlerin ikmalini ve intacını mütaakıp, bu 
tasarıda yüce meclislere sevk edilecektir. Bun
lardan başka, Basın Kanununun düzeltmeyle il
gili 19 ncu maddesinin Anayasaya uygun bir 
şekle konulması hakkındaki kanun tasarısının 
da hazırlıkları ikmal edilmiş bulunmaktadır. 

5521 sayılı İş Mahkemeleri Kanununun bâzı 
maddelerinin değiştirilmesine dair Çalışma Ba
kanlığıyla müştereken hazırlanmış olan kanun 
tasarısı, Çalışma Bakanlığınca Başbakanlığa 
sunulmuştur. Bu tasarıya ekli kadro cetvelin
de belirtildiği üzere, 100 hâkim ile ayrıca yete-
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ri kadar zabıt kâtibi ve mübaşir kadrosu veril
diği takdirde, işi çok olan yerlere iş mahkemesi 
kurulması mümkün olacağı gibi, iş dâvaları 
fazla olan ve kontrol yetersizliği sebebiyle müs
takil iş mahkemesi kurulamıyan yerlerde, müs
takil iş mahkemesi kurulması imkân dâhiline 
girebilecektir. 

Medeni kanun üzerinde kanunun ehemmi-
yetiyle mütenasibolarak, öteden beri yapılagelen 
çalışmalarında sonuçlandırılmasına bilhassa gay
ret sarf edilmektedir. Öntasarı tamamlanınca 
bastırılarak hukuk ve uygulama nazariyatiyle 
uğraşan ve kuruluşların tetkik ve tenkidine su
nulacaktır. Adlî zabıtanın kuruluş görevleriyle 
ilgili tasarı üzerinde de çalışmalara devam et
mekteyiz. Mevzuatımıza böylece bir yenilik 
getiren ve bilim çevrelerinde de çok olumlu ve 
ileri bir kanun olarak karşılanan cezaların in
fazı hakkındaki 647 sayılı Kanunu daha mü
tekâmil bir hale getirilmesi ancak, bu arada 
tatbikatta bâzı müşküllerle karşılaşan para ce
zalarının ve bunların infazına ilişkin hükümle
rin tadili için de yapılan çalışmalar ikmal edil
mek üzeredir. 

Geçen yıl bütçesinün Yüce Senatoda müza
keresi esnasında Türk Ceza Kanununun günün 
ihtiyaçlarına tam olarak cevap vermesini temi
nen, Kanunun umumi alhengine sadık kalınarak 
yapılan tadil çalışmalarından ve bu konuda ha
zırlanan tasarının sevk edilmiş bulunduğundan 
bahis ve malûmat arz etmiştim. Tasan halen 
Millet Mecüsindedir ve kısa zamanda kanunlaş
masına gayret sarf edilmektedir. Bu arada geli
şen toplum hâdiseleri ve kanundaki kısmî boş
luklardan yararlanarak cemiyeti rahatsız et
mekte olan olayların işleniş şekilleri göz önün
de tutulup, Anayasa düzenini tahrip amacını gü
den aşırı uçların, tatbik sahasına koydukları 
fiillerin hususiyeti de dikkate alınarak, bunla
rın Anayasaya uygun, demokratik kanuni ted
birlerle önlenmesini teminen, yapılması gerekli 
görülen çalışmalarda sonuçlanmış ve bu meyan-
da Türk Ceza Kanununun ilgili maddelerinde 
bâzı tadilâtı öngören yeni bir tasarı hazırlan
mış bulunmaktadır. Önümüzdeki günlerde Yü
ce Meclislere sunulacak olan bu tasarıya da mec
lislerimiz muhakkak ki, en iyi şeklini verecek
lerdir. 

Muhterem arkadaşlarım, şimdi çalışmaları
mıza konu teşkil eden bir başka önemli hususu 

işaret etmek isterim. Suç istatistikleri dikkate 
alındığı takdirde, görülen odur ki, senelere gö
re tesbit edilen suç miktarları ülkemizin nüfu
suna oranla dana fazla bir artış kaydetmekte
dir. Bir vaka olan bu durum muvacehesinde 
adaletin süratli ve daha az masraflı olarak ger
çekleştirilmesini teminen, bir yandan usule ta? 
allûk eden kanuni tedbirleri almak, diğer yan
dan mahkeme kuruluşları ve hâMm kadroları
nın çoğaltılması gibi idari tedbirleri ve lüzum
lu yan tedbirleri almakla beraber, bakanlığı
mız yukarda işaret edilen suçluluğu çoğaltan 
âmiller üzerine eğilmiş ve tesbit edilen suç mik
tarlarında artışın sosyal etkenleri üzerinde du
rarak, özellikle suçluluk halini meydana getiren 
sebeplerin izalesi zımımnda gerekli çalışma ve 
araştırmalara başlamış bulunmaktadır. Ümidede-
rim ki, kısa zamanda bu çalışmalarımızın verim
li sonuçlarını alıp, bu konuda çok yönlü olan 
mesailerimiz neticesini yüksek tasviplerinize 
arz etmiş olacağız. Bu meyanda çözümüne uğ
raştığımız diğer bir konu olarak, adlî sicile ta
allûk eden hususlarda bir istikamet kazanmış 
olan bâzı çalışmalarımız hakkında bilgi vermek 
isterim. Bugünkü durum itibariyle insan gücü 
ile halledilmesi bir müşkülât arz ©den adlî si
cil sistemimizin ıslahı, sistemin işleyişinin daha 
rasyonel ve modem bir hale getirilmesi yanın
da, cemiyetimizin bünyesine göre bâzı zaruret
ler icabı, mevzuatımıza suç olarak girmiş birta
kım fiiller dolayısiyle neşet eden, kabahat nevi-
inden bâzı mahkûmiyetlerin birer sabıka ola
rak adlî sicile intikal etmesinden mütevellit ta-
haddüs eden durumun izalesidir. Söz konusu ça
lışmalarımızı umumi bir misalle açıklamak ica-
bettiğinde; Ölçüler Kanununa muhalefet, Tel
siz Kanununa muhalefet, Hafta Tatili Kanunu
na muhalefet ve benzeri bâzı kanunlarımızın ön 
gördüğü hükümlere riayet etmemek neticesi ve
rilmiş olan mahkûmiyet hükümleri de adlî sicile 
intikal etmekte, bugünkü durumu itibariyle, 8 
milyon civarında bulunan, sabıka fişlerinin üç
te birini, hacım itibariyle bu gibi kayıtlar iş
gal etmektedir. Bu durumun esas sakıncalı yö
nü, kababat neviinden mütalâa edilmesi icabe-
den ve esasında birtakım hareketleri yapmamak
tan ötürü doğan bu gibi mahkûmiyetlerin ilâni-
haye vatandaş için bir sabıka kaydı teşkil et
mesidir. Bu mahzurları bertaraf edecek çalış
maların da kısa zamanda neticelendirilmesine 
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gayret sarf edilmektedir. Ayrıca, sayısı 10 bine 
yükselmiş bulunan kanun ve niizamnamelerm 
ayıklanması, bunlardan bir kısmının halkın ve 
uygulayan organların anlıyacağı dile çevrilme
si, çeşitli devirlerde çıkmış ve aynı sayıyı taşı
yan kanunların elden geçirilerek yanlış anlama 
ve tatbikata mahal vermiyecek şekilde yeniden 
düzenlenmesi zaruretine inanmaktayım. Ancak, 
bakanlığımızda bununla meşgul olacak bir tet
kik kurulu mevcut bulunmadığından, merkez 
teşkilât kanun tasarısının da bu sebeple biran 
Önce kanunlaşmasını beklemekteyiz. 

Sayın senatörler, iş hacminin her yıl artış 
kaydetmesi sebebiyle adlî teşkilâta da eldeki 
kadro ve elemanın verdiği imkânlar dairesinde 
ilâveler yapılmaktadır. Bu cümleden olmak üze
re, 1970 yılında bir müstakil ağır ceza mahke
mesi, bir asliye ceza mahkemesi, 3 sulh ceza 
mahkemesi, bir sulh mahkemesi, 8 asliye hukuk 
mahkemesi, 2 tapulama mahkemesi, 6 iş mah
kemesi kurulmuştur. Bundan başka 2 sulh mah
kemesi asliye mahkemesi haline getirilmiş ve 7 
aded tek hakimli asliye mahkemesi de çift ha
kimli yapılmıştır. Gerek bu ihdaslar sebebiyle, 
gerekse diğer ihtiyaçlar dolayısiyle ilâve edilen 
hâkim ve savcı kadrosu sayısı 132, diğer per
sonel sayısı ise 131 dir. Bilindiği gibi adalet 
hizmetlerinin görülmesinde kendilerine önemli 
vazifeler düşen adalet personelinin eğitimi ve 
geliştirilmesi maksadiyle açılan kurslara devam 
olunmaktadır. Bu kurslardan büyük ölçüde fay
da sağlanmıştır, bütçe imkânları müsaidolduğu 
takdirde bir meslek okulu açılması düşünceleri
miz arasındadır. Bunlardan başka, 1416 sayılı Ka
nuna göre 13 ve 4489 sayılı Kanuna göre de 
13 ? ki, cem'an 26 hâkim ve savcı yurt dışında 
tetkikatta bulunmakta ve doktora yapmakta
dır. Adlî tıp müessesesinin işlerinin çokluğu 
göz önünde tutularak bu müessesenin takviye 
edilmesi gerekmekte ise de, ayrı bir ihtisas ko
lu olan adlî tıpta eleman yetiştirme mevzuu ile 
karşı karşıya kalınmaktadır ki, bu husus Ba
kanlığımızın imkânları dışında ve üniversitele
rin yetkileri dâhilinde bulunmaktadır. Bakan
lığımızın yayınları arasında Adalet Dergisi ve 
Resmî Kararlar Dergisi muntazaman intişar et
mekte, teşkilâta ve abonelerine gönderilmekte
dir. Ayrıca, bütçenin verdiği imkân nisbetinde 
meslekî yayınlar satmalınıp teşkilâta tevzi 
olunmaktadır. 

Ceza ve tevkif evleriyle ilgili çalışmalarımı
za gelince; yurdumuzda halen 634 aded ceza evi 
mevcudolup, bunlardan 81 adedi ağır ceza mer
kezindeki kapalı ceza evleri, 31 adedi müşahede 
merkezi, 7 adedi açık ceza evi, 11 adedi yarı açık 
ceza evi, 1 adedi çocuk ıslah evi, 2 adedi çocuk 
ceza ve ıslah evi, 3 adedi çocuk ceza evi ve 498 
adedi de ilçe kapalı ceza evidir. Bu ceza evlerin
den 272 adedi yeniden ve tip üzerine inşa edil
miş, 27 adedi eskiden inşa edilmiş olmakla be
raber, 335 adedinin de yeniden yaptırılması ge
rekmektedir. Bunlardan 20 adedi 2548 sayılı 
Kanunla toplanan paralardan ve 9 adedi de 
umumi muvazeneden alman ödenekle inşasına 
başlanılmış olup, halen inşaatları devam etmek
tedir. Kullanılmaya elverişli olmıyan ceza evle
rinin hazırlanan programlara göre biran evvel 
yaptırılması ve daha çok sayıda hükümlü çalış
tırma imkânının sağlanabilmesi için de açık 
ve yarı açık ceza evlerinin artırılması hususun
da gayret sarf edilmektedir, infaz sistemimizi 
değiştirme, cezaların infazına dair 647 sayılı Ka
nunun ruh ve mânasına uygun olarak perso
nelin de yetiştirilmesine büyük önem verilmek
tedir. Bu cümleden olarak, infaz kurumlarına 
personel yetiştirilmesi ve mevcut personelin ge
liştirilmesi için her yıl olduğu gibi, 1969 yılın
da açılan kurslar başarılı bir şekilde yürütül
müş ve cem'an 110 personel bu kurslara çağrıl
mıştır. önümüzdeki yıllarda da sağlanabilecek 
ödenek miktarına göre, daha çok sayıda perso
nelin bu kurslardan geçirilmesine çalışılacak
tır. Eylül ayı sonu itibariyle ceza evlerimizdeki 
hükümlü ve tutuklu sayısı cem'an 57 528 e yük
selmiştir. Hükümlü ve tutuklular tüzük hüküm
lerine istinaden, Sağlık ve Sosyal Yardım Ba-
kanhğiyle varılan mutabakat dairesinde kalori 
esasına göre iaşe edilmektedir. Cari yılda kapa
lı ceza evlerindeki hükümlü ve tutukluların 140 
kuruş, hasta ve müşahedeye tabi tükümlülerle, 
açık ve yarı açık ceza evleri ve çocuk ceza ve 
ıslah evlerindeki hükümlülerin de 250 kuruş 
üzerinden iaşeleri temin edilmiştir. Hükümlü 
ve tutuklu vatandaşlarımızın daha elverişli şart
lar altında iaşelerinin sağlanabilmesi için, 1971 
malî yılı Bütçe tasarısiyle günlük iaşelerine 25 
er kuruş ilâve edilmiş bulunmaktadır. Ceza ev
lerindeki eğitim faaliyetleri, Millî Eğitim Ba-
kanlığiyle yapılan işbirliği neticesinde bir 
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programa bağlanmıştır. Ceza evlerimizde görevli 
öğretmen sayısı 140 tır. 

1969 yılı istatistiğine göre, okutulan hü
kümlü ve tutuklu sayısı da 10 bindir. Hüküm
lüyü ıslaha götüren yollardan en mühimi onun 
çalıştırılmasıdır. Bu maksatla 4358 sayılı Ka
nuna göre, açılan ve döner sermayeden idare 
edilen, tüzel kişiliği haiz iş yurtları kurulmuş 
olup, bu yerlerde çalışan hükümlülere oinde-
liık verilmektedir. 1969 malî yılı sonu itiba
riyle hükümlülere verilen yevmiye miktarı 
8 315 935 lira, tahakkuk ettirilen prim miktarı 
ise, 1 010 107 lirayı bulmuştur. Ayrıca hü
kümlülerin bankalardaki tasarruf miktarı da 
1 127 000 liradır. Sayıları 110 u bulan iş 
yurtlarında çalışan hükümlü miktarı 17 000 i 
bulmuş olup, bunun 1 700 ü ceza evleri dışın
daki kamu özel sektöründe çalışmaktadır. 
Mevcut yurtlarımızın iştigal konuları arasın
da halıcılık, kumaş imalâtı, çorapçılık, matbaa 
ve çiftçilik, möble ve doğrama işleri, çelik eşya 
imalâtı, tarım ve hayvancılık, konservecilik, 
kunduracılık, sabun imalâtı, balıkçılık, zey
tinyağı imalâtı ve gemi inşaatı yer almakta
dır. Daha çok sayıda hükümlü çalıştırlıması 
için büyük bir çaba gösterilmekte, ezcümle 
yeni yurtlar açılmasına, açık veya yarı açık 
ceza evlerinin artırılmasına gayret sarf edil
mekle beraiber kamu. ve özel sektör nezdinde 
plân hedeflerine uygun şekilde daha çok sa
yıda hükümlü çalıştırlıması maksadiyle İkti
sadi Devlet Devlet Teşekkülleri ile iş birliği 
yapılmaktadır. 

Muhterem arkadaşlarım, Bakanlığımızın ça
lışmaları hakkında ve senatör arkadaşlarımın 
bâzı sorunlarına bu umumi konuşmam arasında 
cevap vermiş bulunuyorum. Bunun dışında arz 
edemediğim hususları teker teker arkadaşları
ma cevap olarak sunmak isterim. 

C. H. P. Sözcüsü Sayın Ekrem Özden, ko
nuşmalarında, yerine getirilmesine söz verdiği 
halde bâzı kanunları Meclise getirmemiştir. 
Bu, teessüfe şayandır, buyurdular. 

Şu konuşmam ile hangi kanunları Meclise 
'sunduğumuzu arz etmek sretivle cevabımızı 
vermiş bulunuyoruz. 

Yalnız, burada iktidar, dilediği gibi ta
sarrufa sahibolduğu halde, Savcılar Kanunun
dan zerre kadar feragat etmemiştir, hâkim-
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lere tanınan teminat savcılara tanınmamıştır, 
buyurdular ve bunu da iktidar partisinin 
Anayasayı ihlâl ettiğinin bir misali olarak tak
dim buyurdular. 

Biz Hükümet olarak, savcılar hakkında 
getirdiğimiz kanunun gerek Anayasaya, gerek 
Anayasa Mahkemesi kararına, gerekse Ana
yasa Mahkemesinin gerekçesine tamamiyle uy
gun olduğu kanaatindeyiz. Vaktiniz çok geç, 
zamanınızı işgal etmek istemezdim, ama bu 
mevzuu çok konuşulduğu işin özür diiiyerek 
arz etmek istiyorum. 

Bir defa, getirdiğimiz tasan, Anayasaya 
tamamiyle uygundur. Anayasanın 137 nci mad
desi savcılar hakkında 2 fıkradan ibaret bir 
hüküm getirmiştir. Madde 137 Kanun, Cum
huriyet savcılarının ve kanun sözcülerinin 
özlük işlerinde ve görevlerini yapmalarında 
teminat sağlayıcı hükümler koyar. Fıkra 1. 

2 nci fıkrası, «Cumhuriyet Başsavcısı, Baş
kanım Sözcüsü ve Askerî Yargıtay Başsavcısı 
Yüksek Mahkemeler hâkimleri hakkındaki hü
kümlere tâbidir», diyor. 

Şimdi muhterem arkadaşlarım, Yüksek Hâ
kimler Kurulu müstakil bir kuruluş, Hükü
metle hiçbir alâkası yok;, Anayasa muvace
hesinde bunların nakilleri, tâyinleri, terfileri 
tamamiyle Yüksek Hâkimler Kuruluna veril
miştir. Bizim Savcıların da, terfi ve tecziye
leri yine Savcılar Kuruluna verilmiştir, 1 nci 
ve 2 nci bölüm bunlar. Savcıların yalnız nakil 
ve atamaları bir kurula son defa çıkan kanun 
ile tevdi edilmiş bulunuyor. 

Şimdi burada bizim mütalâamız su, hâ
kimlerle, savcılar arasında bir farkın olması, 
lâzım. Anayasanın 137 nci maddesi zaten de
miş, bu farkı gösteriyor. 1 nci maddedeki sav
cılar ile, 2 nci maddedeki savcıları ayırıyor. 
2 nci maddedeki savcılar, hâkimler teminatına, 
hâkimler hakkındaki hükümlere tâbidir, diyor. 

Demek ki, birinci fıkradaki savcılarda bir 
fark gözetmiş ki, ayırmış. 

Şimdi biz, Savcılar Kuruluna nakil ve ata
maları da vermiş olsaydık 1 nci ve 2 nci fıkra 
arasındaki savcılar arasında hiçbir fark kal-
mıyacaktı, nakil ve atamalar da bu kurula ve
rildikten sonra, Anayasanın şu maddesini biz 
ihlâl etmiş olacaktık. Eğer, kurduğumuz ko
misyonda Savcılar Kurulundan üye adedini faz
la almış olsaydık, iddia ettikleri gibi, Bakanîı-
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ğın bugün 4 üyesi fazladır, 4 üye bakanlıkta
dır, 3 üye Savcılar Kurulundadır, diyorlar. B̂ > 
Savcılar Kurulundan fasla üye almış olsavdık 
şu madde arasındaki farkı yine kaldıracak. 
savcılar kuruluna tevdi etmiş olacaktık. Sırf 
Anayasanın şu 2 fıkra arasındaki inceliğini mu
hafaza etmek için 4 üyeyi bakanlık umum mü
dürlerinden ve 3 üveyi de Yüksek Savcılar 
Kurulundan almış bulunuyoruz. Şimdi bunun 
münakaşasını yapmıyorum. Ben.. Hükümet ola
rak bunun, Anayasava tamamiyle uygun oldu
ğunu, Anayasa Mahkemesinin gerekçesine de 
uygun olduğunu tebarüz ettirmiş oluyorum. 

îddia ettikleri husus, efendim.. Anavasa 
Mahkemesi bunu boTanuş. Bu, bozulmadı; bu. 
henüz Anayasa Mabkemesindedir. Bozulan. 45 
sayılı Kanunda çıkan 77 nci maddedir. O mad
de de, bizim iktidarımız zamanında değil, da
ha evvelki iktidarlar zamanında çıkmıştır ve 
Anayasa Mahkemesi onu bozmuştur. Bugün bi
zim gönderdiğimiz kanun tasarısı Anayasa 
Mahkemesinden dönmüş değildir. 

Adlive binaları harap, vazife görülmemekte
dir, diyorlar. 

Haklıdırlar, bütçe meselesidir. 
Suçüstü ödenekleri hâkim ve savcıları müş

kül duruma sokmaktadır, bütçe ile avnlan mik
tarda verilmektedir, eşlik geldiği vakit düyu
na kalır veya yeniden bütçe ile temin edilebilir. 

Hâkim ve savcılar ev bulma bakımından 
müşkül durumdadırlar, diyorlar. 

Devlet, Devlet konuklarını her yerde muhte
lif memurlara verdiği gibi, hâkim ve savcılara 
da verebiliyor. 

Yeni mezunların re'şen vazife görecekleri 
yerlere verilmeleri iyi netice vermemektdir, 
diyorlar. 

Bu, bir bakıma doğrudur. Bunların stajla
rını bitirdiktn sonra mahkemelerde çalışmaları, 
gittikleri zaman, re'sen vazife gördükleri zaman 
daha verimli hale gelebilir. Fakat, savcı kad
rosu az olduğu için biz bunu bugün için tatbik 
edemiyoruz. Kadromuz müsaidolduğu zaman bu 
yola gitmek mümkün olabilir. 

Adlî polis meselesi, hazırlık halindeyiz, Da
hiliye Vekâleti ile çalışmalar devam etmekte
dir. Fakat, malî portesi çok yüksek olduğu için 
bugüne kadar çıkaramamışızdır. 

Vazifelerini yapan savcılara iktidar partisi 
iyi muamele etmemektedir, deniliyor ve Söke 
Savcısı misalini veriyorlar. 

Söke Savcısı, Söke'de olan hâdiselerden do
layı kendi naklini istemiştir. Biz onun üzerine 
kendisini yetki ile Bayramiç'e verdik. Bilâ-
hara, Savcılar Kanunu çıktıktan sonra da ora
ya tâyinini yaptık. Danıştay'a başvurdular. 
Danıştay, tehiri icra talebini reddetti ve red
dettiğinden dolayı da savcı bilâhara istifa et
ti. Kendi arzu ettiği ve ayrılma istediği için 
o yere vermiştik ve verdiğimiz yerde mağdur 
olmasın diye, bir nakil daha olmasın diye ay
rıca oraya tâyinini de yaptık. Buna rağmen 
itiraz eti. Nakil ve atama plânına uygun bir 
tâyin olduğu için de Danıştay reddetti. 

Savcılar vazifesini yapmıyor, bâzı büyük hâ
diseler karsısında ölü sessizliği içerisinde duru
yorlar, deniliyor. 

Biz böyle bir savcıyı tanımıyoruz, muttali 
olmadık. Savcılar vazifelerini müdriktirler. 
Bunu bir bühtan olacak ka^ul ediyoruz. 

Hâkimler Kurulu denetleme 5̂ ixıi a^z ettim. 
41 sayılı Kanun nezdinde Denetim Kumulunu 
getiriyoruz. Bununla denetimleri temin edil
miş olacaktır. 

Merkez Teşkilat Kanunu da geliyor. Bunun
la da arzu ettikleri cihetler düzeltilmiş olacak
tır. 

Adlî tabiplik müessesesi, biraz evvel Savın 
Alâeddin Beyefendinin arz ettiği şekildedir. 
Hakikaten biz de bundan üzgünüz. Bir çare bu
lamadık, bugüne kadar. Son çıkan Personel Ka
nunu ile doktorlar Sağlık Bakanlığı mensubu 
olarak mütalâa edildiğinden bunlara ek vazife 
de veremiyoruz. Bu bakımdan mağdur olmuş
lardır ve eleman bulamıyoruz. Bunun müşkü
lâtı içindeyiz. Üzerinde duruyoruz. 

Suç işliyen çocukların çilesi ve her gün so
kaklarda dolaştırıldığı görüldü, diyor. 

Biz, çocuk mahkemeleri için lâzımgelen ta
sarıyı. Meclise sunmuş bulunuyoruz. 

iş mahkemelerini, kadro aldığımız nisbette 
artırıyoruz. Nitekim, biraz evvel de arz ettim, 
İstanbul'a 6 tane yeni iş mahkemesi kurduk. 

Kanunlarımızın dilinden gençler anlamıyor, 
deniliyor. 

Bu iş, Teşkilât Kanunumuz ile düzelecektir. 
Medeni Kanunda bu husus ile ilgili olarak uğ-
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raşılmış, bir ilmî heyet tarafından tashihler ya
pılmıştır. Bunu teksir ederek ilim çevrelerine, 
hâkimlerimize takdim edeceğiz. 

Adlî sicil hususunda da biraz evvelki iza
hatımda malûmat vermiş bulunuyorum. 

Uçak kaçırma olaylarında Hükümet, yeni 
bir kanun çıkarma telâşı içindedir, deniliyor. 
Bunun, Birleşmiş Milletlere mensup devletler
le müştereken tetkiki muvafık olur, deniliyor. 

Bu, mevzu ile ilgili olarak Kasım ayı içinde 
76 - 77 devlet La Haye'de toplandı, bizim Hü
kümetimiz de teknisyenini gönderdi. Mukavele 
imzalanmış vaziyettedir. Arzu ettikleri şey, bu 
suretle hükümetçe temin edilmiş bulunmakta
dır. 

Yargıtay Kuruluş Kanununu da arz ettim. 
Meclise sunmuş bulunuyoruz, Gayretlerinizle 
kısa bir zamanda çıkarma imkânını bulursak 
biz de memnun olacağız. 

Bütçe müzakereleri için Anayasanın ayır
mış bulunduğu süre azdır, buyurdular. Bunun 
20 güne çıkarılması lâzım, dediler. 

Bu bir Anayasa meselesidir. Bizim yapaca
ğımız bir konu değildir. 

Sayın Fehmi Alpaslan, Güven Partisinden, 
gayet güzel tenvir edici bir konuşmada bulun
dular. Kendilerine teşekkürümü arz ederim. 

Kanunların çıkmasında benim kükrememi, 
direnmemi tavsiye ettiler. 

Doğrudur, her bakanın vazifesidir. Kendi 
teşkilâtı için elinden gelen bütün direnme gay
retini gösterme arzusu içindedir. Ama dönüp 
dolaşıp bütçenin tümü üzerine, bütçe mevzu
una geliyor. Bazan arzu ettiğimiz şeyler yapı
lamıyor; fakat bu sene biraz evvel de arz etti
ğim gibi, mahkûmların iaşe bedelini 20 şer ku
ruş hesabiyle artırmış bulunuyoruz. 

Geçen sene borçlarından 17 milyon borcu
muz vardı. Onu bir ek bütçe ile karşılıyorduk; 
fakat bütçe ve plân konuşmalarında Devlet, 
eski borçlan topyekûn mütalâa ettiğinde bir 
miktar ayırmıştır, bununla bütün Devlet daire
lerindeki borçlar ödenecektir. Yoksa biz daha 
evvel bir kanun sunmuştuk, fakat bu şekle va
rınca biz kanunumuzu artık geri almak zorun
da kalıyoruz. 

Sayın Nahit Altan Personel Kanunu adliye
ciler için müstakil bir kanun olarak getirilme
si lâzımdı, Personel Kanununun geçici 7 nci 

8 nci maddelerine ilâve edildi buyurdular. Biz 
daha evvel bir hazırlık yapmıştık. Ayn bir ka
nun teklifinde bulunmuştuk. Fakat, Personel 
Kanunu çıkacağı sırada adliyeci arkadaşların, 
mahkemelerdeki üye arkadaşların kendi arala-
nnda seçtikleri bir heyet müzakere yaptılar ve 
Personel Kanununa geçici olarak girmelerini 
arzu ettiler, biz de o arzularına uyarak geçici 
olarak Personel Kanununa ithal etmiş bulunu
yoruz. Yeni kanunu ayn kanun olarak yine ge
tireceğiz. 

«Adliyecilerin dinlenme kampı yoktur» 
«Yalnız imralı'da var» dediler. Doğrudur, im-
ralı'da vardır, fakat mahkûmlar arasında değil
dir. 5 - 6 Km. daha uzaktadır ve oraya giden 
adliyeci arkadaşlanmız da hepsi memnun aynl-
maktadır. Adliyeciler yardımlaşma kanunu 
çıktığı takdirde bu kamp yerlerini belki geniş
letme imkânına sahibolacağız. 

«Daktilolar eskidir, cürmü meşhut tahsisa
tı yürekler acısıdır» dediler. Doğrudur. Yalnız 
bu sene bütçeden aldığımız imkânlar nisbetin-
de 277 aded yazı makinası, 17 aded hesap ma-
kinası tevzi etmiş bulunuyoruz. Adalet Bakan
lığının mefruşat kısmına konulan paralarda 
yazı makinalan dâhil olduğu için, Adalet Ba
kanlığının diğer mefruşatında da büyük sıkıntı 
çekmekteyiz ve bunu bütçe imkânlara ilerM se
nelerde hâsıl olduğu, takdirde temin etmek he
pimize zevk verecektir. 

Sayın Hazerdağlı; «İsçi Partisi Genel Başka
nı, Türk halklan vardır, Türkiye'de 5 milyon 
kurt vardır demiştir. Anayasaya göre kurulan 
bir parti lideri bunu söylemiştir, hayretler için
de kaldım, ne muamele yapılmıştır?» dediler. 
Biz açtığımız dâvalann propagandasını yapmı
yoruz. Savcı bu hususta takibata girişmiştir. 
Adliye vekilinin emir vermesine, bu maddenin 
işlemesine lüzum kalmamıştır. Savcı kendiliğin
den vazifesini yapmıştır ve takibedilmektedir. 
Yine Deniz - iş Sendikası grevi münasebetiyle 
hâkimlerin dâvaya bakmadıklan vâkıdır. Bu, 
Yüksek Hâkimler Kuruluna Bakanlığımızca so
rulmuştur, henüz cevap gelmemiştir. 

Sayın Refet Rendeci; «642 sayılı İnfazlara 
Dair Kanun muhtelif vilâyetlerde muhtelif tat
bikatlar görüyor» buyurdular. Bu husus tama
men hâkimin takdirine kalmaktadır. Ama, ka
nunun aksıyan taraflannı tesbit ettik çok ya-
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kında bunu da tasarı halinde Meclise sunaca
ğız. 

özel mahkemeler kurulması işi; Anayasa ile 
bağdaştırmak zor oluyor. 

Baha evvel bâzı kanunlar üzerinde çalış
malar olmuştur; fakat bu zorluk karşısında ne-
ticelendirilememiştir. Yine de üzerinde durula
cak bir mevzudur. 

Sayın Hilmi Soydan, Hukuk Usulü Mahke
meleri Kanunu üzerinde konuştular; bunu da 
(biraz evvel arz ettim, Meclise sunmuş bulunu
yoruz. 

iştirak ve müşterek mülkiyet mevzuu da 
Medeni Kanunun hazırlanmış olan yeni tasarı
sında mevcuttur. O da bu suretle yüksek hu
zurlarınıza gelecek ve ileride müzakere imkâ
nı bulmuş olacaksınız. 

Dev - Genc'in aşın bir tertip, ideolojik ga
yeler peşinde olduğu söyleniyor, savcılar bunu 
takibat yapmıyor deniliyor. Savcılar takibatı 
yapmıştır. Yalnız geniş, şümullü bir mevzu 
olduğu için Ankara Savcılığı tahkikatı devam 
etmektedir. Sonra bu aşırı uçların, gençliğin son 
zamanlardaki gösterdiği mala karşı olan tahri
bat, esasen Ceza Kanununda mevcuttur; fakat 
boşluk olan kısımlar da yeni getirdiğimiz tasariy-
le doldurulmaktadır. Tehirinde mazeret umulan 
halde zabıta zaten kendiliğinden, savcıya sorma
dan niyaJbeten iş yapmaktadır. Elbistan'da veri
len kararı değiştirmiş olan hâkim üzerinde durul
mak için Yüksek Hâkimler Kuruluna yazı yaz
mış, göndermiş bulunuyoruz, takibatın da de
vam ettiğini öğrenmiş bulunuyoruz. Bu tama-
miyle malûmuâliniz Yüksek Hâkimler Kurulu
na ait bir mevzudur. Yine Sayın Hilmi Soydan, 
«•hâkimler tertemiz değildir, denetim kurulu 
süratle çıkarılmalıdır» dedi. Arz ettim, onu ilk 
çıkaracağımız kanunlar arasına almış bulunu
yoruz. 

«Adlî personel geçtim sıkıntısı içinde» buyur
dular. Personel Kanunu yeni çıktı, yan ödeme
lerin verilmesi için talepde bulunduk, yazı yaz
dık, Maliye Vekâletinde incelenmektedir. Bilâ
hare de aidolduğu mercilerde tetkikten geçe
cektir. 

•Sayın Alâeddin Yılmaztürk'ün, de Adlî Tıp 
Müessesesi hakkındaki görüşleri yerindedir, 
haklıdırlar. Bakanlık olarak bizi hakikaten 
meşgul eden bir mevzudur. Çarelerini aramaya 
çalışacağız. 

Benim mâruzâtım bundan ibarettir. Hepi
nize saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Bakan. 
Saym Ekrem Özden, zatıâlileri soru mu tev

cih buyuracaksınız? ayrı konuşma mevzuu mu? 
EKREM ÖZDEN (istanbul) — Grup adına 

söz istiyorum. 

BAŞKAN — Grup adına konuşacaksınız, 
buyurun efendim. 

C. H. P. GRUPU ADINA EKREM ÖZDEN 
(İstanbul) — Sayın Başkan muhterem arka
daşlarım, saat 2 yi 10 geçiyor, bu saatte söz 
alıp izahat vermenin hem konuşmacı için, hem 
de dinleyici için ne kadar müşkül olduğunu 
takdir buyurmanızı rica ederim. Fakat, Sayın 
Bakan biz mi bâzı mütalâalarımız üzerinde du
rup açıklamalarda bulunduğu için grup adına 
bunlara cevap vermek mecburiyetini hissettim. 
Tekrar özür dilerim. 

Muhterem arkadaşlar, savcıların teminatı 
meselesinde her nedense anlaşmak imkânı hâ
sıl olamıyor. 77 nci madde Anayasa Mahkeme
since iptal edilmiştir. Uzun uzun, mucip sebep
leri ihtiva eden bir karar çıkmıştır. Bu karar
da 77 nci maddenin Anayasaya muhalif ol
duğunu ve nasıl bir kanunun getirilmek ica-
bettiğini çok geniş bir tarzda izah etmiştir. Bu 
izahatın karşısında artık öyle bir kanun getiril
meliydi ki, bu esbabı mucibeyle paralel olsun. 
Halbuki maalesef Adalet Bakanlığı ,ekseriyetin 
Bakanlık genel müdürlerinden ibaret ve müsteşa
rın başkanlığında bulunan bir kurula, savcıla
rın, nakil, tâyin, atamaları ve saire hususları
nı bırakmak gibi, Anayasa Mahkemesinin ta
mamen kararının zıddına bir tasarı getirdi. Bu 
tasarıyı Hasan Dinçer arkadaşımız müdafaa et
ti. Hasbelkader bir kürsüde beraber vazife gör
müş iki insan olarak, Hasan Dinçer'le bunun 
üzerinde çok tartıştık. Hasan Dinçer'in kanaa
tine göre, iktidar, Anayasa Mahkemesinin esba
bı mucibesiyle mukayyet değildir. Anayasa 
Mahkemesi bir kanunu iptal eder; ama yasama 
meclisleri o kanunun iptal kararının, gösteri
len esbabı mucibesiyle mukayyet olmaksızın 
kendi hâkimiyet hakkına istinadetmek suretiy
le, yeni bir kanun getirebilir. O zaman arka
daşlar, «bir daireyi fâsite» içine giriyoruz. Ana
yasa Mahkemesi bir tarafta olacak, bir kanunu 
iptal edecek ve o kanunun iptalinden dolayı da 
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bir esbabı mucibe serd edecek, bir hedef bir is
tikamet gösterecek; fakat iktidar, ben bununla 
mukayyet değilim, dilediğim gibi, yeniden bir 
kanun getireceğim diyecek. E, bu fikri bir hu
kukçu olarak kabul etmek imkânı var mıdır? 
Bugünkü demokratik rejim içinde ve bugünkü 
Anayasa hudutları içinde, böyle bir mütalâayı 
kabul etmek imkânı mevcut değildir. Bundan 
kafan nazar Anayasanın gösterdiği ve muhte
rem arkadaşımızın, Sayın Bakanın, buradan 
okuduğu madde dedikleri gibi değildir. Anaya
samızın 137 nci maddesi, «Kanun Cumhuriyet 
savcılarının ve kanun sözcülerinin özlük işlerin
de ve görevlerini yapmalarında teminat sağla
yıcı hükümler koyar.» E, nedir bu teminat? Bu 
teminat, işte hâkimlerin teminatıdır. Teminat: 
Savcı teminatı, hâkim teminatı, diye Anayasa
da bir esas kabul edilmemiştir. Yani biz hâkim
lerin teminatını başka türlü anlarız, savcıların 
teminatını başka türlü anlarız, demenin mâna
sına nüfuz etmek kolay değildir. 

Muhterem Bakan, bunu izah ederken ikinci 
fıkrayı kendi fikirlerinin mucip sebebi olarak 
ileri sürmektedirler. Halbuki ikinci fıkra bir 
boşluğu doldurmak, bir tereddüdü or
tadan kaldırmak, için konmuştur. Yok
sa savcıların teminatiyle Cumhuriyet Baş
savcısı ve başkan sözcülerinin ve As
kerî Yargıtay Başsavcısının, yüksek mahke
melere, hâkimlerin teminatının onlarla muka
yese etmek gibi bir hal, bir vaziyet ihdas etme
miştir. Yarın öbür gün acaba başsavcının duru
mu nedir? Acaba Askerî Yargıtay Başsavcısı 
ne vaziyettedir diye bir tereddüt olursa, bu te
reddüdü izah maksadında bir boşluğu tamamen 
ortadan kaldırmak için bu fıkra sevk edilmiş
tir. Yoksa bu fıkra buyurdukları gibi savcılar 
teminatını ikiye böler, teminatı ayrı mütalâa 
eder, savcıların teminatını ayrı mütalâa eder, 
Başsavcı ve Askerî Yargıtay Başsavcısının te
minatını ayrı mütalâa eder, onu onun üsünde, öte
kini onun altında düşünür diye bir fikre sap
lamak mümkün değildir. 

Muhterem arkadaşlarım, bu mevzu çok de
rin, bu, saatlerde uzun uzun anlatmak mümkün 
değil, bunun üzerinde çok da tartıştık, makale
ler çıkmıştır, yazılar yazmışızdır, komisyonlar
da uzun uzun tartışmışızdır. Fakat maalesef ik
tidarı bu teminat meselesinde, savcıların temi
natı meselesinde ikna edememişizdir. inşallah 

ileride savcılar daha ziyade bir teminata maz-
har olurlar ve böyle bir teminatsızkktan kurtu
lurlar. Söylediğimiz gibi, sözlerimizde Söke 
Savcısı meselesi o kadar basit bir mesele değil
dir. Söke Savcısı ailesi ile linç edilmekten güç 
kurtulmuştur. Ondan sonra halk hücum etmiş, 
evi talan edilmiştir. Ve ondan sonra buraya ge
len iki bakan bu meseleyi tel'in etmemişlerdir. 
Savcının durumu ile ilgilenmemişlerdir ve bâzı 
şeyler söyleyip, bir seferi görüşme gibi kalkıp 
gitmişlerdir. G-önül isterdi ki, bu İM bakan, ora
da Devleti, kanunları ve Adliyeyi temsil eden, 
savcıyı orada müdafaa etsinler. Bu müdafaa 
yapılmamıştır. Arkadaşlar, yapılmadığı için bu
nun üzerinde durmuşuzdur ve durmakta da de
vam edeceğiz. Savcı ölümle tehdidedilsin, bu 
devirde palas pandıras ailesi ile kaçsın, evi ta
lan edilsin, Sayın Bakan o mesele ayrıdır, git
ti geldi ve saire filân diye bâzı mütalâaları bu 
kürsüden beyan buyursun, doğrusu çok 
acıklı bir manzaradır bu. Ben savcılara büh
tanda bulunmadım. Bu bühtan kelimesini, heı 
halde Sayın Balkan bir sürçü lisan olarak bura
dan ifade buyurdular. Bühtan kelimesinin lü
gati mânasını bizim gibi başı beyazlanmış in
sanlar pekâlâ takdir ederler. Kendileri de bi
zim grupta olduğu için takdir buyurmamalarını 
doğrusu üzüntü ile karşıladım. 

Ben savcılara bir taarruz yapmıyorum. Sav
cıların teminatı olmadığından, Adalet Bakan
lığını ve İktidar Hükümeti savcıların teminatı
mı sağlamadığı için, kendilerinin, meselelerin 
üzerine gidemediklerini ve iktidarın sultasın
dan bir türlü kurtulamadıklarını ve dolayısiyle 
Türkiye'de bugün cereyan eden hâdiselere lâ-
yikiyle el koyamadıklarını ifade etmek üterim. 
Mesele bundan ibarettir. 

Kıymetli arkadaşlarım, bir parti başkanı 
dini istismar ediyor ve biz iktidara geldiğimiz 
zaman Halife-i Rui Zemini Türkiye'ye getirece
ğiz, din esaslarını kabul edeceğiz, ona göre ha
reket edeceğiz diyor ve Cuma namazlarının kı
lınması çin yeni kanunlar getirerek, memurla
rın vazifesini bırakarak onların camilere gitme
sini tasvibedici sözler söylüyor. Ve Sayın Ren-
deci'nin buyurduğu gihi, hususi olarak da ba
na lütfetmişlerdi. Dosyalar yapılıyor, baş
savcıya veriliyor, başsavcı ölü sukutu içinde 
duruyor. Bu Cumhuriyet Başsavcısı olamaz ar-
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kadaşlar. Bu arkadaş Cumhuriyet Başsavcısı 
sıfatını izaa etmiştir. Böyle dosyalar kendisine 
gidecek, müspet veya menfi bir karar vermiye-
oek, aylarca önünde duracak, ses çıkamaya
cak ve bir parti başkanı da istediği gibi cirit 
atacak ve bizler de susacağız. Ydk arkadaş
lar, yok. C. H. P. nin bu durum karşısında su
sacağını zannedenler çok aldanırlar. Biz bu 
meselelerin üzerine gideceğiz. Ve ben tahmin 
ederim ki, yalnız C. H. P. si gidecek değildir, 
Adalet Partisi içinden de arkadaşlar gidecek
tir, buna imanım vardır. Onun için ben baş
savcının durumuna temas etmiştim ve Karma 
Bütçe Komisyonunda bir arkadaşın söylediği 
beyanları aynen bu kürsüde okudum. O benim 
mütalâam değil, onun mütalâası ama, o müta
lâaya tam mânasiyle katıldığımı da ifade ettim. 
O. H. P. olarak düşüncelerimiz bunlardır. Sa
yın Bakanın, bilmiyorum geçen sefer de öyle 
bizim sözlerimizi çok haşin bir tavırla karşıla-
di, bu sefer de fböyle toldu. Ben halbuki Ada
let Bakanlığına karşı, o bakanlıkta vazife gör
müş insan olarak daima tatlı nazarla bakarım. 
Bilmiyorum sert mi söyledik acaba bâzı mese
leleri dile getirirken. Kendilerinden böyle 
ümidetmezdim. Fakat hakikaten biraz da üzül
düğümü ifade etmek isterim. 

Arkadaşlarım bu saatte beni tekrar dinle
mek lûtfunda bulundunuz ama zaruri olarak bu 
sözü aldım. Özür dilerim tekrar tekrar, hepi
nizi saygı ile selâmlarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Özden. 
Başka söz istiyen arkadaşımız?.. Yok. Adalet 
Bakanlığı Bütçesinin tümü üzerindeki görüş
meler sona ermiştir. Bölümlere geçilmesini oy
larınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir efendim. 

(A/l) Cari harcamalar 

Bölüm Lira 

11.000 Ödenekler 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

12 000 

Bölüm Lira 

12.000 Personel giderleri 9 086 761 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

13.000 Yönetim giderleri 23 612 363 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

14.000 Hizmet giderleri 55 682 061 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir 

15.000 Kurum giderleri 60 986 753 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir 

16.000 Çeşitli giderler 2 243 701 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenıier... Kabul edilmiştir. 

(A/2) Yatırım harcamaları 

22.000 Yapı, tesis ve büyük onıarım 
rım giderleri 1 920 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

(A/3) sermaye teşkili ve transfer harcamaları 

I - Sermaye teşkili 
31.000 Kurumlara katılma payları 

ve sermaye teşkilleri 94 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

32.000 Kamulaştırma ve satınalma-
lar 650 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

II - Transferler 
34.000 Malî transferler 154 635 

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

35.000 Sosyal transferler 1 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

36.000 Borç ödemeleri 750 000 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 
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Tümünü oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler.,, Kabul edilmiştir efen
dim. 

Adalet Bakanlığı bütçesi aziz miletimize ve 
Adalet Bakanlığına ve onun mümtaz mensupla

rına hayırlı ve uğurlu olsun efendim. Bu su
retle giinlüik programı g'erçekleştirmiş oluyoruz. 
Saat 2,25. 30 Ocak 1971 saat 9,30 da toplanmak 
üzere 31 noi Birleşimi kapatıyorum efendim. 

Kapanma saati - 2,25 
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Vakıflar Genel Müdürlüğü 1971 yılı Bütçe kanunu tasarısına verilen oyların sonucu 

(Tasarının kanunlaşması kabul olundu. 

Üye sayısı : 183 
Oy yerenler : 125 

Kabul edenler : 119 
Beddedenler : 6 

Çekinserler : 0 
Oya katılmıyanlar : 56 

Açık üyelikler : 2 

[Kabul edenler] 
TABİÎ ÜYELEE 

Vehbi Ersü 
Suphi Gürsoytrak 
Kâmil Karavelioğlu 
Sami Küçük 
Fahri Özdilek 
M. Şükran özkaya 
Haydar Tunçkanat 

ADANA 
M. Nuri Âdemoğlu 

ADIYAMAN 
Mehmet Sırrı Turanlı 
AFYON KARAHÎSAR 
M. Kâzım Karaağaçlı-
oğlu 
Ahmet Karayiğit 
Kemal Şemocak 

AĞRI 
SaMh Türkmen 

AMASYA 
Macit Zeren 

ANKARA 
Turhan Kapanlı 
Yiğit Köker 
Mahmut Vural 
İsmail Yetiş 

ANTALYA 
Mehmet Pırıltı 
Akif Tekin 

ARTVİN 
Fehmi Alpaslan 

AYDIN 
Ali Celâlettin Coşkun 

BALIKESİR 
Nuri Demirel 
Mehmet Güler 
Cemalettin İnkaya 

BİNGÖL 
A. Hikmet Yurtsever 

BÎTLÎS 
Orhan Kürümoğlu 

BOLU 
Turgut Yaşar Gülez 
Alâettin Yılmaztürk 

BURDUR 
ö. Faruk Kmaytürk 

BURSA 
Şeref Kayalar 
Cahit Ortaç 
Saffet Ural 

ÇANAKKALE 
Nahit Altan 
Ziya Termen 

ÇANKIRI 
Gürhan Titrek 

ÇORUM 
M. Şevket öaçetin 
Safa Yalçuk 

DENİZLİ 
Ali Kemal Turgut 

DİYARBAKIR 
Selâhattin Cizrelioğlu 
Azmi Erdoğan 

ELAZIĞ 
Celâl Ertuğ 
Salim Hazerdağlı 

ERZURUM 
Osman Alihocagil 
Sakıp Hatunoğlu 
Edip Soraıunoğlu 

ESKİŞEHİR 
Ömer Ucuzal 

GAZİANTEP 
İbrahim Tevfik Kutlar 

GİRESUN 
Sabahattin Orhon 

GÜMÜŞANE 
Abbas Cilâra 

HATAY 
Mustafa Deliveli 

İSPARTA 
Mustafa Gülcügil 

İÇEL 
Talip özdolay 

İSTANBUL 
Erdoğan Adalı 
Mebrure Aksoley 
Şevket Akyürek 
Halûk Berkol 
O. Zeki Gümüşoğlu 
Ekrem Özden 
Rifat Öztürkçine 
Cemal Yıldırım 

İZMİR 
Beliğ Beler 
Mustafa Bozoklar 
Mümin Kırlı 
Orhan Kor 

KARS 
Y. Ziya Ayrım 

KASTAMONU 
Mehmet Çamlıca 
Ahmet Nusret Tuna 

KAYSERİ 
Hüsnü Dikeçligil 
Hüseyin Kalpaklıoğlu 
Sami Turan 

KIRKLARELİ 
Ali Alkan 

KIRŞEHİR 
Halil özmeı 

KOCAELİ 
Lûtfi Tokoğlu 

KONYA 
Osman Nuri Canpolat 
Sedat Çumralı 
Fevzi Halıcı 
Fakih özlen 
Mehmet Varışlı 

KÜTAHYA 
A. Orhan Akça 
1. Etem Erdinç 

MALATYA 
Hamdi özer 

MANİSA 
Oral Karaosmaraoğlu 
A. Orhan Süersam 
Ruhi Tunakan 

MARAŞ 
Adnan Karaküçük 

MARDİN 
Abdurrahman Bayar 
Abdülkerim Saraçoğlu 

MUĞLA 
llyas Karaöz 
Haldun Menteşeoğlu 

MUŞ 
İsa Hisan Bing'il 

NEVŞEHİR 
1. Şevki Atasağun 

NİĞDE 
Kudret Bayhan 
Hüseyin Avni Göktürk 
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ORDU 

Selâhattin Acar 
Bekir Sıtkı Baykal 

RİZE 
O. Mecdi Agun 

SAKARYA 
Osman Salihoğlu 

SAMSUN 
H. Enver Işıklar 
Refet Rendeci 

Fethi Tevetoğlu 

SÜRT 

Abdurrahman Kavak 
SİNOP 

Nâzım tnebeyli 

SİVAS 

Nurettin Ertürk 
TEKİRDAĞ 

Cemal Tarlan 

TOKAT 
Ali Altuntaş 

TRABZON 
ö. Lûtfi Hocaoğlu 
Reşat Zaloğlu 

URPA 
Hasan Oral 

UŞAK 
Mehmet Faik Atayurt 

YOZGAT 
İsmail Yeşilyurt 

ZONGULDAK 
Tarık Remzi Baltan 
Ahmet Demir Yüce 
CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Feridun Cemal Erkin 
Kasım Gülek 
Mehmet İzmen 
Fahri Korutürk 
Tayfur Sökmen 
Zerin Tüzün 

GAZİANTEP 
Salih Tanyeri 

GİRESUN 
İhsan Topaloğlu 

[Reddeden] 
İZMİR 

Necip Mirkelâmoğlu 
MALATYA 

Nurettin Akyurt 

[Oya katılmıy anlar] 

VAN 
Ferid Mplen 

ZONGULDAK 
Mehmet Ali Pestilci 

TABU ÜYELER 
Ekrem Acun er 
Refet Aksoyoğlu 
Mucip Ataklı 
Emanullah Çelebi 
Kadri Kaplan 
Suphi Karaman 
Sezai O'Kan 
Mehmet öz güneş 
Selâhattin özgür 
Ahmet Yıldız 
Muzaffer Yurdakuler 
(1. Â.) 

ADANA 
M. Yılmaz Mete 
Mukadder öztekin 
Mehmet Ünaldı 
(Bşk. V.) 

ANKARA 

Hıfzı Oğuz Bekata 
Turgut Cebe 
Mansur Ulusoy 

AYDIN 
İskender Cenap Ege 
Halil Gdral 

BALIKESÎB 
Nejat Sarlıcalı 

BİLECİK 
Mehmet Orhon Tuğrul 
(B.) 

BURSA 
I. Sabri Çağlayangil 
(B.) 

DENİZLİ 
Hüseyin Atmaca 

EDİRNE 
Mehmet Nafiz Ergen eli 

ERZİNCAN 
Fehmi Baysoy 

HAKKÂRİ 
Necip Seyhan 

HATAY 
Enver Bahadırlı 

İÇEL 
Lûtfi Bilgen 

İSTANBUL 
Tekin Arıburun 
(Başkan) 
Fikret Gündoğan 

İZMİR 
Nazif Çağatay 

KARS 
Sırrı Atalay 
Mehmet Hazer 

KOCAELİ 
Hikmet îşmen 

MANİSA 
Doğan Barutçuoğlu 

MARAŞ 
Hilmi Soydan 

ORDU 
Şevket Koksal 

SAKARYA 
Mustafa Tipli 

SAMSUN 
Rıza Isıtan 

SİVAS 
Âdil Altay 
Hüseyin öztürk (I.) 

[Açık üyelikler] 
Eskişehir 1 
Sivas 1 

Yekûn 

TEKİRDAĞ 
Hayri Mumcuoğlu 
(Bşk. V.) 

TOKAT 
Zihni Betil 

TRABZON 
Ali Şakir Ağanoğlu 

TUNCELİ 
Arslan Bora 

URFA 
1. Etem Karakapıcı 

YOZGAT 
Sadık Artukmae, 
CUMHURB A ŞK ANTN-

CA SEÇİLEN ÜYELER 
Lûtfi Akadlfl 
Hidayet Aydmer 
Hayri Dener 
Vehap Güvenç 
Osman Koksal 
Cemal Madanoğlu 
Ragıp Üner 
Âdil Ünlü 
Suad Hayri Ürgüplü 
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Vakıflar Genel Müdürlüğü 1971 yılı Bütçe kanunu tasarısı ve B 
. Karma Komisyonu raporu (1 /401) 

T. C. 
Başbakanlık 30 . 11 . 19 

Kanunlar ve Kararlar Tetkik Dairesi 
Sayı : 71-1102/8306 

MÎLLET MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA 

Maliye Balkamlığınıca hazırlaman ve Türkiye Büyük Millet Meclisine ara Bakamlar 
lunca 30 . 11 . 1970 taırilhinıde kararlaştırılanı «Vakıflar Grenel Müdürlüğü 1971 yılı Büt 
mum tasarısı» ile gerekçesi ve eki cetveller ilişik olarak Bunrulmuşitur. 

Gereğinin yapılmasını rica ederim. 
Süleyman Demirel 

Vakıflar G. Md. Bütçesi (S. Sayusı : 1496) 
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Vakıflar Genel Müdürlüğü 1971 yılı Bütçe Kanunu gerekçesi 

— GENEL AÇIKLAMA — 

Vakıflar Genel Müdürlüğünün 1971 yılı Bütçe Kanunu tasarısı düzenlenerek ekleriyle birlikte sunulmuştur. 
1967 - 1969 yıllarının tahsilat seyri ile inşaları bu yıl tamamlanacak akaarlardan 1971 yılında elde edileceği 

sılatlar göz önünde bulundurulmak suretiyle düsonlenmiş bulunan işbu bütçenin gelir ve gider toplamı (79 39 
olan 1970 yılı Bütçesine nazaran (11 397 922) lira flbir fazlalık arz etmektedir. 

— GELIR BÜTÇESI — 

(79 396 136) lira olarak teklif edilen 1971 yılı Gelir Bütçesinin (48 801 196) lirası, Vakıflar Genel Müdürlüğ 
(30 594 940) lirası da Hazine yardımından karşılanacaktır. Hazine yardımı; eski eserlerin etüt ve proje giderl 
nan ve kudretsiz mülhak vakıflara ait âbidevî eski eserler onarımları ve bu onarım işlerinde çalışacak Devlet M 
işçi ücretleri ve Devlet Memurları geçici görev yollukları, emekli keseneği ve % 1 ek karşılıkları, Abide ve e 
tmalına giderleri, Dernekler ve köyler tarafından inşa veya tamir ettirilecek hayrata yardım tertiplerine konula 
etmektedir. 

işbu bütçe tasarısı 1970 yılı Bütçesi ile karşılaştırıldıkta görüleceği üzere gelir kısmı (11 797 922) lira fazla 
noksan ve fazlanın sebepleri ve her maddeye konulan gelirin tahmininde dayanılan esaslar, maddelere göre aşağ 

Bölüm Madde 

62.000 62.121 
İcarei vahide : 1970 yılı Bütçe tahmini (30 000 000) 1971 yılı için tahmin olunan (35 554 237) 
Bu gelir, vakıf akaarlarm kirai.ar:ndan teinin edilmektedir. Aşağıda yazılı üç yıllık tahsilâıt mik 
bırakılmasından ve gerekse 1963 • 1969 yıllarında inşasına başlanmış olup da I* 71 yılı içinde 
Bayındıra sokaktaki işhanı, İstanbul'da Aşar efendi, Gökçek, Antalya, İsparta işhanları ile Ça 
ve sinema) gibi tesislerimizin getireceği kira miktarı da göz önüne alınarak geçen yıla naz 

1 (35 554 237) lira tahmin ve tek Uf edilmiştir. 
ıSenesi Bütçe tahminleri Yılı içinde yapılan tahsilat 

1967 18.900.000 26.554.787 
1968 24.290.000 31.001.239 
1969 29.000.000 36.876.779 

Vakıflar G. Md. Bütçesi (S. Sayısı : 1496) 
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62.000 62.122 İearei müeccele : 1970 yılı Bütçe tahmini (15 000) 1971 yılı için tahmin olunan (15 000) 
2762 sayılı Vakıflar Kanunu mucibince tasfiyeye tabi tutulan icareteynli gayrimcnikullerin 10 y 
daha uzatılan ve bu süre de 13 . 12 . 1955 tarihinde sona ermekle bir yıllık karelerinin 20 misli 
reteynli gayrimenkuller 2762 Sayılı Kanunun 29 ncu maddesi gereğince kendiliğinden mutasar 
vakfın haıkkı ivaza inkılâbederek gayrimenkullerin tamamı bu ivaz karşılığında birinci sırada ip 
göre artık icare alınması bahis konusu değilse de eski yıllara ait bakayadan aşağıda yazılı üç yıl 
lira elde edileceği anlaşılmakla tu miktar tahmin ve teklif edilmiştir. 

Senesi Bütçe tahminleri Yılı içinde yapılan tahsilat 

1967 
1968 
1969 

20.000 
20.000 
15.000 

16.332 
13.620 
8.219 

Mukataa : 1970 yılı Bütçe tahmini (5 000) 1971 yılı için tahmin olunan (5 000) 
62.000 62.123 İcareteynli gayrimenkuller gi'si mukataalı topraklarda tasfiyeye tabi olup bu kabil gayrimenk 

de açıklanan esaslar dairesinde kendiliğinden mutasarrıflarının mülkiyetine geç'.niş olduğundan 
ilgili idarelerden alman bilgiye nazaran devam etmekte olan bakaya tahsilatından (5 000) lira 
anlaşılmakla buna göre tahmin olunmuş üç yıllık tahsilat seyri aşağıda gösterili t şiştir. 

Senesi Bütçe tahminleri Yılı içinde yapılan tahsilat 

1967 
1968 
1969 

5.000 
5.000 
5.000 

10.682 
7.327 

12.733 
62.000 62.124 Vakıf memba suları kârı ve işletme hâsılatı : 1970 yılı Bütçe tahmini (300 000) 1971 yılı için tah 

İstanbul'daki Vakıf Taşdelen ve Karakulak Memba Suları 1967 yılı sonuna ka lar ihale suretiyl 
ve buna göre bütçeye gelir konulmakta idi. 
Bu kere. bahse mevzu suların aızu edildiği şekilde işletilmediğinden kiraya veril uiyerek 3913 say 
tarihinden itibaren kurulan işletme eliyle işletilmesine, İdare Meclisinin 21 . 2 . 1967 tarih ve 6 
verilmiştir. 
Faaliyete geçen işletmece 1971 yılında (300 000) lira kâr ve hâsılat elde edeceği anlaşılmakla' bu 
muştur. 
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G2.000 62.141 Mahlûl muaoeelesi : 1970 yılı Bütçe tahmini (400 000) 1971 yılı için tahmin olunan 
Mahlûl muaccelesi, sabit ve muayyen bir gelir olmayıp mutasarrıflarının bilâvdet ölümü dolay 
edilmiş veya Vakıflar idarelerince öğrenilmiş bulunan menşei vakıf olan icareteynli gayrimenkuller 
tutulmalarında fayda görülmiyenlerdn satışlarından hâsıl olmaktaydı. İşbu satış bedeli 29 . 5 . 19 
1262 sayılı Kanunun ek 2 nci maddesi gereğince özel fona yatırılması hükme bağlandığından Ge 

Senesi Bütçe tahminleri Yılı içinde yapılan tahsilat 

1967 
1968 
1969 

1.400.000 
1.200.000 
600.000 

672.726 
354.387 

1.878.997 
•02,000 62.142 Zeytinlik hâsılatı : 1970 yılı Bütçe tahmini (500 000) 1971 yılı için tahmin olunan (500 000) 

Bu gelir işletme bölgeleri haricinde bulunan İzmir, Hatay, Manisa ve Muğla viLıyetlerî dâhilindök 
Vakıflar idarelerinden alman malûmata nazaran 1971 yılında (500 000) lira hâsılat sağlanabileceğ 
tahsilat seyri aşağıda gösterilmiştir. 

Senesi Bütçe tahminleri Yılı içinde yapılan tahsilat 

1967 
1968 
1969 

268.000 
268.000 
300.000 

343.629 
602.437 
335.519 

52.000 62.143 Arazi ve incirlikler hâsılatı : 1970 yılı Bütçe tahmini (600 000) 1971 yılı için tahmin olunan (60 
Bu gelir, serbest kira rejimine tabi bulunan bağ, bostan ve tarla gibi gayrimenkullerle Aydm'dak 
dıklarından elde edilmektedir. İlgili Vakıflar idaresinden alınan malûmata nazaran 1971 yılında ( 
sılat sağlanacağı anlaşılmakla bu miktar teklif edilmiş ve üç yıllık tahsilat seyri aşağıda gösterilmi 

(Senesi Bütçe tahminleri Yılı içinde yapılan tahsilat 

1967 
1968 
1969 

600.000 
410.000 
450.000 

523.072 
597.078 
626.660 
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€2.000 62.144 Zeytinlikler işletmeleri hâsılatı ve kârı : 1971 yılı Bütçe tahmini (600 000) 1971 yılı için tahmin 
Bu gelir, 3913 sayılı Kanun uyarınca Ayvalık ve Aydm'da kurulmuş olan vakıf zeytinlikler işle 
mekte ve kampanya Şubat sonuna kadar devam ettiği cihetle, bu yılın kira ve kârı ertesi yıl b 
Bu oümleden olarak 1970 yılı geliri, 1971 yılı Bütçesine irat kaydedilecektir. Sözü geçen işlet 
yağlarından halen elde bulunan stokların 1970 - 1971 yılı içinde satılmasiyle Gene] Müdürlüğün 
hâsılat ve kârından (600 000) L'ra gelir sağlanabileceği anlaşıldığından bu miktar teklif edilmiş 
da gösterilmiştir. 

iSenesi Bütçe tahminleri Yılı içinde yapılan tahsilat 

1967 
1968 
1969 

2.396.980 
1.000.000 
600.000 

417.756 
59.555 

,3.713.182 
62.000 62.145 Diğer hâsılatlar : 1970 yılı Bütçe tahmini (3 800 000) 1971 yılı için tahmin olunan (3 800 000) 

Bu gelir, mülhak vakıfların, Vakırlar idarelerince tahsil olunan icare ve mukataaları ile emane 
since idare olunanların her türlü gelirlerinden alınmakta olan % 10 idare ve tahsil gelirlerinden, 
kanunî ve nizamî sebeplerle mazbut vakıflar arasına alman mülhak vakıfların birikmiş gelir f 
sebei Umumiye Kanununun 93 ncü maddesi mucibince zamanaşımına uğrayan paralardan, esk 
idare lehine hükmolunan alacak faizlerinden mahkeme giderleri istirdadından teıekkübetnıektedi 
nılarak tahmin edilmesi mümkün değilse de aşağıda 3 yıllık tahsilat seyrine ve Vakıflar ida 
(3 800 000) lira kadar tahsilat yapılabileceği tahmin olunmakla bu miktar teklif edilmiştir. 

iSenesi Bütçe tahminleri Yılı içinde yapılan tahsilat 

1967 
1968 
1969 

1.900.000 
2.200.000 
2.500.000 

4,048.513 
4.390.137 
6.392.466 

62.000 62.321 T. Vakıflar Bankası temettüleri : 1970 yılı Bütçe tahmini (3 800 000) (1971 yılı için tahmin olun 
6219 sayılı Kanun gereğince 1951 yılında kurulmuş olan T. Vâkıflar Bankasının (50 000 000) li 
Genel Müdürlüğüne ait bulunmaktadır. Bankaların Genel Kurul toplantıları ertesi yılın Mart a 
temettüler ertesi yıl bütçesine irat kaydedilmektedir. Bu cümleden olarak 1971 yılı Bütçesine i 
temettünün (3 800 000) liraya baliğ olacağı tahmin edilmekle aynen teklif edilmiş ve 3 yıllık tah 
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Senesi Bütçe tahminleri Yılı içinde yapılan tahsilat 

1968 
1969 
1970 

3.000.000 
3.500.000 
3.800.000 

3.444.343 (1967 temettüü) 
3.874.893 (1968 » ) 
3.870.854 (1969 » ) 

62.000 62.322 Akaar ve toprak satış bedeli faui : 1970 yılı Bütçe tahmini (1 500 000) 1971 yılı için tahmin olunan 
Getirdikleri gelir ve bulundukları mevki itibariyle elde tutulmalarında fayda görülmiyen akaar 
lar Kanuununun 12 nci maddesi uyarınca satılarak elde edilen satış bedelleri, yeni akaarlar inşa 
kıflar Bankasında % 1 vadesiz \ e % 9 vadeli faizle tenmiye edilmektedir. İnşaata tahsis edilen 
kak tahakkuk ettikçe peyderpey Bankadan çekilmekte ve üzerine yeni satış b e l i l e r i gelmektedir 
mânasiyle tatbikini sağlayabilme. k maksadiyle yapılmakta olan gayrimenkul salıklarından bankay 
lında ancak (1 500 000) lira faiz almabileecği tahmin edilmekle üç yıllık talisihji seyri aşağıda gö 

Senesi Bütçe tahminleri Yılı içinde yapılan tahsilat 

1967 
1968 
1969 

750.231 
993.687 

1.500.000 

2.526.993 
1.457.991 
2.594.133 

62.000 62.323 Tâviz bedeli faizi : 1971 yılı Bütçe tahmini (150 000) 1971 yılı için tahmin olunan (150 000) 
İcareteynli gayrimenkullerle mukataalı topraklardan 2762 sayılı Kanunun 27 ve 28 nci maddeleri m 
delleri bir gelir kaynağı olarak Bankada tenmiye edildiği gibi yeni inşaata tahıL" ve sarf edilmekt 
takip neticesi tâviz bedeli tahakkuk ve tahsilatı nisbeten arttığı anlaşılmakla (150 000) lira faiz 
dan bu miktar teklif edilmiş ve üç yıllık tahsilat seyri aaşğıda gösterilmiştir. 

'Senesi Bütçe tahminleri Yılı içinde yapılan tahsilat 

1967 
1968 
1969 

10.000 
15.000 

150.000 

46.432 
151.973 
172.957 

72.000 72.100 Hazine yardımı : 1970 yılı Bütçe tahmini (25 528 500) 1971 yılı için tahmin olunan (30 594 940) 
1971 yılı Bütçesine konulan (30 594 940) lira Hazine yardımı, eski eserlerin etüt ve proje gi 
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devralman âbidevî eski eserler onarımı ve bu onarım işlerinde çalışacak Dev,et Memurları 
ve Devlet Memurları geçici görev yollukları, Emekli keseneği ve % 1 ek karşı)'klan, işçilerin 
ve eski eserlerin kamulaştırma ve satmalına giderleri, Dernekler ve köyler tara ândan inşa ve 
tertiplerine konulan ödeneklerin karşılığım teşkil etmektedir. 

72.000 72.400 Geçen yıldan devreden nakit : 1970 yılı Bütçe talimini (799 714) 1971 yılı için tahmin olunan 
1970 yılında Bütçeden yapılacak tasarruf ile elde edilecek gelir, yıl içerisindeki harcamadan f 
1971 malî yılma (1 976 959) lira gibi bir nakit devri olacağı tahmin edilmekle bu miktar tekl 

GİDER BÜTÇESİ GEREKÇESİ 

Cari harcamalar 

12.000 PERSONEL GİDERLERİ : 

12.110 Genel idare memurları aylıkları : 
657 ve 1327 sayılı Devlet Memulları Kanunu gereğince genel müdürlükte görevli bulunan memu 
henüz intibakları yapılamamış o duğundan bu memurlara bir yılda ödenecek olan aylıklarının k 
tarı, ileride tâyin ve tesbit edi diğindc işbu tertibine Maliye Bakanlığınca yeteri kadar ödenek 
ödenek konulmuştur. 

12.150 819 sayılı Kanun gereğince yapı.acak ödemeler : 
657 ve 1327 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile işbu yan ödeme kaldırılmış olmakla ödenek konu 

12.211 Genel idare hizmetlileri ücreti : 
İşbu tertipten ücret alan hizmetliler, 657 ve 1327 sayılı Kanunla Devlet Memulları kapsamına 
muktezi yıllık ödeneği, 12.110 ncu maddeye konulacağı cihetle bu tertibe ödenek konulmamıştır 

12.230 Genel idare geçici hizmetliler ücreti : 
İşbu tertipten ücret alan geçici hizmetliler, 657 ve 1327 sayılı Kanunla Devlet Memurları kaps 
lınca muktezi ödeneği, 12.110 ncu ilgili maddesine konulacağı cihetle bu tertibe ödenek konulm 

12.250 Yabancı uzmanlarla yardımcıları ücreti : 
Onarılması gereken eski eserlerin durumuna göre ne şekilde restore edilmeleri gerektiğine dair 
ve rapor verme bakımından dış memleketlerde tanınmış eski eserler mütehassıslarından geçici 
yabancı uzman ve yardımcılar na lüzum hissedildiğinde verilecek ücreti karşılıyacak ödeneğin k 
lira ödenek teklif olunmuştur. 
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Sözleşmeli personel ücretleri : 
Vakıflar Genel Müdürlüğünün yatırım ile genel yönetimle ilgili hizmetlerde istihdamına lüzum h 
ödenecek ücretin temini için aç lan işbu tertibe (1) lira ödenek konulmuştur. 
Teknik personel ücretleri : 
İşbu tertipten ücret alan teknik personel, 657 ve 1327 sayılı Kanunla Devlet Memurları kapsamın 
yapılınca yıllık muktezi ödeneği, ilgili 12.110 ncu maddesine konulacağı cihetle bu tertibe ödene 
Tarım işçi ücretleri : 
İşletme bölgeleri haricinde bulunan; 
lA) İzmir, Hatay, Muğla ve MS.)-isa'da tesbit edilebilen (700 000) zeytin ağacı ile bunların dışında 
ıB) Kütahya'da 160 dekarlık vakıf arazisi üzerinde yeni tesis edilen beş milyon lira değerindeki 
C) Giresun'da 126 parçada bulunan fındıklıklarla meyva bahçelerinin, 
D) Urfa'da bulunan geniş arazi ve bahçenin, 
E) Adana'da mevcut narenciye bahçelerinin, 
Toprak hafriyatı, gübreleme, bıdaına, sulama, toprak muhafaza, hastalık ve zararhlarla mücadele 
zirai işçilerin günlük ve götürü ücret ve yevmiyeleri karşılığı olarak geçen yılın sarfiyatı ve 197 
alınarak (200 000) lira ihtiyacı karşılıyamıyacağı anlaşılmakla geçen yıla nazaran (100 000) lira fa 
muştur. 

12.290 7044 sayılı Kanunla devralman eski eserler onarımı hizmetlileri ücreti : 

İşbu tertipten ücret alan eski esirler onarımı hizmetlileri, 657 ve 1327 sayılı Kanunla Devlet Me 
makla intibakları yapılınca yıllık muktezi ödeneği, ilgili olduğu 12.110 ncu maddesine konulacağ 
mamıştır. 

12.310 Aile yardımı : 
657 ve 1327 sayılı Devlet Memulları Kanunu kapsamıma alman Vakıflar Genel Müdürlüğünde görev 
mı ile sair aile yardımını karşılamak üzere (144 000) lira tahmin ve teklif olunmuştur. 

12.320 Doğum yardımı : 
657 ve 1327 sayılı Devlet Memırg arı Kanunu kapsamına alman Vakıflar Genel Müdürlüğünde görev 
di nazara alınarak 1971 yılında vukubulacak doğum için (14 000) lira tahmin ve teklif olunmuş 

12.330 ölüm yardımı : 
657 ve 1327 sayılı Devlet Memulları Kanunu kapsamına alman Vakıflar Genel Müdürlüğünde görev 
nazara alınarak 1971 yılında vukubulacak ölüm yardımı için (16 000) lira tahmin ve teklif olunmu 
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12.340 Tedavi yardımı ve cenaze masrafları : 
657 ve 1327 sayılı Devlet Memulları Kanunu kapsamına alman Vakıflar Genel Müdürlüğünde göre 
nazara alınarak 1971 yılında vı irabulacak tedavi yardımı ve cenaze masrafları için (400 000) l 

12.350 Yakacak zammı : 
4178 sayılı Kanunun 9 ncu macdesi gereğince, 1 500 ve daha yukarı rakımlı yer.lerde vazife göre 
rilmektedir. 

12.730 Emekli keseneği karşılıkları : 
Bu itibarla, 4 vilâyetin rakımı 1 500 ve daha yukarı olduğundan burada vazife gören memurlara 
6 aylık yakacak zammı tutarı için (3 000) lira tahmin ve teklif edilmiştir. 
5434 sayılı T. C. Emekli Sand ğı Kanununa ek ve geçici maddeler eklenmesine ve bu kanunun 
dair olan .1101 sayılı Kanunun ek 4 ncü maddesine göre iştirakçilerden alınmakta olan % 6 nis 
kurumlardan alınmakta olan % 6 nisbetindeki karşılıklar da % 14 e çıkarılmış bulunmaktadır. 
Bu hükme göre gerek kesenek ve karşılıkları ve gerekse ilk defa hizmete alman iştirakçilerin ay 
terfi suretiyle maaş ve ücretleri artanların, artış farkları karşılığının ilgili kuruma ödenmesi icab 
desine konulan (16 725 394) liranın % 14,5 ğu üzerinden hesaplanan (2 425 182) lira kesenek kar 

12.380 Sosyal Sigortalar Kurumları keıenek ve prim karşılıkları : 
12.260 ve 12.280 nci maddelerine konulan ödenekten işçilere yapılacak ödemelerden Sosyal Sigor 
ken kesenek ve prim karşılığı olarak (37 500) lira tesbit ve teklif olunmuştur. 

12.391 Giyecek yardımı : 
İşbu yeni açılan tertibe, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 211 nci maddesi gereğince tâyin v 
larına verilecek giyecek yardımı ödeneğini temin bakımından (1) lira ödenek konulmuştur. 

12.392 Yiyecek yrardımı : 
İşbu yeni açılan tertibe, 657 sfyılı Devlet Memurları Kanununun 212 nci maddesi gereğince tâyi 
murlarına verilecek yiyecek yarlnıuna ait ödeneği temin bakımından (1) lira ödenek konulmuştur 

12.410 Fazla çalışma ücreti : 
657 ve 1327 sayılı Devlet MenmB-arı Kanunu ile işbu yan ödeme kaldırılmış olmakla ödenek konulm 

12.510 Ek <gıörev tazminatı : 
657 ve 1327 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile işbu yan ödeme kaldırılmış olmakla ödenek konulm 

12.520 Kasa tazminatı : 
657 ve 1327 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile işbu yan ödeme kaldırılmış olmakla ödenek konulm 

12.571 İşsrüçlülüğü, iş riski ve teminind3ki güçlük zammı : 
1327 sayılı Kanunun 71 nci madlesiyle 657 sayılı Kanunun VI nci kısmının sonuna eklenen ek m 
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olunacak memurlara verilecek bahse konu zamlara ait ek ödeneğin temini baklamdan yeni açıla 
konulmuştur. 

12.590 229 sayılı Kanunla verilen Başasistan ve asistanlar tazminat : 
657 ve 1327 sayılı Devlet Memulları Kanunu ile işbu yan ödeme kaldırılmış olmakla ödenek konulm 

12.600 ödül : 
Devlet memurlarından yabancı dil imtihanlarını kazananlara verilecek ödülü ka şılamak ve lüzum 
sı bakımından (1) lira teklif olunmdştur. 

12.710 Temsil ödeneği : 
657 ve 1327 sayılı Devlet Memur arı Kanunu ile işbu yan ödemeler kaldırılmış olmakla ödenek kon 

12.730 1232 sayılı Kanun gereğince verilecek ödenek ve tahsisat : 
657 ve 1327 sayılı Devlet Memur1'arı Kanunu ile işbu yan ödemeler kaldırılmış ol:nalda ödenek kon 

12J51 'Mahrumiyet yeri ödeneği : 
657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 198 nci maddesi gereğince mahrumiyet yeri sayılan bir m 
murlarına verilecek mahrumiyet yeri ödeneğini temin bakımından yeni açılan işbu tertibe (1) lira ö 

12.811 Sürekli görev yollukları : 
1969 yılı fiilî tediyesine ve 1970 yılının sarfiyat seyrine göre (25 000) lira ihtiyaç karşılıyaeağı anl 

12.813 Geçici görev yolluğu : 
1968 yılında başlanan ve 1970 yılı sonunda ikmal edileceği tahmin olunan gerek merkez ve gerek 
kıf gayrimenkullerin tesbit ve leşçilini temin için vakıf envanteriyle aplikasyon'a, görevlendirilmi 
işlerde hariçten ve daireden çk' ştırılmakta olan memurların her yıl meslekî bilgilerini arttırmak 
rin, ayrıca yatırım hizmetlerinde istihdam edilen teknik memurların geçici görev yollukları için (1 
edilmiştir. 

12.816 Yollnk karşılığı verilen tazminat : 
6245 sayılı Harcırah Kanununun 19 nen maddesi gereğince vakıf zeytinlikleri işlet ne bölgeleri hari 
renciye bahçelerinde çalışan me"-Hırlara aylıklarının % 30 unu geçmemek üzere verilmesi gereken 

bit ve teklif edilmiştir. 
12.821 Müfettişler geçici görev yolluğu : 

Genel Bütçe Kanununa bağlı (H) cetvelinde, kadroya göre müfettişlerin harcırah ve yevmiyeleri 4 
edilmiştir. 
Bu duruma göre 6760 sajnlı Teşkilât Kanununda değişiklik yapılmasına dair olan 1202 sayılı Kanu 
yılında tatbik edilecek bir yıllık m^sai programına ve kadroya göre 45 ve 50 lira inerinden hesapl 
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rine karşılık geçen yıla nazaran vâki değişiklik nedeniyle (125 200) lira fazlasiyle (290 200) lira 
muştur. 

12.824 Kontrolörler geçici g;örev yolluğu : 
6760 sayılı Teşkilât Kanununda değişiklik yapılmasına dair olan 1262 sayılı Kanunla alman (2) a 
rünün (6) aylık yevmiye ve yol giderleri karşılığı olarak (180 X 45) = 8 100 lira tesbit ve teklif ed 

12.834 Kurs yolluğu : 
Memurların meslekî bilgilerini artırmak maksadiyle geçen yıl olduğu gibi bu yıl da merkezde açıl 
illerden gelecek olan memurların yollukları için bu yıl da aynen (5 500) lira tesbit ve teklif edilmi 

12.841 Tedavi yolluğa : 
1969 yılında tedavi yolluğu olara;ı fiilen ödenen miktar ile 1970 yılının sarfiyat seyrine göre (2 500) 
anlaşıldığından bu miktar aynen teklif edilmiştir. 

12.853 Yurt dışı yenici görev yolluğu : 
Bu yıl geçici görevle yabancı memleketlere gönderilmesine zaruret görülen nıe'nıırlarm yolluk ve 
ların karşılığı olarak (40 000) l'ea teklif olunmuştur. 

12.854 Yabancı uzmanlarla yardımcıları yurt dışı geçici görev yolluğu : 
Onarılması gereken eski eserlerin durumuna güre ne şekilde restore edilmeleri gerektiğine dair i 
alma ve rapor vermek üzere dış memleketlerde tanınmış eski enerler mütehassıslarından geçici ola 
lüzum hissedilen yabancıların yelluk ve sair giderlerini karşılayacak ödeneğin temini için madde 
(1) lira konulmuştur. 

12.871 Yurt &131 shaj ve öğrenim yolluğu : 
4489 sayılı Kanunun 1 nci mad h sinin (E) fıkrası gereğince bilgi, görgü ve ihtr-'aslarını artırmak 
faydalanmak suretiyle bu yıl yurt dışına gönderilmesi düşünülen memurların yolluk ve yevmiyeler 
teklif olunmuştur. 

13.000 YÖNETİM GİDERLE!!İ : 

13.110 Eırtasiya alımları vo ^klorleri : 
Merkez dâhil, 23 Vilâyet mm takı Müdürlüğünün yıllık kırtasiye ihtiyaçları için gecen yıl olduğu 
nen tesbit ve teklif edilmiştir. 

13.120 Başlı kâğıt ve defter alınılan ve çidorlsri : 
Merkez dâhil, 23 Vilâyet mmta a MhhhriiiğünürL yıllık evrakı matbua ve defter ihtiyacı, bütçe ve 
ve evrakı matbualarda değişik 'h •."• yeni nihaime 1er ihdas edilmesi ve mevcudun iamam.cn sarf ed 
(135 000) lira aynen tesbit ve teklif olunmuştur. 

Vakıflar G. Md. Bütçesi (S. Sayısı : 1496) 
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13.130 Döşeme ve deminbaiş alımlan ve giderleri : 
Genel Müdürlüğün 23 nııntaka Müdürlüğünün bir kısmında mevcut döşeme ve de m irbaşmm noks 
larmın ise kullanılmıyacak derecede eskimiş ve onarılması da mümkün görülemediğinden yenisi 
lira aynen teklif edilmiştir. 

13.140 Yayın alımları ve giderleri: 
Genel Müdürlük merkezi ile Vilâyetler teşkilâtınım yönetimi ile ilgili; 
A) Lüzumlu, Kanun, Kitap, Der^i, Resim ve günlük gazete ve saire gibi yayınların satmalma 
lacak kütüphanenin çeşitli giderleri, 
B) Vakfı tanıtma için her yıl yayınlanmakta olan 8 - 9 ncu sayı Vakıflar Dergisinin ve ayrıc 
kıfla alâkalı diğer önemli konuları içine alacak bültenin telif ve yazı ücretleriyle tabı giderleri 
C) İstanbul namazgahları adlı eserin tab'ı ve neşri giderleri, 
D) Eski yazıları okuma anahtarı adlı eserin ikinci t ab i ücreti, 
TC) Mevcudu kaknıyan 2 sayılı Vakıflar dergisinin vâki talebi karşılamak üze; e ikinci baskısı 
F) Mikro filim çekim giderleri, 
Gibi masraf ve ücretlerini karşılamak üzere geçen yıla nazaran (90 000) lira fazlasiyle (200 000 

13.150 Yakacak alımları ve g'iderleri : 
Genel Müdürlüğün 23 mmtakaMüdürlüğünün yıllık yakacak ihtiyacı göz önüne alınarak (35 

13.160 Hizmetli giyim alımları ve g'iderleri : 
Devlet Memurları Kanununun öngördüğü yönetmelikle tesbit edilecek esaslara göre ödenek eklen 
nulmuştur. 

13.190 Diğer alım ve giderler : 
Madde unvanının muhafazası bakımından geçen yıl olduğu gibi bu yıl da (1) lira ödenek konulm 

13.210 Su giderleri : 
Genel Müdürlük merkez ve taşradaki teşkilâtının her çeşit su giderlerini karşılamak üzere geçe 
fiyat artışı sebebiyle kâfi gelmediği cihetle (7 780) lira fazlasiyle (20 000) lira teklif edilmişti 

13.220 Temizlik giderleri : 
Genel Müdürlük merkezi ile 23 Bölge Müdürlüğünün temizlik giderleri için geçen yıl bütçesine k 
anlaşılmakla (15 040) lira aynen teklif edilmiştir. 

13.230 Aydınlatma giderleri : 
Merkez ve iller kuruluşumuza ait binaların aydınlatılması için sarf olunacak gaz, elektrik ve benz 
sine konan ödenek kâfi gelme nı'kle (5 900) lira fazlasiyle (20 000) lira teklif edilmiştir. 
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13.290 Diğer yönetim giderleri : 
13.210 - 13.230 ncu maddelerden karşılanamıyan veya tertibi bulunamadığından ödenemiyen genel 
şılığı olarak geçen yıl bütçesine konulan ödenek ihtiyacı karşıladığı cihetle (10 000) lira ödenek tek 

13.410 Posta - Telgraf giderleri : 
(Merkez ve iller teşkilâtının posta ve telgraf giderleri için geçen yıl konulan ödaoıek ihtiyacı karşıla 
lira ödenek konulmuştur. 

13.420 Telefon giderleri : 
(Merkez ve iller teşkilâtının telefon giderleri için geçen yıl konulan ödenek ihtiyacı karşıladığı an 
nek 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 malzeme naklin 
yı halen mevcut (26) taşıt ile mevcut taşıtın ihtiyaca kâfi gelmediğinden bu yılki yatırım program 
daha taşıt alınması icabetmekle buna göre geçen yıla nazaran (35 250) lira fazlasiyle (167 250) li 

13.610 Kira bedeli : 
Mevcut teşkilâtımızın kira ile oturmakta olduğu binaların yıllık kirası, mahallerinden alman malû 
ğu bildirilmekle bu miktar ödenek aynen teklif olunmuştur. 

HİZMET GİDERLERİ 
Yangından korunma ve sigorta giderleri : 
2762 sayılı Vakıflar Kanununun 15 nci maddesi uyarınca vakıf binalarının yangından doğacak zar 
(1 000 000) lira oluncaya kadar bir sigorta fonu tesisi gerekmekte olup bu miktar geçmiş yıllar b 
rak fona yatırılmış bulunmaktadır. 
Ayrıca Ankara'da bulunan Ankara Palas ile Antalya'da turistik otelin yıllık sigorta giderleriyle mül 
yanma alınacak vakıflara ait gayrimenkullerden sigortalı bulunanların sigorta giderleri ve bilûmum 
maları için gerekli yangın mal'cme ve giderlerini karşılamak üzere (15 000) lira ödenek konulmuşt 
903 sayılı Kanuna dayanılarak çıkarılan Türk Medeni Kanunu hükümlerine göre kurulan vakıfla 
maddesi gereğince yapılacak ilân giderleri : 
903 sayılı Kanuna göre yeni kurulacak vakıfların, Vakıflar Genel Müdürlüğünce tesciline dair Resm 
delinin, adı geçen kanuna ait tüzüğün 13 neü maddesi gereğince Vakıflar Genel Müdürlüğünce öden 
1971 yılında yapılacak ilân ücretini karşılamak üzere (6 000) lira ödenek tesbit ve teklif edilmiştir 
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14.121 Vakıf malların çeşitli giderleriyle tesbit ve satış giderleri : 
İşbu ödenek 1969 sonuna kadar hizmete girmiş ve 1970 yılı sonuna kadar hizmete girecek vak 
lü yönetimi ile ilgili büro ve sair çeşitli giderlerinin karşılığını teşkil etmektedir. 
1971'yılı sonuna kadar inşaları ikmal ve hizmete girecek olan (Ankara Bayındır Sokaktaki işh 
çek, İsparta, Antalya işhanları ile Çanakkale'deki işyeri, Adana işhanı ve sinema) tesislerim 
leri ile ayrıca 1968 yılında başlanan ve halen devam etmekte olan vakıf envanter çalışmalarının 
le bu işlerde çalıştırılacakların ücretini karşılamak üzere (2 000 000) lira tesbit ve teklif olun 

14.122 İmaretler giderleri : 
Halen (4) adedi İstanbul'da ve (31) adedi de diğer illerde olmak üzere faaliyette bulunan (35 
(13 500) çocuğun bir öğle yemeği- için (75) kuruş hesabiyle yılda 155 gün iaşe edilmek üzere 

latma, temizlik v. s. çeşitli giderleri ile 1971 yılında imaretler mevcuduna ilâve edilecek çocuk 
tin ilk tesis giderleri için de (430 625) lira olmak üzere ceman (2 000 000) lira teklif olunmu 

14.123 Çeşitli hayır şartlan ve sosyal yardım giderleri : 
Mazbutaya alman vakıfların, vakfiyelerinde yazılı çeşitli hayır şartlarından yerine getirilmesi 
lerin gerektirdiği giderlerle, An aıra'da yüksek öğrenim erkek öğrenci yurdunun bulunmamasın 
Ankara'daki mevcut yurtlarda barınmalarını temin bakımından yapacakları yurt masraflarını 
neği kâfi gelmemekle (25 000) lira fazlasiyle (150 000) lira teklif edilmiştir. 

14.124 Vakıf hayratın ve hayrattaki kıymetli eşyanın inceleme ve ayırma giderleri : 
İstanbul'da (Ayasofya) ambarı ile Halıeıo^lu Medresesinde ve Konya vilâyetinin Beyşehir kaza 
bâzı depo ve ambarlarda muhafaza edilmekte olan ve bir kısmı sanat değerini haiz bulunan 
kikten geçirilerek kıymetli olanlarının ayrılıp, kıymetli eşya için tahsis edilen depolara nakli 
mahfillerinde mevcudolan ecdat yadigârı kıymetli eşyaların devamlı teşhiri masrafı ile hayrat 
için geçen yıl bütçesine konulan (125 000) lira ihtiyacı karşıladığı anlaşılmakla aynen teklif ed 

14.125 Muhtaç ve körler için tahsis ol ınan aylık karşılığı ödemeleri : 
Geçen yıl bütçesinde olduğu gibi bu yıl bütçesinde de (700) kör için ayda (75) lira, (650) m 
tahsis edilmiştir. 
(700) körün bir yıllık aylığı için (630 000), (650) muhtacın bir yıllık aylığı için de (46 
(1 098 000) lira ödenek teklif edilmiştir. 

14.126 Tevliyet ve evlâdiyet için tahsis olunan aylık karşılığı ödemeler : 
Bu ödenek, 2762 sayılı Vakıflar Kanununun yürürlüğe girmesinden evvel zaptedilmiş ve idare 

Vakıflar G. Md. Bütçesi (S. Sayısı : 1496) 



— 17 — 
Bölüm Madde 

vakıfların alâkalılarına o tarihte cari olan hükümlere ve vakfiyelerindeki şarta göre tahsis edilen 
etmekte olduğundan (28 340) lira tesbit ve teklif olunmuştur. 

14.127 Fer'i hizmetler için tahsis olunan aylık karşılığı ödemeler : 
2762 sayılı Kanunun yürürlüğe girmesinden sonra zaptedilmiş olan vakıflara ait camilerde hizmet 
zeri bulunmıyan cüzhanlık, devirhanlık ve aşırhanlık gibi ferî hizmet ifa edenlerin zabıt sırasın 
rindeki şarta göre verilmekte olan para, 1970 yılında yapılan tediye ve gerek^c 1971 yılı içinde 
vakfiyelerinde yazılı bahse konu hizmetlerin ifasını karşılamak üzere (10 000) lira teklif olunmuştur 

14.128 İntifa hakkı suretiyle maktu olarak tahsis edilen aylıklar : 
[Bu ödenek 2762 sayılı Kanunun yürürlüğe girmesinden sonra zaptedilen ve bundan böyle zaptedil 
mevcut vakfiye şartı ve intifa hakkı nizamnamesine göre tahsis edilmiş ve edilecek intifa hakkı k 
aynen teklif edilmiştir. 

14.129 Mülhak vakıflara ait cami ve mescit görevlilerine ücret farkı karşılığı yapılacak ödemeler : 
Gelirleri müsaidolmıyan mülhak vakıflar tarafından cami ve mescit görevlilerine (405) liradan nok 
rının, vakfın gelirleri müsaidtfuncaya kadar Genel Müdürlüğümüz bütçesinden yardım suretiyle 
ri nazara alınarak (1 070 000) lira aynen teklif edilmiştir. 

14.130 Mahkeme hare ve giderleri : 
Bu tertibe konulan ödenek yılı i,;inde ihtiyacı karşılamadığından Grene! Muhasebe Kanununun 48 
nek alınması mümkün görülmekle (100 000) lira ödenek konulmuştur. 

14.341 3325 sayılı Kanunun 3 ncü maddesinin gerektirdiği giderler : 
3325 sayılı Kanunun 3 ncü maddesi hükmü gereğince madde unvanım muhafaza bakımından (1) l 

14.342 7126 sayılı Kanuna dayanılarak çıkarılan tüzüğün 119 ncu maddesinin gerektirdiği giderler : 
7126 sayılı Kanuna dayanılarak çıkarılan tüzüğün 119 ncu maddesinin gerektirdiği giderleri karşıla 
hafaza bakımından (1) l i r a Ödenek teklif olunmuştur. 

14.410 Aidat : 
6760 ve 1262 sayılı Teşkilât Kanununun 11 nci maddesi gereğince kadrolarında tahsildar olmıyan 
memurları, tahsil olunan gelirlerin mahiyetine göre genel müdürlüğün tesbiti ile % 5 e kadar veri 
re konulan bu ödenek yılı içinde kâfi gelmemesi halinde 1050 sayılı Kanunun 48 nci maddesi gereği 
cihetle (10 000) lira teklif edilmiştir. 

14.430 Para taşıma giderleri : 
Geçen yılın sarfiyatı nazara alınarak (1 000) lira ödenek konulmuştur. 
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14.441 Bina ve arazi vergileri : 
(Bina ve arazi vergilerini karşılamak üzere her yıl konulan ödenek, ihtiyacı karşılıyamadığı cihetle 
48 nci maddesin e göre ihtiyaç ek ödenekle temin edildiği cihetle (250 000) lira ödenek konulmu 

14.442 Diğer vergi, resim ve harçlar : (Bu ödeneği ihtiyaç nisbetinde artırmaya Maliye Bakanı yetkilid 
Belediye vergi ve resimleriyle, tapu ve giderlerine karşılık olmak üzere konulan işbu ödenek, 19 
gayrimenkullerin bahse mevzu giderleri ve .1970 yılındaki sarfiyat seyri de nazara alınarak (475 

14.510 Kurs giderleri : 
Memurların meslekî bilgilerini artırmak üzere her yıl açılan 6 aylık kursun her türlü genel gide 
lira ödenek konulmuştur. 

14.520 Burs giderleri : 
Muhtelif fakültelerde 1970 yılınla genel müdürlük hesabına okutulan (25) öğrenciye ayda (350) 
kûr kadro kifayetsizliği dolayısiyle 1970 yılında müracaatta bulunan öğrencilere burs verilmek 
aded ilâvesiyle (62) adede yükselen yıllık burs ücreti ile ayrıca verilecek sömestr harcı ve 
(271 250) lira olarak teklif olunmuştur. 

14.550 Staj ve öğrenim (giderleri : 
4489 sayılı Kanuna göre staj için yabancı memleketlere gönderilmelerine lüzum hissedilecek me 
çeşit giderlerini karşılıyacak ödeneğin temini ve m,adde unvanının muhafazası bakımından (1) lir 

14.562 üniversite ve okullar muhtaç öğrencileri yur t giderleri : 
İstanbul ve Ankara'daki yüksek öğrenim öğrenci yurdu ve diğer vilâyetlerdeM orta öğrenim öğ 
lında açılan orta öğrenci yurdu ile birlikte adedi (43) e baliğ olan yurda ilâveten 1971 yılında 
mektedir. 
»Buna göre 1971 yılında adedi (46) ya yükselecek olan yurtlarda barındırılacak (5 100) öğrenc 
cek giderleriyle açılacak yurtların ilk tesis masraflarını karşılamak üzere (4 412 402) lira tahmin 

14.594 Muhtaç öğrenciler kamp ve dinlenme giderleri : 
İlkokullarda okutulan öğrencilerden sıhhatsiz ve cılız çocukların temiz hava ve iyi gıda alarak 
maksadiyle her yıl İstanbul'da açılan iki devreli öğrenci kampına alman öğrenci sayısında artış 
maddelerinde de yükselmeler olduğundan geçen yıl bütçesine konulan (45 000) lira ihtiyacı 
(15 000) lira fazlasiyle (60 000) lira teklif olunmuştur. 

14.811 Büro giderleri : 
İşletme bölgeleri haricinde bulunan Hatay, İzmir ve Muğla vilâyetleri dahilindeki vakfa ait zey 
ilgili büro giderleri için (6 000) lira ödenek konulmuştur. 
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14.813 Taşıt işletme ve onarma giderleri : 
işletme bölgeleri haricinde bulunan Hatay, İzmir ve Muğla vilâyetleri dahilindeki Takfa ait zeytin 
kullanılan taşıtların işletme ve onarım giderleri karşılığı olarak (1 000) lira ödenek konulmuştu 

14.815 Giyiım - kuşam alım ve giderleri : 
'Hatay, İzmir ve Muğla vilâyetlerindeki vakfa ait zeytinlik ve narenciye bahçelerinde kullanılan ta 
riyle bu yerlerde çalışan işçilerin iş elbiseleri bedellerine karşılık olmak üzere (2 000) lira ödene 

14.816 Malzeme alım ve giderleri : 
Vakıf zeytinlikler işletmelerinin haricinde bulunan; 
A) İzmir'de 37 000, Hatay'da 23 000, Manisa'da 10 000 aded olmak üzere ceman 70 000 zeytin ağ 
narenciye bahçelerinin, 
B) (Kütahya'da 160 dekar arazi üzerinde yeni tesis olunan beş milyon lira değerindeki kavaklığ 
D) Urfa'da mevcut arazi ve bahçelerin, 
lE) Adana'da mevcut arazide yeni narenciye tesisi kurmak için; 
'Teknik bakımından tatbiki gereken; gübrenin, sulamanın, mücadelede kullanılan gerekli ilâcın, tesi 
tehlik masraflarının karşılanması nedeniyle, bütçe mülâhazasiyle (90 000) lira teklif edilmiştir. 

14.819 Diğer alım ve ıgiderler : 
14.811 - 14.816 ncı maddelerden karşılanamıyan vakfa ait zeytinlik ve narenciye bahçelerinin tarım 
giderleri karşılığı olarak (5 000) lira ödenek konulmuştur. 

15.000 KURUM GİDERLERİ : 

15.511 (Büro giderleri : 
İstanbul'da (400) yataklı vakıf Gureba Hastanesinin büro giderlerine karşılık olmak üzere geçen y 
1970 yılındaki sarfiyata ve piyasa durumuna göre ihtiyacı karşılamadığı anlaşılmakla (65 000) lir 
nek konulmuştur. 

15.513 Taşıt işletme ve onarma g i d e r i r i : 
İstanbul Vakıf Gureba Hastanesinde mevcut motorlu ve motorsuz taşıtla ;n esaslı onarım 
ve sair çeşitli giderlerini karşılamak üzere (J4 000) lira teklif olunmuştur. 

15.515 Giyim - Kuşam alım ve giderleri : 
Hastanede mevcut personelin giyim giderleri ile ayrıca hastaların pijama, terlik gibi giyim eşyası b 
mesine göre doktor hemşire ve memurlara verilecek beyaz gömlek bedelini karşılamak üzere gecen y 
lira ödenek kâfi gelmekle aynen 'teklif edilmiştir. 
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15.516 Malzeme alım ve giderleri : 
İstanbul'da 400 yataklı vakıf Gnıeba Hastanesinin malzeme alım ve giderleri karalığı olarak geçe 
lira ödenek 1970 yılı sarfiyat seyrine ve tıbbî ma keme alımlarında artış husule pekliği miişaJıad 
nedeniyle (50 000) lira fazlasiylc (460 000) lira ödenek toklif edilmiştir. 

15.517 Yiyecek alım ve giderleri : 
İstanbul'da vakıf Gureıba Hastanesinde mevcut beher yatak için günde (7.50) kuruş hesabiyle fak 
hastanedeki (293) yatağın bir .yıllık iaşe bedeli için geçen yıla nisbetle yiyecek maddelerinde fi 
lira faz!asiyle (800 000) lira ödenek teklif edilmiştir. 

15.519 Diğer alım ve giderleri : 
Vakıf Gureba Hastanesinin, de fiti. sivil savunma eğitimi araç ve gereç giderleri, hemşire yardım 
leri ile sabit teknik cihazların bakını ve onarım giderleri için (30 000) lira ödenek teklif edilmiştir 

16.000 ÇEŞİTLİ GİDERLER : 

16.711 Makam temsil giderleri : 
657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 179 ncu maddesi gereğince Genel Müdürlük makamının 
mak üzere (15 000) lira teklif edil ir. içti: r. 

16.712 OÖrevsel temsil giderleri : 
Genel Müdürlük makamının göıvvsel temsil giderlerinin miktar ve mahiyeti tâyin ve tosbit edildi 
mesini temin bakımından (1) iir-n ödenek teklif edilmiştir. 

16.811 Bina onarımı : 
Vakıf akaarlarm pek çoğu harap 1 ir durumda bulunmaları hasebiyle bunların küçük tamirleri ya 
rıımlarm yapılmasına sebebiyet verildiği ve bunun Önüne geçilmesini ve dolayısiyle kira gelirinin ç 
çen yıl konulan ödenek ihtiyaca ıkâfi gelmediği anlaşılmakla (150 000) lira fazlas".yk> (900 000) 

16.812 Hayrat onarımı : 
Yurdumuzda pek çok çeşitli hayıatm devamlı küçük onarımları için halen elde meveudolup bek 
tutan âcil hayrat onarımlarımız u t vcudolmakla beraber aynı zamanda da idaremize kira sağlayac 
vansaray gibi kıymetli eserlerin onarımları bu yıl ele alınması ioabotmekle (100 000) lira fazlasi 
tur. 

16.820 Makina ve teçhizat onarımı : 
Merkez ve İstanbul'da mevcut marangoz atölyelerindeki makinalarm onarım ve parça temini ba 
hafazası için (1) lira teklif edilmiştir. 
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YATIRIM HARCAMALAM 
Bölüm Madde 

21.000 ETÜT VE PROJE GİDERLERİ : 
21.611 Etüt ve proje giderleri : 

Başbakanlık Devlet Plânlama D.Irkine sunulan 1971 yılına ait yatırım programında yer alan â 
restorasyonları ile ilgili etüt ve projelerin gerektirdiği her çeşit giderleri karşılamak üzere bu 
alınarak (180 000) lira teklif olunmuştur. 

22.000 YAPI TESİS VE BÜYÜK ONARIM (lİDERLERl : 

22.621 Abideler ile 7044 sayılı Kanımla devralınan ve kudretsiz mülhak vakıflara ait abidevî ©ski eserl 
Başbakanlık Devlet Plânlama Teşkilâtının tasvibine sunulan 1971 yılı programında yer alan âbid 
ralman ve kudretsiz vakıflara ak âbidevî esıki eserler onarım ve restorasyonları için (14 620 000 

22.622 Teknik personel ücretleri : 
Âbide ve eski, eserlerin onarım ve restorasyonları ile etüt ve proje işlerinde çalışı lakta olan tekn 
Devlet Memurları Kanunu kapsamına alınmış olmakla muktezi ödeneğin 12.1.10 nen devlet mem 
ğundan işbu tertibe ödenek konulmam ısıtır. 

22.623 Teknik personel geçici görev yol laldan : 
Âbide ve eski eserlerin onarım v>: restorasyonumda çalışmakta olan Devlet Memurlarının (Tekni 
ncü geçici görev yolluğu maddesine konulmuş olmakla işbu tertibe ödenek konulmamıştır. 

22.625 İşçi ücretleri : 
Âbide ve eslki eserlerin, onarım ve restorasyonlarının bakım ve muhafazasında, âcil küçük: onarı 
mak üzere kurulan daimi kurşun ve marangoz atölyesinde çalıştırılmakta olan us;a ve işçilerin yı 
Sosyal Sigortalar Kurumuna Ödenecek prim ve kesenek karşılıkları için (1 200 000) lira tesbit ve tek 

22.721 Yapı, bina ve hayrat onarımı gi iterleri : 
Yurdumuzun her yerinde ve ekserisi şehirlerimizin en güzide mahallerinde bulu.irin ecdat yadigâ 
rın yıllardan beri, akaar kiraların n cüziyetime binaen fazla gelir sağlanamaması dolayıdyle büyü 
cak her yıl bütçesine ayrılan cfız'i ödenekle ayakta kalabilmelerini teminen en nıübrcm ufak tef 
da harabiyetten kurtarılmalarını önleyemediği gibi idareye daha fazla masraf talim iline müncer 
Bu itibarla 1971 yılında yapilac-.lt olan ve Devlet Plânlama Dairesinin tasvibine sunulan program 
rımları ile mazbut hayrat onarır darı için geçen yıl konulan ödeneğin kâfi gelme Jiği anlaşılmakla 
fazlasiyle (7 200 000) lira teklif olunmuştur. 
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22.000 22.722 Teknik personel ücretleri : 
Yapı, bina ve hayratın onarımlarımla çalışan teknik personeli, 657 ve 1327 sayık Devlet Mem 
olmakla Başbakanlık Devlet Plânlama Dairesine sunulan 1971 yılı yatırım programında yer al 
murlarının ('teknik) aylıkları 12.110 ncu maddeye konulmuş olmakla işbu tertibe ödenek: konulm 

22.723 Teknik personel geçici görev yollukları : 
Devlet Plânlama Dairesi Başkanlığına sıunulan 1971 programında yor alan yapı, bina ve hayrat 
Devlet memurlarının, (teknik) geçici görev yolluikları 12.813 ncü maddeye konulmuş olmakla i 

22.725 İşçi ücretleri : 
Vakıf gayrimenkullerin bakım, muhafaza ve âcil onarımları yapmak üzere kurulan daimî onarı 
de çalıştırılmakta olan usta ve işçilerin yıllık ücretleriyle ilâvei tediyeleri ve Sosyal Sigortalar K 
nek karşılıkları için (1 600 000; lira tesbit ve teklif edilmiştir. 

23.000 M AKINA TEÇHİZAT VE TAŞİT ALIMLARI VE ONARIMLARI : 

23.622 Taşıt alımları : 
Devlet Plânlamanın tasdikine .sunulan 1971 yılı programımda yer alan 22.721 nci yapı, bina ve 
lan (7 200 000) liranın harcanmasında, ekserisi Ankara ve İstanbul'da ve bir kısmı diğer illerde buı 
rının takip ve kontrolünde ve •mevcut onarım «kiplerinin, onarım mahallerinin çok uzak ve da 
nakli, özel nakil vasıtalariyle yapılması hem fazla masraflı olduğu ve hem de kontrolda zaman k 
miş olduğundan bu mahzurları bertaraf etmek için mevcut taşıt ihtiyacı karşı!ıyamaçlığından 
pılmasının sağlamak üzere 5 adet! taşıt alınması için (350 000) lira .teklif edilmiştir. 

23.623 Makina ve teçlhizat alımları : 
İstanbul Vakıflar Başmüdürlüğünde kurulan bakım ve onarım şubesinde çalışan •devamlı (•narım 
ma lüzumlu malzemenin hazırlanması için ihdas olunan maragoz atölyesine; freze, kompresör 
kap tezgâhı, elektrik kaynak jeneratörü, darbeli matkap ve profil kesme tezgâhı pJınması icabet/ 
deli için (50 000) lira teklif edilmiştir. 

SERMAYE TEŞKİLİ VE TRANSFER HARCAMALARI 

32.000 KAMULAŞTIRMA VE SATINALMALAR : 
32.160 Abide ve eski eserlerle iLjili kamulaştırma ve saitınalmalar : 

Abide ve eski eserlerin etrafının açıla'bilmesini temin en ,bu mahallerde bulunan eşhasa ait gayri 
bedellerini karşılamak üzere bütçemize konulan bu ödenek Devlet Plânlama Başkanlığının tasvi 
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programı ile ilgili istanbul'da Sii'.eym'aniyc, Nuruosmaniye ve Rüsteın Paşa camilerinin altındaki-d 
lâki için teşebbüse geçilmiş bulunduğundan yıl içinde yapılabilecek istimlâk ve {.atmalmaları kar 
teklif edilmiştir. 

34.000 MALÎ TRANSFERLER : 
34.250 580 sayılı Kanunun 13 ncü mad'Hesnw ^öre millî prodüktivite merkezine ödenecek aidat : 

580 sayılı Kanunun 13 ncü maddesi gereğince Millî Prodüktivite merkezine Ödenecek aidat için (5 
34.670 1262 sayılı Kanunun ek 2 nci maddesi gereğince özel fona yapılacak ödeme : 

Vakıflar Genel Müdürlüğü vazir'c ve teşkilâtı hakkındaki 6760 sayılı Kanunun bâzı maddelerinin de 
fıkra ve ek maddelerle geçici maddeler eklenmesine dair olan 1262 sayılı Kanunun ek 2 nci madde 
en son yıla ait kesin hesabı sonueu hâsıl olan gelir fazlasından doğan paranın özel fon hesabına yat 
lunmaktadır. 
Bu hüküm gereğince yeniden aç/dan işbu tertibe eklenecek ödeneği temin bakımın mn (1.) lira ödenek 

34,811 633 sayılı Kanunun 30 nca maddesi gaerğince Hazineye ödenecek karşılık : 
1950 yılma kadar mazbutaya alınarak mezkûr yılda Diyanete devredilen 2282 mı;dmt cami ve me 
(95) olmak üzere mazbuataya alınmış olan ceman (2282 + 95) = 2377 cami ve mescidin bir yıllı 
giderleri için 1970 yılı Bütçesine konulan (251 000) lira ödenek hiç bir suretle hıfiyacı karşılama 
devredegeldiğinden bahisle mezkûr ödeneğin artırılması, Diyanet İşleri Başkanlığının vâki teklifleri 
(749 000) lira fazlasiyle (1 000 000) lira ödenek konulmuştur. 

35.000 SOSYAL TRANSFERLER : 

35.210 % 1 ek karşılıkları : 
5434 sayılı T. C. Emekli Sandığı Kanununun 14 ncü maddesinin (F) fıkrası (55) nci maddeye göre 
aylıkları ile 66 nci maddenin (Ç) fıkrasına göre bağlanacak dul ve yetim aylıkla 'i için her yıl kur 
rindeki ödeneklerin % 1 i nisbetinde verilecek ek karşılıklar namı ile bütçelere ödenek konulması 
çenin 12.110 ncu Devlet Memurları aylıkları maddelerine konulan (16 725 394) l :ramn % 1 ek k 
ödenek konulmuştur. 

35.220 Emekli ikramiyesi : (Bu ödeneği ihtiyaç nisbetinde arttırmaya Maliye Bakanı yetkilidir.) 
5434 sayılı T. C. Emekli Sandığı Kanununun 89 ncu maddesi hükmüne göre (3fJ ncu maddesinin 
ödemeler dâhil) fiilî hizmet müddetleri (25 - 30) seneyi doldurmuş olanlardan emekliliklerini istiye 
dolduranlardan emekliye ayrılacaklara ödenecek ikramiyeye esas olarak aylık miktarı (intibak 
liye Bakanlığınca belirtilecek esaslara göre muktezi ödeneğin ekleneceği cihetle \l) lira ödenek ko 
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35.230 Sandik yönetim giderleri : 
5434 sayılı T. C. Emekli Sandığı Kanununun 28 nci maddesi gereğince sandığa ödenecek yönetim 
nun 14 ncü maddesinin (D) fıkrası gereğince, ödenen karşılıklar üzerinden % 13,8 nisbeti üzer 
sandık yönetim, giderlerini karşılamak üzere (2 308 104) lira ödenek konulmuştur. 

35.240 Diğer ödemeler : 
5434 sayılı T. C. Emekli Sandığı Kanununun geçici 19 ncu maddesine göre Vakıflar Genel Müdü 
nisbetinde tesbit olunan borçla faizi, aynı kanunun geçici 20 nci maddesi gereğince tediye edilmiş 
mahiyetteki ödemelerle ayrıca 6122 sayılı Kanunla tadil edilen 5434 sayılı Kanunun 39 ncu m 
ayrılacakların 55 ten eksik her yaş yılı için emekli keseneğine esas olan aylık veya ücretin yıllık 
Emekli Sandığına ödenmesi gereken paralar da bu tertipten ödenmesi icabetmekle bu kabil ödeme 
Sandığına ödenmesi icabetmekle (20 000) lira ödenek konulmuştur. 

35.310 Emekli, dul ve yetim aylıkları : (Bu ödeneği ihtiyaç nislbetinde artırmaya Maliye .Bakanı yetkilid 
5434 sayılı Kanuna ek ve geçici maddeler eklenmesine ve bu kanunun bâzı hükümlerinin kaldı 
kanunlarla, emekli, dul ve yetin lerin aylıklarına zam yapılmış olduğundan bu husus nazara alınm 
yetim aylıklarının yıllık tutarı için (1 292 070) lira, 1101, 669 sayılı kanunlarla yapılmış zamlar 
Kanun gereğince verilmesi icabeden ölüm tazminatı ile evlenecek kız çocuklarına verilecek evlenm 
(707 930) lira olmak üzere (2 000 000) lira teklif olunmuştur. 

35.686 Vakıflar amamnamesinin 52 nci maddesi gereğince mülhak vakıf hayratına yapılacak yardım : 
Vakıflar Nizamnamesinin 52 nci maddesi gereğince gelirleri sabit ve muayyen olmıyan mülhak v 
lilerinin aylık ücretleriyle mezkûr hayratın aydınlatma, ısıtma ve temizlik giderlerine yapılacak 
edilmiştir. 

35.687 Kudretsiz Hayratın imar ve ihyasına yardım : 
Geliri müsaidolmıyan mülhak vakıflara ait cami ve mescitlerin tamirleri için yapılacak yardım k 
lif edilmiştir. 

35.710 Vakıflar Memurları yardımlaşma ve biriktirme sandığına yandım : (Memur ve müstahdemlerin 
Devlet Memurları Kanununun öngördüğü yönetmelikle tesbit edilecek esaslara göre ödenek ek 
konulmuştur. 

35.720 Dernekler ve köyler tarafından inşa veya tamir ettirilecek hayraita yardım : 
Dernekler ve köyler tarafından yeniden inşa veya onarılacak hayrata Hazinece bu yıl (9 000 00 
miktar teklif edilmiştir. 
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35.770 Korunmaya muihtaç çocuMar hadımdaki 6972 sayılı Kanunim 25 nci maddesinin (Ç) fıkrası gereğ 
Korunmaya muhtaç çocuklar hakkındaki 6972 sayılı Kanunun 25 nci maddesinin (Ç) fıkrası gere 
dım için (100 000) lira ödenek konulmuştur. 

36.000 BORÇ ÖDEMELERİ : 
36.310 Kamu iktisadi teşebbüslerine ge^en yıllar borçları : 

Kamu İktisadi Teşebbüslerine, ödenek kifayetsizliği dolayısiyle yılı içinde ilgili tertiplerinden ö 
için (15 000) lira ödenek konulmuştur. 

36.320 Diğer geçen yıllar borçlan : 
Diğer geçen yıllarda tahakkukettiği halde ödenemiyen borçların tasfiyesini temin için (50 000) 

36.400 İlâma bağlı borçlar : (Bu ödeneğe 'ihtiyaç nlsfostrada artırmaya Maliye Bakanı yetkilidir.) 
Gerek geçen yıllardan ve gerekse bu yıl içinde zuhuru muhtemel ilâma bağlı borçları karşılamak üz 
yetkiye istinaden yılı içinde temini mümkün olmakla (23 000) lira teklif olunmuştur. 

36.600 G-eri verilecek paralar : 
Fazla veya mükerrer olarak tahsil olunan ve dolayısiyle cari yıl bütçesine irat kaydolunan parala 
bil alacakların sahiplerine ret ve iadesi, işbu bölüme konulan ödeneğin kâfi gelmemesi halinde Mu 
48 nci maddesi gereğince ek ödenek alınmak suretiyle ihtiyaç karşılanmakta olduğu cihetle (100 00 

36.300 Faiz, Acyo giderleri : 
Maaş ve ücret ile sair mukannen masrafları karşılıyacak kasa mevcudunun bulunmaması hallerinde 
kiye dayanılarak Genel Müdürlükçe açılacak kısa süreli avanstan doğacak faiz, ve sair giderleri 
tesbit ve teklif edilmiştir. 
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Rapor 

Bütçe Karma Komisyonu Sayın Başkanlığına 

Vakıflar Genel Müdürlüğünün 1971 yılı Bütçe kanun tasarısı tarafımızdan tetkik edilmiştir. 
Vakıflar Genel Müdürlüğü 1971 Bütçesinin gelir ve gider toplamı (79 396 136) lira olup 1970 yılı Bütçesin 

fazlalık arz etmektedir. Artış oranı ise % 8,56 dır. 
1971 yılı gelir Bütçesinin (48 801 196) lirası Genel Müdürlüğün kendi kaynaklarından (30 594 960) lirası 

mektedir. 
Genel Müdürlüğün kendi kaynaklarından elde edilen (48 801 196) liralık gelirin müfredatı özet olarak şöyledir 

Gelirin cinsi Lira 

Kiralardan 35 554 237 
Hasılattan 5 820 000 
Temettü ve faizlerden 5 450 000 
Gecen yıldan devreden nakit 1 976 959 

48 801 196 

Genel Müdürlüğün kendi kaynaklarından elde edilen (48 801 196) liralık gelir, 1970 yılma nazaran (6 33.1 48 
1971 Bütçesinin (79 396 136) liralık gelirine tekabbül eden gider bütçesindeki harcamalar ise şöyledir : 

Harcamaların cinsi Lira 

Cari harcamalar 38 377 775 
Yatırım harcamaları 25 200 000 
Sermaye teşkili ve transfer harcamaları 15 818 361 

79 396 136 

Gelir ve gider rakamlarına böylece işaret ettikten sonra 1971 bütçe tasarısı ile ilgili görüş, kanaat ve temennilerim 
Hizmetin niteliği ve yerine getirme şekli : 
Vakıf Müessesesi, bütün insanlık âleminde asırlarca yalamış ve hayatın günlük hâdiseleriylet sıkı sıkıya alâkad 

şayış üzerinde "lerin tesirler yapmış bir müessesedir. 
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'Bu müessesenin mazideki medeniyetimiz üzerindeki önemli tesirini ve şümulünü anlatmak için bâzı garb müelli 
letmek yetecektir, Mouraja d'Ohsson ve M.Gatteschi XVIII nci ve XIX ııcu asırlarda Osmanlı İmparatorluğunda 
bir kısmım Vakıfların teşkil ettiğini söyleı-. Zeys, (Cezayir'deki araziden yarısını; P. Bonnard'da Tunus •arazisinin 
nakleder. Bunun gibi Mısır, Fas, İran, Hindistan, Türkistan gibi İslâm kültürünün asırlarca hâkim olduğu sahalard 
tuttuğu katiyetlle söylenebilir. Bunlara ilâveten bugün de Türkiye'nin hemen her köşesinde vakıf eserlerine her ad 
sesesinin İslâm dünyasında ne muazzam bir- rol oynadığını göstermeye kâfidir. 

Gerçekten üçbin küsur seneden beri devam ede gelen ve asırlarca bir kısım âmme hizmetlerini gören ve daha mü 
ve karşılıklı sevgi ve hürmet hislerini telkin eden bu tarihî kuruluş, bilhassa Osmanlı İmparatorluğu zamanında, e 
leri ile toplumun sosyal, ekonomik ve kültürel hayatına en geniş ölçüde katkıda bulunmuştur. 

Türk sosyal hayatında İslâmdan (ince de - tabiatiyle o devrin hukukî esasları dairesinde - vakfın tatbikatı old 
müessesesi asıl büyük tekâmüle, sosyal hayatta yardımlaşma ve dayanışmaya çok önem veren İslâm Dininin zuhu 
Gerçekten İslâm hukukunun en çok işlenmiş ve geliştirilmiş bölümlerinden biri vakıflardır. 

Vakıf, (Fertlerin menkul veya gayrimenkul bir kıymeti - harici hiçbir tesir, mecburiyet ve mükellefiyet olma 
mübaşereflcriyle şahsi mülkiyetinden çıkarıp hayır ve hasenat kastiyle, yine kendileri tarafından tâyin olunan, şart 
olarak tahsis eylemesi) şeklinde tarif edilmektedir. Ferdin mülkiyetten çıkarılan ve binnetice mülkiyet hakkını, m 
bütün hak ve menfaatler toplum yararına terk ve tahsis edilen bu mallar vakfın teessüsü ile beraber şahsiyet i 
(mala, şahsiyet izafe edilmesi) şeklinde ifade ve tavsif edilmesi de kabildir. 

Değişik psiko - sosyal şartlar altında vücut bulan vakıfların her biri müstakil birer hükmî şahsiyeti haiz olu 
kaim olan vakfiyelerinde yazılı esaslar dairesinde idare edilmektedir. Ve yine.vakfı vücuda getiren kimse tarafından 
lar tarafından da murakabe edilmektedir 

Her vakfın mekanizmasında başlıca dört unsur göze çarpar : 
1. — Hayır işlerine, âmmenin istifadesine ayrılmış olan binalar ve âmmenin faydalanacağı hayrı ve sosyal hizmet 

(hayrı cihetler, hayır şart ve hizmetleri). 
2. — Bu binaların idare ve idamesi ve hizmetlerin ifası için gerekli masrafları karşılıyan gelir kaynakları (esk 

vakfiye adı verilen çatılı ve çatısız gayvimenkul malları ile vakıf paralar ve bunların dışında kalan diğer gelir kayna 
3. -— Vakfın idare uzvu (Mütevelli) ve büyük vakıflarda mütevellinin emrindeki diğer hizmet erbabı. 
4. — Vakfın murakabe uzvu (Nâzir). 
Bir vakfın tesisinde bu dört cihetin mutlaka açıklanması gerekir. Vakfiyelere derci lâzımgelen bir nokta da şar 

halinde vakfın gelirinin nereye sarf edileceğidir. Buna da (nihai şart) denilmekte olup vakfiyelerinde (intihai şart 
larda (o vakıf hâsılatının fakirlere harcanması) eski vakıf hukuku ile kabul edilmiş bir prensiptir. 

Yurdumuzda yüzyıllar bayunca kurulmuş vakıflar, hayır şart ve hizmetleri ile sosyal, ekonomik ve kültürel s 
eylediği gibi gelir kaynağı olan malların idare ve işletmesi de ekonomik hayatta geniş ölçüde tesirini göstermiştir. 
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Vücuda getirilmiş olan vakıflarla görülmüş elan hizmetleri : 
Eğitim, öğretim, (halk eğitim ve moral eğitim dâhil) sanat ve kültür, sıhhî ve bedii ihtiyaçların karşılanması, sp 

ler (hayatı korumak, kurtarmak, yükseltmek, güzelleştirmek, sosyal bünyeyi geliştirmek ve sarsıntılardan korumak 
dımlaşma ve dayanışma tezahürleri) ulaştırma hizmetleri, iktisadi tesis ve hizmetler, millî savunma hizmetleri, k 
haremeyn vakıfları, vucuh-u bir vakıfları... gibi müteferrik hizmetler, diyani hizmetler, olmak üzere başlıca on gru 

İlk bakışta dağınık sahalara yayılmış ve birbirinden ayrı mahiyette karakter arz eder gibi görünen bu hizmetler 
ulaşmak isteği ve bu gayenin de insan şahsiyetinin ve «şahsiyetin» ayrılmaz bir unsuru olan «hayat» m korunma 
sanların hayatta karşılaşabilecekleri maddi ve mânevi zorlukları, ızdırap ve sefaletlerin dindirilmesi, hayatın güze 
vikayesi, içtimai her türlü tehlike ve sarsıntılardan korunması... olduğu görülür. İşte bu maksatla vakıf yolu ile c 
mektepler, medreseler, kütüphaneler, dergâhlar, darüşşifa ve hastaneler, aş evleri, kervansaraylar, çeşmeler, s 
rüler, deniz fenerleri, kale ve istihkâmlar, spor saha ve tesisleri., mesireler, dul ve yetim evleri, emzirme ve büyü 
dolu olan yüksek dağlarda ve geçitlerde can kur':aran istasyonları mesabesinde barınaklar, ve bunlar gibi nice hayr 
bunların önemli bir kısmı zamanla mimari ve tarihî yüksek değerler iktisabederek birer «anıt» haline gelmiştir 
insanlığın iftihar eylediği (Medeniyet âbideleri) dir. 

Her vakıf, hükmî şahsiyeti haiz müstakil bir varlıktır. Kendi idare uzuvları tarafından vakfiyesindeki .şartlar 
(Murakabe) vazifesi de, kendisine tevdi edilmiş olan şahıs veya makam tarafından ifa edilir. 

Selâtin vakıflarının bir elden idaresi için birtakım tecrübelerden sonra 1827 yılında kurulmuş olan Evkaf Nez 
ri kalmamış vakıfların idaresinin de verilmesiyle (Mülhak) ve (Mazbut) vakıflar sistemi doğmuş ve zamanımıza ka 

Cumhuriyet Hükümeti zamanında vakıf işleri (Şer'iye ve Evkaf Vekâleti) ne bağlanmış; Seriye Vekâletinin 19 
Başbakanlığa bağlı (Vakıflar Umum Müdürlüğüne) verilmiştir. 

Memleketimizde halen Vakıflar Genel Müdürlüğü idare veya murakabesi altında bulunan vakıflar, vakfiyelerde 
yır şartları ile tamamen veya kısmen mevcudiyetlerini muhafaza edebilen vakıflar olup İslâm hukukuna göre kur 
rürlüğe giriş tarihi olan 4 Ekim 1926 dan sonraki durumları 2762 sayılı Vakıflar Kanunu ile düzenlenmiş bulunan v 

Vakıflar İdaresi bugün de memleketimizde önemli sosyal hizmetler ifa etmektedir. Yurtta mevcut ve her biri t 
şaheser olan âbide ve eski eserlerle, hayratın idaresi, bakım, onarım, muhafaza ve restorasyonu ile vakfiyelerde 
yoksul orta ve yüksek öğrenim öğrencileri için yurdun, hemen her ilinde açtığı yurtlar ve bakıma muhtaç öğrencil 
ve kimsesizler için yurdun birçok ilinde tesis edilen imaretler, İstanbul'da bulunan Vakıf.Gureba Hastanesinin fa 
yene, tedavi ve ameliyat hizmetleri, âma ve muhtaçlara bağlanan aylıklar ve bu sosyal hizmetlerin başlu-aları olara 
yürütülmektedir 

Genel Müdürlük tabiatiyle vakfın irade ve ar nısıma uygun olarak gelir kaynaklarını en iyi şekilde değerlendir 
dan elde edilecek gelir ile hizmetleri gene en iyi şekilde yanmak mevkiindedir. 
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Bu sebeple Vakıflar Genel Müdürlüğü Anayasamızla benimsenmiş olan «İnsan hak ve hürriyetleri», «İnsanlık 
ve «Sosyal adalet» ilkelerinin ışığı altında daha fazla gelişme ve hizmet etme imkânlarına kavuşmak gayreti içinde 

Gelişen iktisadi durum, sosyal ve kültürel hizmetlerin önem ve mahiyeti göz önüne alınarak Vakıflar Genel Mü 
didedici bâzı mevzuatta değişiklikler temin etmek suretiyle, gelir kaynaklarını en iyi şekilde değerlendirmek ve hizm 
şekilde tahakkuk ettirmek bakımından, bugün olduğu gibi Başbakanlığa bağlı bir Genel Müdürlük halinde muhafaza 
teşkilât kanununa kavuşturulması yerinde mütalâa edilmiş ve bu kanun 21 . 5 . 1970 tarihinde kabul edilmiştir. 

Bu suretle bugün yeterli eleman temininde çekilen müşkilât da nazarı itibara alınarak kadro imkânlarının sağlanm 
Teşkilât Kanunundaki bu değişiklikle, vakıf hizmetlerinin rasyonel ve günün ekonomik ve sosyal şartlarına uyg 

hususi hukuk hükümlerinden faydalanmak suretiyle vakfın arzusunun en iyi şekilde kıymetlendirilmesi' mümkün 

I — HİZMET GELİŞMESİ : 

I. — Sosyal hizmetler : 

Vakfiyelerde öngörülen hayrat şartları Vakıflar Genel Müdürlüğünün geniş mânada tatbik ettiği sosyal hizmetl 
dir. Bugün Vakıflar Genel Müdürlüğünün bu mânada yapmış olduğu sosyal hizmetler; yoksul öğrenciler için yurt 
için tesis edilen imareler, bakıma muhtaç eocuklaviçin tertiplenen kamplar, yüksek tahsil muhtaç öğrencileri için veri 
lıkları, fakir hastalar için hastane hizmetleri, vakfiye şartlarından mevcut diğer ce.-.itli hayır hizmck-ıi olarak sayılabi 

1. — Fakir öğrenciler için orta ve yüksek öğrenim yurt lan : 
Vakıflar Genel Müdürlüğünün bu hizmetlere gerekli önemi vererek her sene gerek yurtların miktarı gerekse st 

sağladığı yapılan incelemeden anlaşılmaktadır. 
Halen, muhtelif illerimizde (45) aded vakıf öğrenci yurdu vardır. Bu yurtlardan 3 adedi yük.'.uk öğrenim öğren 

erkek diğeri kız olmak üzere ikisi istanbul'da ve bir kız öğrenci yurdu ise Ankara'dadır. 
Bütün bu yurtlarda barınan öğrenci adedi (4 700) dür. 
1971 yılı bütçesine (1 100 020) lira fazlası ile (4 412 402) lira. ödenek konulmuştur. 
Vakıflar Genel Müdürlüğünün önemli bir hizmeti olan öğrenci yurtlarının son birkaç sene içerisinde geniş miky 

daki ödeneğin 1965 yılında (2 300 000) lira iken 1970 yılmda (3 312 382) liraya çıkarıldığı ve 1970 de alman 
(7 312 382) lira masraf yapıldığı ve 1965 ten bu yana 14 aded yurdun yeniden açıldığı ve öğrenci adedinin 2 754 t 
yetle müşahede edilmiştir. 

Geçen seneki ödenek ve sarfiyat muvacehesinde bu ödeneğin kâfi gelmiyeceği aşikârdır. Yapılan incelemede Büt 
göre senesi içinde bu tertibe ödenek alınması mümkün görülmektedir. Bu formülün, hizmeti aksatmadan tatbiki gere 

Zayıf bünyeli bakıma muhtaç ve fakir ilkokul çağındaki çocukların her türlü ihtiyaçlarım sağlıyan ve onlara b 
kamp hizmeti için de 1971 bütçesine yeteri kadar ödenek konulmuştur. Genel Müdürlüğün fakir çocuklar için İsta 
tırdığı ve gerekli tesisi projelendirdiği ayrıca memnuniyetle tesbit edilmiştir, 
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2. — Gureba Hastanesi : 
Vakıflar Genel Müdür lüğünün sosyal hizmetlerinin çok önemli bir yönünü teşkil eden Vakıf Gııreba Has tan 

Sultan vakfı ile tesis edilmiş olup 125 seneden heri fakir ve gar ip kimselerin sağlık yardımına koşmak gibi ço 
bulunmuştur . 

Hizmetin ehemmiyetini tebarüz et t i rmek bakımından bâ:n is tat is t iki rakamlar ın belirt i lmesinde fayda mülâha 
Hastanenin muhtelif servislerinde yılda or ta lama ((57 400) poliklinik, (4 400) klinik tedavisi ve (2 370) am 
Mezkûr vakıf arsası üzerine, yine aynı vakfın arazisinin istimlâk bedeli olarak üniversiteden a l ınmakta olan 

leriyle 575 yatakl ı t akr iben (34 milyon lira proje değerinde modern bir has tane inşaatı , İkinci Beş Yıll 
20 Ekim 1968 tar ih inde temeli atı lmıştır . İnşaat devam etmektedir . Bu programın gerçekleştiri lmesiyle Vakıfl 
önemli hizmetleri meyamna bir yenisini daha üfve etmiş olacaktır . 

3. — İmare t le r : 
Muhtelif vakfiye şa r t l a r ında öngörülen fakir lere ve kimsesizlere muayyen zamanlarda su ak yemek vermek şa 

dene! Müdür lüğü halen dördü İs tanbul 'da ve 31 i diğer vilâyetlerde olmak üzere 35 aded. vah1.1"' imaret i hali 
imaret lerde 13 500 fakir ve öğrenciye yemek veril inektedir. Bu maksat la 1971 bütçesine (2 000 000) lira konul 

4. — Burslar : 
Vakıf lar Genel Müdür lüğü taraf ından 25 fakir yüksek öğrenim öğrencisine burs verilmekte iken bu miktar 197 

yıl ında da 62 öğrenci için ödenek konulmuştur . 
5. — Âına ve muhtaç aylıkları : 
Vakıf lar Genel Müdür lüğünün sosyal hizmetleri meyanmda yev alan âına ve muhtaç maaşları mevzuunda 19 

nek konulmuştur . 
Mezkûr ödenekten (700) âmâya (75) şer lira, (650) muhtaca da. (60) şar lira aylık ödenecektir. ' 
II. — Restorasyon inşaat ve onarım hizmetleri : 
1. — Âbide ve eski eser onaranı ve restorasyonu : 
Vakıflar İdaresinin kendi kaynak la r ından temin ettiği gelirle onarımlarına imkân olmıyan ve 7044 sayılı 

ğüne devredilen eski eserlerin o n a r ı m ı için 1971 yılı bütçesine Hazine yardımı olarak (16 000 000) lira ödenek k 
1971 yılma ait onarım programı Devlet Plânlama Müsteşarlığının vizesinden geçmiş ve programa dâhil eserl 

başlanmıştır . 
P rog ramda 126 aded cami, medrese, han, ha nam ve kervansaray restoresi öngörülmüştür . Onarım ve res 

rak: yapılmıştır . 
Eski eserleri, sanat ve tekniğ in icaplar ına göre restore ett iren Vakıf lar Genel Müdür lüğü, onları, günün ihti 

yone ederek halkımızın ve insanlığın hizmetine arz etmektedir . 

Anıt lar ın korunmalar ı , onların bir toplum hizmetine verilnıeleriyle daha kolay sağlanacağı şüphesizdir. 

Vakıf lar G. Md. Bütçesi (S. Sayısı : 1496) 



— 31 — 

Restore edilen camiler, daha iyi bir şekilde ibadete hasredilirken medreseler, kütüphane ve öğrenim, yurtlan ihtiyacın 
sanayiinin oteller ihtiyacına tahsis olunmaktadır. 

Filhakika restoresi ikmâl edilmiş bulunan Kuşadası Öküz Mehmet Paşa Kervansarayı orijinal durumu ile yabancı tu 
bir otel haline getirilmiş ve dolar üzerinden kiraya verilerek 1968 yazında hizmete açılmıştır. 

Ayrıca Edirne Rüstem Paşa Kervansarayı, İstanbul Haseki Medresesi, Aksaray'da Sultan Ham ve Payas Kervans 
süratle girilmiş olup bunların da sıra ile otel haline getirilmesi için çalışmalara başlandığı anlaşıl niştir. 1970 senesinde 
vansarayı ve Haseki Medresesi otel olarak hizmete açılacak hale getirilmiş ise de işletmeci firma Clup Mediterran'ye tes 
1971 senesine kalmıştır. 1971 de bu güzel tesislerin de işletmeye açılması gerek turistik yünden gerek eski eserlerin kor 
olacaktır. 

2. — Akaar ve hayraJt onarımı : 

Vakıflar Genel Müdürlüğünün kendi gelirinden tefrik edebildiği miktar ile akaar nevinden olan bina ve hayratın 
konulan (8 261 200) lira; 1971 yılı bütçesinde (9 200 000) liraya çıkarılmıştır. 

3. — Akaar insatı : 
Vakıflar Genel Müdürlüğü, 2762 sayılı Vakıflar Kanununun 12 nei maddesi gereğince irat getirmiyen ve elde tutul 

bulunmıyan gayrimenkulleri satarak elde edilen paralan akaar toprak satış bedeli fonu namı altında toplamakta ve 
yerlerinde yeni yatırımlara gitmekte ve böylece vakfın gelirinin devamını ve artmlmasını sağlamaktadır. 

Bu yatırımlar da Birinci Beş Yıllık ve İkinci Beş Yıllık olarak plânlanmış ve Devlet Plânlama Teşkilâtı Müsteşarlığı 
tir. 

İkinci Beş Yıllık Plân devresinde akaar yatırımının daha geniş bir programla ele alındığı memnuniyetle müşahade 
Yıllık Plân döneminde (30) milyon liralık harcamaya mukabil İkinci Beş Yıllık Plân dönemi için (107 000 000) lira 
rımı hedef alınmıştır. 

Filhakika 1968 yılı içinde Vakıflar Genel Müdürlüğünce 10 işhanı ve bir hastane binası, 1969 yılında 5 işhanı temeli 
6 tesisin inşasına başlanmıştır. 

Genel Müdürlüğün bu sahadaki faaliyetleri idare için devamlı birer gelir kaynağı teşkil etmesi aynı zamanda memlek 
imarına ve ekonomik kalkınmasına yardımcı olması bakımından olumlu karşılanmıştır. 

Keza aynı kanunun 10 neu maddesi gereğinee tahsis edildikleri maksada göre kullanılmaları ka uma veya âmme intiza 
hut işe yaramaz bir hale gelen hayrat gayrimenkuller, kanunun öngördüğü formalitelerle satılarak, bunlardan elde edilen 
hayrat satış bedeli namı altında ayrı bir fonda toplanmakta ve bununla memleketimizin kültürel ve sosyal hayatına hi 
tesisleri yapılmaktadır. 

1968 yılında temeli atılan Gureba Hastanesi in matı, bunların başında gelmektedir : 
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III. — idarenin denetimine "bağlı işletme ve şirketler hizmetleri : 
1. — Vakıf Zeytinlikler işletmeleri : 
Ayvalık, Antalya ve Aydın havalesinde bulunan geniş çaptaki Vakıf zeytinliklerin mahsûlü, kurulmuş bulun 

tabl bir şekilde kıymetlendirilerek elde edilen en iyi evsaftaki zeytinyağı, sabun ve salamura zeytinleri her sene 
nin mevcut zeytinlikleri en fenni usullerle imar ve tim ar ettirdiği ve her iki işletmeyi 1963 yılında hizmete •giren y 
ettiği memnuniyetle müşahede edilmiştir. 

Antalya'da Vakıf İdaresine ait Murat Paşa ara /isindeki 22 500 kadar zeytin ve 12 000 civarındaki narenciye ağ 
zasını sağlamak maksadiyle 1965 yılında Antalya'da bir fabrika kurulmuş ve bu zeytinlerin işlenmek suretiyle yağ 
halledilmiştir. 

Ayrıca aynı fabrikada halkın -zeytinlerinin de işlenmesi bir hizmet olarak ele alınmıştır. 1907 yılında bu hizm 
1969 - 1970 kampanyasında 8 146 9Î4 kg. zeytin toplanmış ve bundan 1 738 740 kg zeytinyağı istihsal edilm 

7 000 000 kg. zeytin toplanacağı ve bundan 1 500 000 kg. yağ istihsal edileceği tahmin olunmakta dır. İdare Vak 
ra zeytinlerini vatandaşın daha fazla, istifadesine1 arz etmek amaciylc 1968 yılı içinde Ankara ve İstanbul'da bir 
tadır. 1971 yılında İzmir'de de bir sat?ş mağazası açılacağı öğrenilmiştir. 

2. — Vakıf Taşdelen Memba Suyu İsletmesi : 
1960 senesinden bu. yana seneliği (150 000") İr/ayı kira'va: verilmiş bulunan Vakıf Taşdelen Me~dn'Suyun 

lara göre işletilmesi ve vakfa verdiği kiranın pek, az olması sebebleriyle, suyun modern sıhhi esaslarla bizzat Va 
mesi. kararlaştırılmıştır. 

Bu maksatla membam kaptap ve tesis yenilene "el: ve Avrupa'dan getirilen ydvasha, doldurma, kap'-'ülleme ciha 
yon liralık bir yatırımla yepyeni ve sıhhi bir tesis elde edilmiş, vakıf memba suları işletmeleri kurularak İstanbul'u 
Murad'ırı validesi Nur - Banû Valide Sultan taralından vakfedilen Taşdelen suyu örnek bir tesis olarak halkın h 

3. — Türkiye Vakıflar Bankası. T. A. O. : 
6219 sayılı Kanunla kurulan Türkiye Vakıflar Bankası T. A. O. lığının (50) milyonluk sermayesi vardır. Bun 

lüğünce taahhüt edilmiş bulunmaktadır. Bu miktarın karşılığı olan (27 500 000) liranın tamamen ödenmiş olduğ 

A — Bankadan 1969 yılı temettü olarak (2 949 770) lira alınmış ve 1970 yılı bütçesine irat kaydedilmiştir. 
B —• Memleketimizin iktisadi ve ticari hayatında, kuruluşundan bu yana daima artan ve olumlu bir tesir icra 

hızla gelişmektedir. Filhakika Ekim 1970 sonu itibariyle sermaye ihtiyatlar ve karşılıklardan meydana gelen 
liraya, mevduatı (982 877 385) liraya, diğer fon1ar ve imkânlartoplamiyla birlikte öz ve yabancı kaynaklar (1 
ise (954 691 891) liraya ulaşmış bulunmaktadır. 

Memleketimize turist akımını hızlandırmak ve döviz gelirlerini artırmak için ihtiyaç duyulan konaklama imk 
rilmelerine yardımcı olmak maksadiyle, özel sektör teşebbüslerinin bilhassa yeni otel ve diğer turistik tesisler inşa 
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isletme kredisi ihtiyaçlarını temine matuf olmak üzere Maliye Bakanlığı, Turizm ve Tanıtma Bakanlığı, 1AD Ankaı-a Mis 
Bankası arasındaki dörtlü anlaşmalara banka ıı ez dinde (81,9) milyon liralık bir fon tesis edilmiş ve bu fonun tamamı 

Banka 1969 yılında (11 366*275) lira safi kâr sağlanmıştır. Kârın ödenmiş sermayeye oranı {% 22,84) tür. 
Bankanın yılbaşındaki şube adedi 136 iken 1970 yılında yeniden 5 şubenin hizmete girmesiyle şube adedi 141 i bulmu 
1971 yılında ise 10 şubenin açılmasının programa bağlanmış olduğu memnunlukla müşahede ve- t esi) it edilmiştir. 
4. — Taksim Oteli : 
Vakıflar Genel Müdürlüğü 623 sayılı Kanını ile Taksim'de inşa edilecek otel için kurulanı70 000 000) lira 

(22 000 000) liri ile iştirak etmiş bulunmaktadır. Mezkûr şirkete yine Türkiye Cumhuriyeti Emekli »Sandığı 22 milyon, 
15 milyon. İş Bankası 10 milyon ve Güneş Sigorta î milyon lira ile iştirak etmektedirler. 7 Kasım 1970 tarihinde serm 
(140 000 000) ııa çıkarılmıştır. Vapılaıı etütlere güre Taksim Oteli (200) milyon liraya malolacaktır. 1968 Nisan 
otelin inşaatına, iş programına uygun olarak süratle devanı edilmekte olduğu memnunlukla öğrenil iniştir. 

Sermaye teşkili ve transfer harcamaları : 
1. — 1970 yılı Vakıflar Genel Müdürlüğü bütçesinin (A/3) işaretli cetvelinde yer alan sermaye teşkili ve transfer h 

lira ödenek konulmuş olup, mezkûr ödeneğin tamamını, bütçenin tetkikinden de anlaşılacağı üzere, kanuni yardım, 
inşa edilecek hayrata yardım ve Emekli Sandığına yapılan ödemeler teşkil ettiği ve 1971 yılı bütçesine ise ayın maksat 
(2 698 087) lira fazlasiyle (.15 818 361) lira ödenek koımkluğu görülmüştür. 

2. — 1970 yılı harcamaları, hizmet plânımı uygun, zamanında ve yerinde kullanılmıştır. 
3. — Kurum ve derneklere yapılan malî yardımlar maksadına uygun bir şekilde yapılmıştır'. 
4. — Genel Müdürlüğün gecen yıl borçları ile ilâma bağlı borçlan için (Ek ödenek dâhil) 1970 yılı bütçesinde (253 

lup bugüne kadar (239 344) liranın mevzuata uygun olarak ödendiği görülmüştür. 

Geçen yıl bütçe uygulaması : 
1. — Vakıflar Genel Müdürlüğünün cari yıl bütçesinin çeşitli bölümlerinde mevcut ödeneğin kullanılmasında Gene 

maddesinin (A) fıkrası gereğince Maliye Bakanlığınca üçüncü üç aylık dönem sonunda mevcut ödeneklerden (A/ l ) , (A/ 
yazılı ödeneklerden serbest bırakılan miktara göre ödemenin yapılmış olduğu, 

2. — Ödenek harcaması ve tevziinin Bütçe Kanununa uygun yapıldığı, 
3. — Ödeneklerin tevzii, Vakıflar Genel Müdürlüğüne bağlı teşkilâtın vâki ihtiyaç talepleri nazara alınmak suretiyle 
4. — Kadrolarda hizmeti aksatacak açıklar bulunmadığı, (Bakanlar Kurulunca bloke kadrolar verildiği takdirde). 
5. — Bugüne kadar 1050 sayılı Muhasebei Umumiye Kanununun 48 nci maddesi gereğince (5 250 000) lira ok Ödenek 

uygun bulunduğu görülmüştür. 
Yeni bütçe teklifleriyle ilgili incelemeler : 
1. — Muhasebei Umumiyenin âmir hükümlerine ve beş yıllık programlara göre konan hizmet karşılığı ödenek bütçe 
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2. — İnşaat, onarım ve restorasyon ödeneği muntazam bir plân. ve projeye göre ayarlanmış olup âbide ve eski e 
rıca gayrimenkul Eski Eserler ve Anıtlar Yüksek Kurulunun tasvibinden geçtikten sonra tatbik edilmektedir. 

Bütçe dışı akaar ve toprak satış bedeli fonundan yaptırılan yeni akaar yatırımları da Vakıflar den e I. Müdürlü 
Devlet Plânlama Teşkilâtınca kabul edilen programlara göre tatbik edilmektedir. 

3. — Hizmet için gerekli kadrolar bütçeye eklenmiştir. 

Dilek ve genel düşünceler : 
. 1 . — Bugün Vakıflar İdaresi, vakfiyelerin şartlarını yerine getirebilmek için bir taraftan vakfiyelerle öngörüle 

çalışırken, diğer taraftan ecdadın çok kıymetli yadigârı olan cami, çeşme, mescit, medrese, han, hamam, türbe, 
tinin büyük sanat eserlerini orjinal zenginliklerine zarar vermeden onarına!;, bakım ve muhafaza hırını sağlamak 
sillere intikal ettirmek gibi önemli ve kutsal bir vazifeyi başarmaya gayret çimektedir. 

Son yüzyıl içerisinde ihmal edilen bu eserlerin onarım ve restorasyonlarının âcil bir duruma gelmiş bulunduğ 
günkü gelirleriyle yerine getirilmesi mümkün olmadığı aşikar bulunduğundan her sone Devlet Plânlama. Teşiklâtu 
nece Vakıflar Bütçesine yardım, yapılmaktadır. 

Eski eser ve âbidelerin tamir ve restorasyonla,-! K-İÜ tahminen (600) milyon liraya ihtiyaç olduğu hesaplanm 
içerisinde gerçekleştirilmesi için her sene en az ((,()) milyon lira ayırmak gerekmektedir. Buna rağmen Hazinec 
mına müsteniden senede vasati (20) milyon lira tefrik olunmaktadır. Bu sone bu miktar (16'000 000) liraya düş 

Tamire muhtaç, eski eserlerin çokluğu tarihimizin istikbale intikalini temin ve halk efkârım ilgilendirmesi bakım 
ran noksan yapılmasının bu hizmetin ifasını aksatacağı müşahede edilmiştir. 

2. — Yurdumuzda (200) bini mütecaviz korunmaya muhtaç çocuk bulunmaktadır. Bunların himaye («dilmesi v 
linde yetiştirilmesi için, korunmaya muhtaç çocukları koruma birlikleri kurulmuştur. 

Bu birliklerin faaliyeti (200) bin çocuğu korumaya yeterli değildir. Bütün hayır kurumlarının çalışmalarını bu 
sosyal bir hizmet olacaktır. Sosyal hizmetler bakımından yurdumuzda önemli bir mevkie sahip bulunan Vakıfla 
muhtaç, çocuklar için konmuş bulunan (100 000) lira ödeneğin hiç olmazsa (200 000) liraya çıkarılmasını bilhassa, z 

o. — Yayın alım ve giderleri bölümüne konulan (200 000) lira ödeneğin, 
— Vakıflar dergisi adı altında neşredilmekte bulunan 9 ucu cilt mecmuanın tercüme, telif ve tabı, 
— Genel yönetimle ilgili, kanun, genel yazılar, resmî ve günlük gazetelerin aboneleri, 
— Mevcudu kalmıyan 2 sayılı Vakıflar dergisinin vâki talebi karşılamak üzere ikinci baskısı, 
— Çok kıymetli âbide ve tarihî özelliklere haiz eski eserlerden başlamak suretiyle bunların özelliklerini belirten 

mı, 
—• Vakıflarda mevcut dokümanları da ihtiva edecek Vakıflar bülteni neşri, 
Masraflarına karşılık bulunduğu görülmüştür. Bu ödenek bu hizmetler için kâfi değildir. Artırılmasını temenn 
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4. — Vakıflar Genel Müdürlüğünde mevcut taşıtların birkaç tanesi hariç hepsinin çok eski selelerde alınmış o 
hizmeti ifa etmekten uzak bulundukları anlaşılmıştır. Geçen sene bütçeye konulan dört vasıta m a l z e m e ofisi tara 
bütçeye konulan beş vasıtanın behemehal tedariki temin edilmelidir. 

5. — Ayvalık ve Aydın Vakıf Zeytinlikleri İşletmelerinde elde edilen yağların 1968 senesinde Ankara ve İstan 
doğrudan doğruya tüketiciye satışı teşebbüsünü memnuniyetle karşılamakta ve bu mağazaların artırılmasını tem 
bii' mağaza açılma hazırlıklarını da olumlu bulmaktayız. 

6. — Vakıflar Genel Müdürlüğü sosyal ve kültürel hizmetlerini önemli bir şekilde geliştirme y o ı u n a girmiştir. 
a) Bezni âlem Valide Sultan Vakfından olan Gureba Hastanesinin hizmet kapasitesini artırma]^ günün ihtiyac 

lenmesini ve fakir vatandaşlarımızın daha iyi şartlar içinde tedavi imkânını temin etmek maksadiyı0 vakıfların hay 
lerinin satışlarından elde edilen para ile yeni bir hastane binasının inşasının kararlaştırıldığı, 34 milyon lira k 
lediği tesbit olunmuştur. 576 yatak, poliklinik, klinik ve ameliyat odaları gibi tesisleriyle Vakıfıa,. idaresi meml 
dırmaktadır. Bu teşebbüsü takdir ve minnetle karşılar hastane binasının kadro ve hizmet olarak memleket çapın 
getirilmesini temenni ederiz. 

b) Vakıf orta ve yüksek öğrenci yurtlarının gerek kadro miktarlarının, gerekse yurt adetinin artırıldığı. 
da 6, 1970 te 4 yeni yurdun açıldığı memnuniyetle öğrenilmiştir. Vakıfların öğrenci yurt hizmeti e rjnin her sene a 
kete teşmili en hayırlı hizmeti olacaktır. Bu gelişmenin devamını temenni ederiz. Yurtlar tahsisatı ^eçen yıl sarfiy 
ran 1971 bütçesine (2 899 980) lira noksaniyle konulmuştur. Bu miktarla vakıfların mevcut yurtlarının ihtiyacın 
Kaldı ki Vakıflar İdaresinin sosyal hizmetleri geliştirmedeki çabasının duraklamaması 1971 yılında da yeni yurtlar 
nununun 7 nei maddesindeki formülün bu gelişmeyi sağlıyacak şekilde tatbikini temenni ederiz. 

e) Vakıf ve eski eser mevzuunda tanınmış ilim adamlarının çok kıymetli yazılarının ihtiva eden ve memleke 
yer alan Vakıflar dergisi için bütçeye bir miktar ödenek konulmuş ise de bu değerli eserin hiç olmazsa senede iki 
1970 yılında bastırılmış bulunan Vakıflar bülteninin hicolmazsa 6 ayda bir- çıkarılmasını tavsiyeye şayan görmektey 

d) Vakıflar Genel Müdürlüğünün arşivinde bulunan son derece kıymetli ayrıca birer yazı sanat eseri olan vakf 
ranmamasını ve en iyi şekilde muhafaza edilmelerini temin maksadiyle alman mikro filini makiııasının hizmete ko 
tür. Vakfiyelerin mikro filim, alınmaları işinin süratle neticelendirilmesini temenni ederiz. 

e) Birer sanat şehaseri olan vakıf eski eserlerin mevcut fotoğraflarını ve restorasyon sırasında ve restorasyo 
rmı tasnif, muhafaza ve birer kıymetli doküman olarak geleceğe intikalini sağlamak için kurulan vakıf fotoğraf a 
belirtir, arşivin zengin ve iyi bir şekilde ikmâlini temenni ederiz. 

f) Vakıflar Genel Müdürlüğünün dünyada ve Türkiye'de vakıflar hakkında yazılmış eserleri toplamak için gi 
tüphane tesisi kararını burada zevkle belirtir, bu kararın gerçekleştirilmesini gönülden temenni ederiz. 

7. — Ferdin vakıf yapma arzusunu kıymetlendirmek ve vakfın tarihî gelişimini devam ettirmek maksadiyle 19 
nulan 903 sayılı Kanunun öngördüğü tüzüğe göre tescillerine başlanmış olan yeni vakıfların tescil işlemlerinin bira 
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8. — Vakıflar Genel Müdür lüğünün İs tanbul 'da açtığı Türk Yazma. Eserleri Müzesi ile Yapı Malzemeleri müzele 
Galerisini memnuniyet le kaydeder , bu gibi teşebbüslerin geliştirilmesini temenni ederiz. 

9. — 691 sayılı K a n u n tatbikatı ile alâkalı olarak, belediyeler, belediyelere bağlı müessese ve kuru luş la rdan o 
1966 yı l ından beri taksi t ve faizlerinin tahsil edilemediği müşahede edilmiştir. 

Mezkûr kanunun 5 nci maddesinin (B) fıkrası Hazinece tahkim olunan borçların yirmi yılda ve yirmi eşit t ak 
mesini âmirdir . 

Tahkim tarihi olan 1965 malî yılı sonundan i t ibaren, Hazine kefaletine giren mazbut vakıfların rekabeten müt 
vakıfların gelir kaynağını teşkil eden akaa r inşası gibi yat ır ım faaliyetlerini engellediği cihetle1, vakıfların sosyal 
geliştirebilmesi bakımından Bütçe Kanuniyle konulan t aky ida tm kaldı r ı larak mezkûr alacakların ödenmesini zar 

10. — Gelişen ikt isadi dunun , sosyal ve kü l türe ! hizmetlerin önem ve mahiyet i göz önüne a l ınarak Vakıflar Ge 
t ahd i t edici mevzuatta değişiklikler temin etmek suretiyle gelir kaynaklar ın ı en iyi şekilde değer lendirmek ve hi 
şekilde t a h a k k u k et t i rmek için geçen sene kabul edilen 1262 sayılı Teşkilât K a n u n u n u n vermiş olduğu imkânlar ın 
gerekli çalışmalara girişildi ği memnuniyetle müşahede edilmiştir. 

Netice olarak Vakıf la r Genel Müdür lüğünün son seneler içerisindeki çalışmalarının çok olumlu bu lunduğunu, 
şekilde gerçekleştirecek bir yönde gelişmekte o lduğunu, hususiyle belir tmek isteriz. 

F i lhak ika Birinci Beş Yıllık Plâna göre (70) milyon .lira tu ta r ında olan restorasyon, faaliyetleri İkinci Beş Yı 
liraya, keza birinci dönemde (34) milyon lira olarak gerçekleştirilen akaar yat ır ımı, ikinci dönemde (107) milyon 

Sosyal hizmetler % 300 ün üs tünde bir gelişmeye kavuş turu lmuş bilhassa yeni öğrenci yur t lar ı açılmasına ve 
rekl i önem verilmiştir. 

Âbide ve eski eser onarımı safiyatı % 70, yeni yat ı r ımlar % 600 nisbetinde gelişme kaydetmiştir . 

Vakıflar Gureba Hastanesinin modern bir binaya kavuşturulması hizmeti ayr ı bir önem taş ımaktad ı r . Müzeler 
raylar ın orijinal durumlar ı muhafaza edilerek modern mânada turis t ik oteller haline getirilmesi de yeni ve olumlu 

Bu gayret ler in aynı hızla devamını gönülden temenni ederiz. 

Vakıf lar Genel Müdürlüğü 1971 yılı bütçe tasar ıs ı üzerindeki görü; , kanaat ve temennilerini. Yüksek 'Komisy 
ile arz ederiz. 

Ragıp Üncr Öv ter Faruk Savar 
Rapor tör Rapor tö r 

O. Senatosu Üyesi Elâzığ Milletvekili 

Vakıf lar G. Md. Bütçesi (S. Sayısı : 1496) 



— 37 — 

Bütçe Karma Komisyonu raporu 

T. B. M. M. 
Bütçe Karma Komisyonu 

Esas No. : 1/401 
Karar No. : 79 

CUMHURİYET SKNATOSU BAŞKANUKİINA 

30 . 11 . 1970 tarihinde Meclise sunulup bilâhara Komisyonumuza havale buyurulan «Vakıflar Genel Müdürlüğü 
tasarısı», 

ilgili Devlet Bakanı, Genel Müdür ve Maliye Bakanlığı temsilcilerinin katıldıkları oturumda görüşüldü; 

Tasarının tetkikinden de anlaşılacağı gibi söz konusu Genel Müdürlüğün 1971 gider bütçesi, (A/l), (A/2) ve 
tildiği üzere sırasiyle (38 377 775), (25 200 000) ve (15 818 361) lira ki toplam olarak (79 396 136) lira olarak t 
(30 594 940) lirası Hazine yardımından temin edilmek suretiyle Gelir Bütçesi de (B) işaretli cetvelde gösterildiği üzer 
min edilmiştir. 

Komisyonumuz adına Vakıflar Genel Müdürlüğü 1071 Bütçesi üzerinde gere idi incelemeleri yapmakla görevlendi 
incelemeleri, tenMd ve temennileri havi. raporunu okumalarını mütaakıp, söz alan saym üyeler söz konusu Genel M 
görüşlerini açıkhyarak, Genel Müdürlüğün geçen yıiki faaliyetleri, bütçe uygulamaları ve bu yıl girişilecek yeni f 
bulunarak, bu müessesenin geçmişteki uygarlığımız üzerindeki önemli etkisini örneklerle belirtmişler, 

Yurdumuzda yüzyıllar boyunca kurulmuş vakıfların hayır şart ve hizmetleriyle sosyal, ekonomik ve kültüre 
metler tadadediîerek, fakir öğrenci yurtları, Gureba Hastanesi, imaretler, burslar, restorasyon ve onarım işleri, 
hayet Vakıflar Bankası ile otel işletmeciliği üzerinde hal ve geleceğe muzaf tenMd ve temennilerde bulunmuşlar, 

Genel Müdürlüğün 1971 bütçesi ve gider rakamlarının 1970 bütçesine nazaran (11 397 922) lira bir fazlalık ars et 
Bu fazlalığın da bilhassa, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu gereğince yapılan ödemeler dolayısiylc meydana 

Sayın üyelerin tenMd ve temennileri havi konuşmalarına ilgili Sayın Devlet Bakanı tarafından rakamlara müst 
kıp, maddelerin görüşülmesine geçilerek, 

1 nci madde, maddenin (A/3) işaretli cetveli, bölüm 35.000, 35.770 (Korunmaya muhtaç çocuklar hakkında 
maddesinin (Ç) fıkrası gereğince birliklere yapılacak yardım) maddesine, hizmetin mahiyeti ve önemi icabı (10 
harcamalar toplam rakamı da (79 496 136) lira olarak tesbit edilerek değiştirilmiş, 
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2 nci madde, 1 nci maddeye yapılan ilâve nedeniyle bütçe gelir - gider denkliğini sağlamak üzere maddenin (B 
72.400 (Geçen yıldan devreden nakit) maddesine de (100 000) lira ilâve edilmek ve gelir toplam rakamı da 
edilmek suretiyle değiştirilmiş, 

Tasarının 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ncü maddeleri ve bağlı cetvelleri aynen kabul edilmiştir. 

Genel Kurulun tasviplerine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Başkan 
Rize 

E. Akçal 

Ankara 
II. T. Toker 

Cumhurbaşkanınca S. 
R. Üner 

İçel 
C. Okyayuz 

Malatya 
H. Gökçe 

Sakarya 
N. Bay ar 

M. 

. Ü. 

Uşak 
F. Ata\ 

Sözcü 
Ankara 

M K. Yılmaz 

Ankara 
A. Yalcın 

Çora m 
A. l'opçubaşı 

İstanbul 
0. C. Fersoy 

Manisa 
/ / . Okçu 

Samsun 
/. Kılıç 

yurt 1. E. 

Söz 

Kâtip 
Erzurum' 

R. Danışman 

Ankara 
hakkım mahfuzdur. 

C. Yorulmaz 

Denizli 
/ / . Oral 

îzmir 
M. Akan 

Manas 
A. İmamoğlu 

Tabiî Üye 
S. Özgür 

Urfa 
Karakaptcı 

Yozgat 
L Kapısız 

Adıyaman 
Y. Z. Yılmaz 

Ankara 
i. Yetiş 

Elâzığ 
Ö. F. S anaç 

İzmir 
A. N. Erdem 

Maraş 
A. Karakücük 

Tokat 
î. II. Balcı 

*Sf. 

Ankar 
/ / . Bala 

Balıkes 
C. Bilgeh 

Eskişeh 
M. İ. An 

Kars 
K. Okya 

Niğde 
K. Bay h 

Trabzon 
A. Ş. Ağan 

Zonguldak 
T. Müftüoğlu 
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Vakıflar Genel Müdürlüğü 1971 yılı Bütçe kanunu tasarısı 
MADDE 1. — Vakıflar Genel Müdürlüğünün, cari harcamaları için 

<A/1) işaretli cetvelde gösterildiği üzere (38 377 775) lira, yatırım 
harcamaları dçiln (A/2) işarötlli celtvelde gösterildiği üzere, (25 200 000) 
lira, setfmaye teşkili ve tranlsfer harcamaları için de (A/3) işaretli cet
velde gösterildiği üzere (15 818 361) lira M toplam olarak (79 396 136) 
lira ödenek verilmiştir. 

MADDE 2. — Vakıflar Genel Müdürlüğünün gelirleri bağlı (B) 
işaretli cetvelde gösterildiği üzere (79 396 136) lira olarak tahmin 
edilmiştir. 

MADDE 3. — Vakıflar Genel Müdürlüğünce 1971 bütçe yılında elde 
edilecek gelir çeşitlerinden her birinin dayandığı hükümler, bağlı (C) 
işareM cetvelde gösterilmiştir. Bu cetvelde yazılı gelirim tarh ve tah
liline 1971 bütçe yılında da devam olunur. 

MADDE 4. — 657 sayılı Devleit Memurları Kanununun 1327 sayılı 
Kanunla değiştirilen 33 ncü maddesi gereğince, Vakıflar Genel Müdür
lüğü ile demer seıtmaye kadroları ekli kadro cetvelinde gösterilmişftir. 

MADDE 5'. — (Geçen yıllar borçları) maddelerindeki ödeneğin yet
memesi halinde : 

a) 1970 yılı bütçesindeki tertibinde karşılığı bulunan borçlar, ilgili 
oldukları hizmet tertiplerinden bu maddelere, 

b) 1928 - 1969 bütçe yılarına addolup da Muhasebei Umumiye Ka
nununun 93 ncü maddesine göre zamanaşımına uğramamış ve karşılıkları 
yıllam bütçelerinde bulunan borçlar, 1971 yılı bütçesinin ilgili hizmet 
tertipleri veya (aylıklarla ilgili tertipler hariç), (A/l), (A/2) ve (A/3) 
«etveHerJine dahil ödeneklerden (geçen yular borçları) maddelerine, 

Maliye Bakanlığınca aktarılacak ödemekten ödenir. 

Vakıflar G. Md. 
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BÜTÇE KARMA KOMİSYON 

Vakıflar Genel Müdürlüğü 1971 

MADDE 1. — Vakıflar Genel Müdü 
(A/l) işaretli cetvelde gösterildiği üze 
harcamaları için (A/2) işaretli cetvelde 
lira, sermaye teşkili ve transfer harcam 
velde gösterildiği üzere (15 918 
(79 496 136) lira ödenek verilmiştiir. 

MADDE 2. — Vakıflar Genel Müdü 
retli cetvelde gösterildiği üzere (79 49 
miştir. 

(MADDE 3. — Tasarınıın 3 ncü mad 

MADDE 4. — Tasarının 4 ncü mad 

MADDE 5. — Tasarının 5 nci madd 
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MADDE 6. — Bütçe Kanununa bağlı (A/2) işaretli cetvelin (yapı, 
tesis ve büyük anarım giderleri) bölümüne dâhil maddelerden (A/3) 
işaretli cetvelin (kamulaştırma ve satınalmallar) bölümüne aktarma 
yapmaya Maliye Bakamı yetkilidir. 

MADDE 7. — (B) işaretli cetvelin 72.100 ncü madde dışındaki diğer 
tertiplerde yıl içimde husule gelecek gelir fazlalarını lüzumunda (A/l) 
işaretli cetvelin 14.121, 14.122, 14.520, 14.562 ııci maddelerine ödenek 
kaydetmeye Maliye Bakanı yetkilidir. 

MADDE 8. — Gider bölümilerinıd en yapılacak harcamalara ait formül, 
bağlı (R) işareti cetvelde gösterilmiştir. 

MADDE 9. — 1971 bütçe yıilı içkide kapatılmak üzere, Başbakanlsğüi 
onayı ile (500 000) liraya kadar kısa süreli avans almaya ve hesaplar 
açtırmaya Genel Müdürlük salahiyetlidir. 

MADDE, 10. — 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile bu kanuna 
ek ve değişiklik hükümleri getiren kaınunların uygulanmasından doğan 
istihkaklar için bütçeye konulan ödenekler yetmediği takdirde, (öde
nekleri (1) lira olarak tesbit edilmiş tertipler dâhil) (B) işareti cetvelin 
yıl içinde gerçekleşecek gelir fazlalarını karşılık göstermek suretiyle 
(A/l) ve (A/3) işaretli cetvellerin ilgili tertiplerindeki ödenek miktar
larını artırmaya Maliye Bakanı yetkilidir. 

MADDE 11. — (B) işaretli cetvelim 72.400 ncü maddesinde husule 
gslecek gelir fazlasından 1262 sayılı Kanunun ıek 2 ncıi maddesi gereğince 
açılan özal fona yatırılmak üzere (A/3) işaretli cetvelin 34.670 nci mad
desine ödenek kaydetmeye Maliye Bakanı yetkilidir. 

MADDE 12. — Bu kanun 1 Mart 1971 tarihinde yürürlüğe girer. 

Vakıflar C4. Md. Rütç. 

(Büt<;e Karma Komisyon 

MADDE 6. — Tasarının 6 ncı madd 

MADDE 7. — Tasarının 7 nci madd 

MABD3 3. — Tasarının 8 nci madd 

MADDE 9. — Tasarınım 9 ncu madd 

MADDE 10. — Tasarının 10 ucu mad 

MADDE 11. — Tasarının 11 nci mad 

MADDE 12. — Tasarının 12 nci mad 

(S. Sayısı : 1496) 
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(Hükümetin teklifi) 

MADDE 13. — Bu kanunu Başbakan ve Maliye Bakanı yürütür. 

Başbakan 
8. Demirel 

Devlet Bakanı 
H. Atabeyli 

Adakt Bakanı 
Y. Ziya Önder 

İçişleri Bakanı 
H. Menteşeoğlu 

Devlet Bakanı 
H. Dinçer 

Devlet Bakanı V. 
H. Atabeyli 

Millî Savunma Bakanı V. 
/. Ertem 

Dışişleri Bakanı V. 
H. Dinçer 

Maliye Bakanı 
M. Erez 

Bayındırlık Bakanı 
T. Gülez 

(Bütçe Karma Komisyon 

MADDE 13. — Tasarının 13 ncü mad 

Millî Eğitmı Bakanı 
O. Oğuz 

Ticaret Bakanı 
G. Titrek 

Sağ. ve Sos. Y. Bakanı Güm. ve Tekel Bakanı 
V. Â. Özkan t. Birincioğlu 

Tarım Bakanı 
/ . Ertem 

Ulaştırma Bakanı 
N. Menteşe 

Çalışma Bak 
8. Öztür 

En. ve Ta. Kay 
S. Kıhç 

İmar ve İskân 
H. Nakiboğ 

Orman Bak 
H. Özalp 

Vakıflar G. Md. Bütçesi (S. Sayısı : 1496) 
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(A / l ) CARÎ HARCAMALAR 

Bölüm Madde ödenenin ç«şidi 

12.000 PERSONEL GİDERLERİ 

DEVLET MEMURLARI AYLIKLARI 
Kesim toplamı 

12.110 Devlet memurları aylıkları 

0 819 sayılı Kanun gereğince yapılacak öde
meler 

ÜCRETLER Kesim toplamı 

0 Genel idare hizmetlileri ücreti 

GEÇİCİ HİZMETLİLER ÜCRETİ 

0 Genel idare geçici hizmetliler ücreti 
12.250 Yabancı uzmanlarla yardımcıları ücreti 
12.260 Sözleşmeli personel ücretleri 

0 Teknik personel ücretleri 
(Geçici hizmetliler ücreti toplamı : 2) 

İŞÇİ ÜCRETLERİ 

12.280 Tarım işçi ücretleri 
0 7044 sayılı Kanunla devralman eski eser

ler onarımı hizmetlileri ücreti 

1970 ödemeği 
Bölüm toplamı Madde 

l ira Lira 

6 288 841 

6 288 840 

6 536 556 

5 795 550 

285 210 
1 

204 765 

200 000 

51 030 

19 
Hükümetçe istenen 

Bölüm toplama Madde 
Lira Lira 

17 000 653 

16 725 394 

300 002 

1 

1 

300 000 

21 500 

Vakıflar G. Md. Bütçesi (S. Sayısı : 1496) 



Bölüm Madde Ödeneğin çeşidi 

SOSYAL YARDIMLAR Kesim toplamı 

12.310 Aile yardımı 
12.320 Doğum yardımı 
12.330 Ölüm yardımı 
12.340 Tedavi yardımı ve cenaze masrafları 
12.350 Yakacak yardımı 
12.370 Emekli keseneği karşılıkları 
12.380 Sosyal Sigortalar Kurumu kesenek ve 

prim karşılıkları 
12.391 Giyecek yardımı 
12.392 Yiyecek yardımı 

EK ÇALİŞMA KARŞILIKLARI 
12.410 Fazla cahsma ücreti 

TAZMİNATLAR Kesim toplamı 

0 Ek görev tazminatı 
0 Kasa tazminatı 

12.571 İş güçlüğü, iş riski ve teminindeki güçlük 
zammı 

0 229 sayılı Kanunla verilen başasistan ve 
asistanlar tazminatı 

ÖDÜLLER 
12.600 Ödül 
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1970 ödeneği 
Madde Bölüm toplfamı 

Lira lâ ra 

2 104 694 

72 000 
7 000 
8 000 

200 000 
990 

1 759 635 

57 069 

300 000 

714 100 

5 500 
648 600 

60 000 

1 
Hükümetçe istenen 

Madde Bölüm to 
Lira Lir 

3 039 

144 
14 
16 
400 
3 

2 425 

37 

684 

000 
000 
000 
000 
000 
182 

500 
1 
1 
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Bölüm Madde Ödeneğin çeşidi 

ÖDENEKLEE Kesim toplamı 

0 Temsil ödeneği 
ü 1262 sayılı Kanun gereğince veriiecek öde

nek ve tahsisat 
12.75.1 Mahrumiyet yeri ödeneği 

YOLLUKLAR Kesim toplamı 

12.8.11 
12.813 
12.816 

12.821 
12.824 

.12.834 

12.841 

12.853 
12.854 

/ - Yurt içi yollukları 

YÖNETİM YOLLUKLARI 
Sürekli görev yollukları 
Geçici görev yolluğu 
Yolluk karşılığı verilen tazminat 
DENETİM YOLLUKLARI 
Müfettişler geçici görev yolluğu 
Kontrolörler geçici görev yolluğu 
ÖĞRETİM YOLLUKLARI 
Kurs yolluğu 
DİĞER YOLLUKLAR 
Tedavi yolluğu 
(Yurt içi yollukları toplamı : 1 375 800) 

/ / - Yurt dışı yollukları 
YÖNETIM YOLLUKLARI 
Yurt dışı geçici görev yolluğu 
Yabancı uzmanlarla yardımcıları yurt dışı 
geçici görev yolluğu 
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1970 ödeneği Hükümetçe istenen 
Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm top 

LİTa Lira Lira Lira 

379 200 

4 200 

375 000 

677 261 

25 000 
400 000 
14 760 

165 000 
4 500 

5 500 

2 500 

40 000 

1 435 801 

25 
034 
10 

000 
500 
000 

290 200 
8 

5 

2 

100 

500 

500 

40 000 

1 
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Bölüm Madde 

13.000 

Ödeneğin çeşidi 

ÖĞRETİM YOLLUKLARI 
12.871 Yurt dışı staj ve öğrenim yolluğu 

(Yurt dışı yollukları toplamı : 60 001) 

YÖNETİM GİDERLERİ 

GENEL YÖNETİMLE İLGİLİ ALIMLAR 
Kesim toplamı 

13.110 
13.120 
13.130 
13.140 
13.150 
13.160 
13.190 

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 
LER 

İLGİLİ GİDER-
Kesim toplamı 

13.410 Posta - telgraf giderle ti 
13.420 Telefon giderleri 
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1970 ödeneği 
Maddo Bölüm toplamı 

Lira Lira 

20 000 

457 334 

47 000 
135 
37 

110 
35 
92 

000 
600 
000 
000 
733 

1 

51 360 

13.210 
13.220 
13.230 
13.290 

Su giderleri 
Temizlik giderleri 
Aydınlatma giderleri 
Diğer yönetim giderleri 
ULAŞTIRMA GİDERLERİ 

Kesim toplamı 

12 220 
15 040 
14 100 
10 000 

290 000 

120 000 
170 000 

985 695 

197 
Hükümetçe istenen 

Madde Bölüm top 
Lira Lira 

20 000 

454 602 

65 040 

1 085 

47 000 
135 000 
37 600 

200 000 
35 000 

1 
1 

20 000 
15 040 
20 000 
10 000 

290 000 

120 000 
170 000 
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1970 ödeneği Hükümetçe istenen 
Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm top 

Bölüm Madde 

13.510 

13.520 

13.610 

14.000 

Ödeneğin çeşidi 

TAŞIT İŞLETME VE ONARMA GİDER
LERİ Kesim toplamı 

Genel Müdürlük taşıt işletme ve onarına 
giderleri 
Hizmet taşıtları işletme ve onarma gider
leri 
KİRA GİDERLERİ 
Kira bedeli 

HİZMET GÜDERLERİ 

GENEL YÖNETİMLE İLGİLİ HİZMET 
GİDERLERİ Kesim toplamı 

Lira 

132 001 

1 

132 000 

55 000 

6 227 506 

Lira 

10 624 891 

Lira 

167 251 

1 

167 250 

109 000 

7 028 340 

Lira 

12 636 

14.110 Yangından korunma ve sigorta giderleri 

VAKIFLARIN VAKFİYELERİ N DEK 1 
ŞARTLARIN 1CABETTİRDÎĞ1 HER 
TÜRLÜ ÖDEMELERLE VAKFI YAŞAT
MA VE YÖNETİM GİDERLERİ 

14.120 903 sayılı Kanuna dayanılarak çıkarılan 
Türk Medeni Kanunu hükümlerine göre 
kurulan vakıflar hakkındaki tüzüğün 
13 neü maddesi gereğince yapılacak ilân 
giderleri 

14.121 Vakıf malların çeşitli giderleriyle tes'bit 
ve satış giderleri 

9 166 15 000 

1 886 000 

6 000 

2 000 000 
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— 47 — 
19 

1970 ödeneği Hükümetçe istenen 

Bölüm Madde 

14.122 
14.123 

14.124 

14.125 

14.126 

'•rt-

14.127 

14.128 

14.129 

14.130 

ödeneğin çeşidi 

İmaretler giderleri 
Çeşitli hayır şartları ve sosyal yardım gi
derleri 

. Vakıf hayratın ve hayrattaki kıymetli eş
yanın inceleme ve ayırma giderleri 
Muhtaç ve körler için tahsis olunan aylık 
karşılığı ödemeler 
Tevliyet ve evlâdiyet için tahsis olunan 
aylık karşılığı ödemeler 

Fer'i hizmetler için tahsis olunan aylık 
karşılığı ödemeler 
İntifa hakkı suretiyle maktu olarak tah
sis edilen aylık karşılığı ödemeler 

Mülhak vakıflara ait cami ve mescit gö
revlilerine ücret farkı karşılığı yapılacak 
ödemeler 
(Vakfı yaşatma ve yönetim giderleri top
lamı : 6 913 340) 

Mahkeme hare ve giderleri 

GÜVENLİK GİDERLERİ Kesim toplamı 

Madde Bölüm toplamı 
Lira 

1 350 000 

125 000 

125 000 

1 098 000 

28 340 

10 000 

426 000 

1 070 000 

100 000 

2 

Lira 
Madde Bölüm top 

Lira 

2 000 000 

150 000 

125 000 

1 098 000 

28 340 

10 000 

426 000 

1 070 000 

100 000 

2 

Lira 

14.341 3325 sayılı Kanunun 3 ncü maddesinin ge
rektirdiği giderler 1 

14.342 7126 sayılı Kanuna dayanılarak çıkarılan 
tüzüğün 119 ncu maddesinin gerektirdiği 
giderler 1 
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Bölüm Madde ödeneğin çeşidi 

MALÎ HİZMETLERLE İLGİLİ GİDER
LER Kesim toplamı 

14.410 Aidat 
.14.480 Para taşıma giderleri 

VERGİ, RESİM VE KAROLAR 
14.441 Bina ve arazi vergileri 
14.442 Diğer vergi, resim ve harçlar 

(Bu ödeneği ihtiyaç nisbetindc artırmaya 
Maliye Bakanı yetkilidir) 
(Vergi, resim ve harçlar toplamı : 

725 000) 
EĞİTİM VE ARAŞTIRMA GİDERLERİ 

Kesim toplamı 

14.510 Kurs giderleri 
14.520 Burs giderleri 
14.550 Staj ve öğrenim giderleri 
14.562 Üniversite ve okullar muhtaç öğrencileri 

yurt giderleri 
14.594. Muhtaç öğrenciler kamp ve dinlenme gi

derleri 
TARIM HİZMETLİLERİ GİDERLERİ 

Kesim toplamı 

TARİM İŞLERİ GİDERLERİ 
14.811 Büro giderleri 
14.818 Taşıt işletme ve onarma giderleri 

1970 ödeneği 
Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira 

775 000 

50 000 
1 000 

250 000 
475 000 

Hükümetç 
Madde 
Lira 

736 000 

10 000 
1 000 

250 000 
475 000 

3 497 383 

30 000 
110 000 

1 

8 312 382 

45 000 

124 000 

6 000 
6 000 

1 
e istenen 
Bölüm to 

Lir 

4 768 653 

25 000 
271 250 

1 

4 412 4(t 

60 000 

104 000 

6 000 
1 000 
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Bölüm Madde 

15.000 

14.815 
14.816 
14.819 

Ödeneğin çeşidi 

Giyim - kuşam alım ve giderleri 
Malzeme alım ve giderleri 
Diğer alım ve giderleri 
KURUM GİDERLERİ 
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1970 ödeneği 
Madde Bölüm toplamı 

Lira Lira 

2 000 
90 000 
20 000 

19 
Hükümetçe istenen 
Madde Bölüm to 
Lira Lira 

2 000 
90 000 
5 000 

1 627 000 1 839 

16.000 

YATAKLI TEDAVİ 
DEBLERÎ 

KURUMLARI Gİ-
Kesim toplamı 

VAKIF GUREBA HASTANESİ GİDER
LERİ 

15.511 Büro giderleri 
15.513 Taşıt işletme ve onarma giderleri 
15.515 Giyim - kuşam alım ve giderleri 
15.516 Malzeme alım ve giderleri 
15.517 Yiyecek alım ve giderleri 
15.519 Diğer alım ve giderleri 

ÇEŞİTLİ GİDERLER 

TEMSİL, AĞIRLAMA VE TÖREN Gİ
DERLERİ Kesim toplamı 

16.711 Makam temsil giderleri 
16.712 Görevsel temsil giderleri 

1 627 000 

400 000 
17 000 
70 000 
410 000 
700 000 
30 000 

1 050 001 

1 839 000 

465 000 
14 000 
70 000 
460 000 
800 000 
30 000 

15 001 

15 000 
1 

1 315 
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Bfflüm Madde 

12.000 

13.000 
14.000 
15.000 
J 6.000 

1.6.811 
16.812 
16.820 

Ödeneğin çeşidi 

BAKIM VE KÜÇÜK ONARIM (ÖDER
LERİ Kesim toplamı 

BİNA VE HAYRAT ONARİMİ 
Bina onarımı 
Hayrat onarımı 
Makirıa ve teçhizat onarımı 
PERSONE L GİDERLERİ 

Bölümü toplamı 
YÖNETIM: GIDERLERI Bölümü toplamı 
HİZMET GİDERLERİ Bölümü toplamı 
KURUM GİDERLERİ Bölümü toplamı 
ÇEŞİTLİ GİDERLER Bölümü toplamı 

CARİ HARCAMALAR TOPLAMI 

1970 ödeneği 
Madde Bölüm toplamı 

Lira, 

1 050 001 

750 000 
300 000 

1 

Lira 

17 000 653 
985 695 

10 624 891 
1 627 000 
1 050 00.1 

31 288 240 

Hükümetçe 
Madde 

Ura 

istenen 
Bölüm t 

1 300 001 

900 
400 

000 
000 

1 

Lir 

2.1 50 
1 08 

12 63 
1 83 
1 31 

38 37 
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Bölüm Madde Ödeneğin çeşidi 
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(A/2) YATIRIM HARCAMALARI 

1970 ödeneği 
Madde Bolüm toplamı 

Lira Lira 

21.000 

22,000,, 

ETÜT VE PROJE GİDERLERİ 

HİZ Al ETLER SEKTÖRÜ 

21.611 Etüt ve proje giderleri 

YAPI, TESİS VE BÜYÜK ONARIM Gİ-
DERLERÎ 

TURİZM SEKTÖRÜ Kesim tODÎaım 

•<: - • ... r22.621 Âbideler ile 7044 sayılı Kanunla devralı
nan ve kudretsiz mülhak vakıflara ait âbi
devî eski eserler onarımı 

0 Teknik personel ücretleri 
0 Teknik personel geçici görev yollukları 

22.625 İşçi ücretleri 
HİZMETLER SEKTÖRÜ Kesim toplamı 

22.721 Yapı, bina ve hayrat onarımı giderleri 
0 Teknik personel ücretleri 
0 Teknik personel geçici görev yollukları 

22.725 İşçi ücretleri 
23.000 MAKİNA, TEÇHİZAT VE TAŞIT ALIM

LARI VS ONARIMLARI 

135 000 

10 000 000 
3 500 000 
493 500 

1 200 000 
7 941 200 

5 600 200 
600 000 
141 000 

1 600 000 

197 
Hükümetçe istenen 
Madde Bölüm topl 
Lira Lira 

135 000 180 

180 000 

14 620 000 

1 200 000 
8 800 000 

7 200 000 

1 600 000 

320 000 400 0 

23 134 700 24 620 

15 193 500 15 820 000 
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1971 

1970 ödeneği Hükümetçe istenen 
Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm topfl 

Bölüm Madde Ödeneğin çeşidi Lira Lira Lira Lira 

HİZMETLER SEKTÖRÜ Kesim toplamı 320 000 400 000 

Taşıt alımları 300 000 350 000 
Makina ve teçhizat alımları 20 000 50 000 
ETÜT VE PROJE GİDERLERİ 

Bölümü toplamı 135 000 1.80 0 
YAPI, TESİS VE BÜYÜK ONARIM Gİ
DERLERİ Bölümü toplamı 23 134 700 24 620 0 
MAKİNA, TEÇHİZAT VE TAŞIT ALIM
LARI VE ONARIMLARI Bölümü toplamı 320 000 400 0 

YATIRIM HARCAMALARI TOPLAMI 23 589 700 25 200 0 
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(A/3) SERMAYE TEŞKİLİ VE TRANSFER HARCAMALARI 

197 
1970 ödeneği Hükümetçe istenen 

Bölüm 

32.000 

34.000 

Madde 

32.160 

ödeneğin çeşidi 

I - Sermaye teşkili 

KAMULAŞTIRMA VE SATINALMALAR 

Âbide ve eski eserlerle ilgili kamulaştırma 
Ve satmalmalar 

II - Transferler 

MALÎ TRANSFERLER 

Madde - Bölüm toplamı 
Lira Lira 

500 000 

500 000 

256 000 

Madde Bölüm topl 
Lira Lira 

1 000 

1 000 000 

1 005 

BAĞIMSIZ BÜTÇELİ İDARELERE 
ÖDEMELER 

34.250 580 sayılı Kanunun 13 ncü maddesine gö
re millî prodüktivite merkezine ödenecek 
aidat . 5 000 5 000 

FONLARA KATILMA VE ÖDEMELER 
34.670 1262 sayılı Kanunun ek 2 nci maddesi ge

reğince özel fona yapılacak ödeme 

HAZİNEYE YAPILACAK ÖDEMELER 
34.811 633 sayılı Kanunun 30 ncu maddesi gere

ğince Hazineye ödenecek karşılık 251 000 1 000 000 
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Bölüm Madde Ödeneğin çeşidi 

35.000 SOSYAL TRANSFERLER 

EMEKLİ SANDIĞINA ÖDEMELER 
Kesim toplamı 

35.210 % 1 ek karşılıkları 
35.220 Entekli ikramiyesi 

(Bu ödeneği ihtiyaç nisbetinde artırmaya 
Maliye Bakanı yetkilidir.) 

85.230 Sandık yönetim giderleri 
35.240 Diğer ödemeler 

EMEKLİ AYLIKLARI VL Dîn ER BEN
ZERİ ÖDEMELER 

35.810 Emekli, dul ve yetim aylıkları 

(Bu ödeneği ihtiyaç nisbetinde artırmaya 
Maliye Bakanı yetkilidir.) 

ÖDÜL, İKRAMİYE, MÜKÂFAT VE 
YARDIMLAR Kesim toplamı 

35.686 Vakıflar Nizamnamesinin 52 nei maddesi 
gereğince mülhak vakıflara yapılacak 
ödemeler 

85.687 Kudretsiz hayratın imar ve ihyasına yar
dım 

197 
1970 ödeneği 

Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira 

12 269 274 

411 354 

121 354 
180 000 

100 000 
10 000 

Hükümetçe istenen 
Madde Bölüm top 

Lira Lira 

2 495 359 

167 254 
1 

2 308 104 
20 000 

13 623 

2 000 000 

28 000 

18 000 

10 000 

2 000 000 

28 000 

18 000 

10 000 
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BöNmı Madde Ödeneğin çeşidi 

36.000 

DERNEK, BİRLİK, KURUM, KURU
LUŞ, SANDIK VE BENZERİ TEŞEK
KÜLLERE 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 

GECEN 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.) 
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1970 ödeneği 
Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira 

9 829 920 

33 500 

9 700 000 

96 420 

65 000 

15 000 
50 000 
23 000 

95 000 

1 
Hükümetçe istenen 

Madde Bölüm to 
Lira Lir 

9 100 001 

9 000 000 

100 000 

65 000 

15 000 
50 000 
23 000 

190 
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56 
19 

Bölüm 

32.000 

34.000 
35.000 

36.000 

Madde 

36.600 

36.800 

Ödeneğin çeşidi 

Geliverilecek 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 

1970 ödeneği 
Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira 

5 000 

2 000 

500 000 
256 000 

12 269 274 
95 000 

13 120 274 

Hü'küimeitse istenen 
Madde Bölüm top 
Lira Lira 

100 000 

2 000 

1 000 
1 005 

13 623 
190 

15 818 
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B — CETVELİ 

Madde 

62.121 
62.122 
62.123 
62.124 

O 
62.142 
62.143 
62.144 
62.145 

Gelirin çeşidi 

B/2 — Yergi dışı gelirler 

VAKIF MALLARI GELİRLERİ 

TAŞINMAZ MALLAR İDARE GELİR
LERİ Kesim toplamı 

KİRALAR 
İcarei vahide 
İcarei müeccele 
Mukataa 
Vakıf memba sulan kârı ve işletme ha
sılatı 
TAŞINIR MALLAR GELİRLERİ YE 
HASILATLARI Kesim toplamı 

Mahlûl mimceelesi 
Zeytinlikler hasılatı 
Arazi ve incirlikler hasılatı 
Zeytinlikler işletmeleri hasılatı ve kârı 
Diğer hasılatlar 
TEMETTÜ VE FAİZLER Kesim toplamı 

62.321 Türkiye Vakıflar Bankası temettüleri 
62.322 Akaar ve toprak satış bedeli faizi 
62.323 Tâviz bedeli faizi 

1 
1970 yılı tahminleri Hükümetçe tahmin edi 

Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm top 
Lira Lira Lira Lira 

41 670 000 

30 320 000 

30 000 000 
15 000 
5 000 

300 000 

5 900 000 

400 000 
500 000 
600 000 
600 000 

3 800 000 
5 450 000 

3 800 000 
1 500 000 

150 000 

46 824 

35 874 237 

35 554 237 
15 000 
5 000 

300 000 

5 500 000 

500 000 
600 000 
600 000 

3 800 000 
5 450 000 

3 800 000 
1 500 000 
150 000 
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Bölüm Madde Gelirin çeşidi 

72.000 

B/3 — Özel gelirler 

ÖZEL GELİRLER 

— 58 — 
197 

1970 yılı tahminleri Hükümetçe tahmin edilen 
Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm topla 
Lira Lira Lira Lira 

26 328 214 32 571 8 

72.100 Hazine yardımı 
72.400 Geçen yıldan devreden nakit 

62.000 VAKIF MALLARI GELİRLERİ 
x Bölümü toplamı 

72.000 ÖZEL GELİRLER Bölümü toplamı 

25 528 500 
799 714 

41 670 000 
26 328 214 

30 594 940 
1 976 959 

46 824 2 
32 571 8 

GENEL TOPLAM 67 998 214 79 396 1 
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(O) CETVELİ 
Vergilerin, resimlerin ve başka gelirlerin 

dayanakları 

Çeşidi 

Kanun 
» 
» 

Nizamname 

Kanun 
» 

» 
- * 

» 
» 

» 

» 
» 

Nizamname 

Kamilin 

»f 

Tarihi 

8 
20 
27 
19 

28 
21 

13 
5 

5 
1 

5 

8 
20 
19 

23 

8 

. 3 . 

. 4 

. 5 . 

. 5 . 

. 6 . 

. 7 . 

. 1 . 

. 6 . 

. 6 . 

. 7 . 

. 6 . 

. 3 , 

. 4 . 

. 5 . 

. 8 . 

. 3 

1934 
1936 
1955 
1934 

1952 
, 1953 

1954 
. 1965 

. 1935 

. 1953 

. 1935 

. 1934 

. 1936 

. 1934 

. 1940 

. 1934 

Numarası 

2387 
2950 
6570 
— 

5982 
6183 

6219 
623 

2762 
6092 

2762 

2387 
2950 
— 

3913 

2387 

Ö z e t i 

tcarei vahide 
Vakıf akaar ve arazinin vo mahsullerinin ne suretle kiraya verileceği 
Vakıf maillarm taksitle satılması ve kiraya verilmesi hakkındaki Ka 
Gayrimenkul kiraları hakkında Kanun. 
Vakıf yerlerin nasıl kiraya verileceğini ve mahsullerinin ne suretle 

Learei müeccele mukataa 
Vakıflar Kanununun 27 nci maddesine 1 fıkra eklenmesi hakkında K 
Anime alacaklarının tahsili usulü hakkında Kanun. 

Türkiye Vakıflar Bankası temettüleri 
Türkiye Vakıflar Bankası T. A. O. lığı Kanununun 6 nci ve 9 ncu 
İstanbul'da Taksim'de yapılacak oteli inşa edecek ve işletecek anonim 
dürlüğünün katılmasına dair Kanun. 

Akaar ve toprak satış bedeli faizi 
Vakıflar Kanununun 13 ncü maddesi. 
Vakıf zeytinlik, fındıklık, narenciye ve meyvahklarm satış şekli hakkı 

Taviz (bedeli faizi 
Vakıflar Kanununun 32 nci maddesi. 

Zeytinlikler hasılatı, -arazi ve incirlikler has 
Vakıf akaar ve arazinin ve mahsullerinin ne suretle kiraya verileceği ve 
Vakıf malların taksitle satılması ve kiraya verilmesi hakkındaki Ka 
Vakıf yerlerin nasd kiraya verileceğine ve mahsullerinin ne suretle sa 

Zeytinlik işletmeleri lıasıllatı ve kira bede 
Vakıf memlba sulariyle orman ve zeytinliklerin işletilmesi hakkındaki 

Vakıf memba suları hasılatı 
Vakıf akaar ve arazinin ve mahsullerinin ne suretle kiraya verileceği v 
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Vergilerin, resimlerin ve başka gelirlerin 
dayanakları 

Çeşidi 

Kanun 
» 

Nizamname 
Kanun 

» 

Tarihi 

5 . 6 . 1935 
20 . 4 . 1936 
17 . 7 . 1936 
26 . 5 . 1927 

13 . 7 . 1967 

Numarası 

2762 
2950 

— 
1050 

903 

Ö z e t i 

Çeşitli varidat ve hasılat 
Vakıflar Kanununun 13, 16 ve 17 nci maddeleri. 
Vakıf malların taksitle satılması ve kiraya verilmesi hakkındaki Kan 
Vakıflar Nizamnamesinin 52 nci maddesi. 
Muhasebe! Umumiye Kanununun 93 ncü maddesi (ko'hne eşya. ve en 
borçları faizi, masarifi muhakeme istirdadı, münhal tevliyetler muhas 
nan vakıfların mahalli sarfı kalmıyan müterakim paraları ve sair çeşi 
Türk Kanunu Medenisinin birinci (kitabının ikinci babı üçüncü faslın 
ıbâzı madde ve fikrallar eklenmesi, bâzı vakıfların vergi muafiyetinden 
Kanunun 78 nci maddesi. 
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(R) CETVELİ 

1971 yılı Genel Bütçe Kanununa bağlı (R) işaretli cetveldeki harcama formülleri bu bütçe içim ide uygu 
Kanununun 146 vıe 178 nci madde hükümleri saklıdır. 

Yaym alımları ve giderleri : 
Eski eser ve vakıflarla ilgili resini, fotoğraf ve malzeme bedelleriyle bunların muhafazaları, vakfiyelerin 

bu işler için hariçten çalıştırılacak memur olmıyanların gündelikleri ille komisyon huzur ücretleri 13.140 neı 
Kesim : Vakıfların vakfiyelerindeki şartların icabettıkıdiği her türlü 'ödemelerle vakfı yaşatma ve yönetim 

Vakıf mallanın çeşitli giderleriyle tesbit ve satış (giderleri : 
Mazbut vakıf 'malların her türlü yönetimi ile ilgili büro giderleri, bunların mahallerinde veya kayıtları 

Meriyle ilgili giderler ve bilirkişi ücretleri, bu işler için hariçten çalıştırılacak kimselerin gündelikleri, komis 
gortalar- Kurumuna ödenecek prim ve kesenek karşılıkları 14.121 nci maddeden ödenir. 657 sayılı Kanunu 
dur. 

imoreltler giderleri : 
Komisyonların memur olmıyan üyelerinin huzur ücreti, ilân bedeli, öğrencilerin iaşe giderleriyle açılacak 

rım güderleri 14.122 nci maddeden ödenir. 
Çeşitli bayır şartları ve sosyal yardım giderleri : 
Zaptedilmiş vakıfların vakfiyeler inde yazılı hayır şartlarından Genel Müdürlükçe ifası uygun görülenlerin 

Yenicanıi imamlarının sükna bedeli, mahya kurma ücret ve malzeme bedeli1, ilân ve komisyonlarm huzur ücr 
rumu Yüksek Öğrenci yurtlarında okutulacak fakir öğrencilerin yurt giderlerine yapılacak yardımlar 14.123 n 

Vakıf hayratın ve hayrattaki kıymetli eşyanın incelcıme ve ayırma giderleri : 
Hayratın, hayrattaki kıymetli eşyanın bakım, taşıma, tesbit, teşhir ve tescili ile ilgili giderleri ve hariçten 

kişi ücret ve teberrükât depolarında çalıştırılacakların gündelikleri, Sosyal Sigortalar Kurumuna ödenecek 
ncü maddeden ödenir. 

Muhtaç ve körler için tahsis olunan aylık karşılığı ödemeler : 
Geçimini temin edecek geliri ve kanunen iasesiyle mükellef kimsesi olmıyan ve bir iş göremiyecek kada 

olduğu anlaşılan (650) muhtaca ayda (60) şar lira, (700) köre ayda (75) şer lira aylık tahsisi suretiyle yapıl 
ödenir. 

Tevliyet ve evlâ/diyet için tahsis olunan aylık karşılığı ödemeüjeır : 
2762 sayılı Vakıflar Kanununun neşrinden evvel zaptedilmiş veya idareleri mazbutiyet altına alınmış olan v 

o tarihte cari olan vakfiye hükümlerine göre tahsis edilmiş bulunan aylık karşılığı ödemeler 14.126 ncı m 
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F e r i hizmetler için tahsis olunan aylık karşılığı ödemeler : 

2762 sayılı Vakıflar Kanununun yürürlüğe girmesinden sonra zaptedilmiş vakıflara ait cami ve mescitler 
lerde benzeri, bulunmıyan cüzh'anlık, devirhanlık ve aşirhanlık gibi fer'î hizmet ifa edenlerin zabıt sırasında 
tahsis edilmiş bulunan aylık karşılığı ödemeler 14.127 nci maddeden ödenir. 

intifa halkla sumeltiyle m&ktu olarak tahsis ediletn layhk kamşııhğı ödetaeüör : 
Zaptedilen vakıfların, vakfiyelerinde yazılı şarta ve İntifa Hakkı Nizamnamesindeki esaslara göre vakıfla 

edilecek olan aylık karşılığı ödemeler 14.128 nci maddeden ödenir. 

Mülhak vakıflara ait camii ve mescit görevh İlerine lücnelt farkı ıkarşılığı yaıpılaJcak yardım : 
Gelirleri1 müsaidolmıyan vakıflara ailt cami ve mescit görevlilerine vakfından tahsis ve ödenen aylık ücret 

lık ücret farkları 14.129 ncu maddeden ödenir. 
ÜtolvıettisitB v© okullar muhtaç öğrencileri yurt giderleri : 
Üniversite ve okullar muhtaç öğrencileri yurtlarının, büro giderleri, ile öğrencilerin giyecek, yiyecek, yakac 

nimlerinin gerektirdiği1 giderler ve bu konu ile ilgili komisyon üyeleri huzur ücreti ile yurtların ilk tesis ve kü 
maddeden ödenir. 

237 sayıih Kamın gereğince satınailıifliacak taşıtlar 
Bölüm Madde 

23.000 23.622 Taşıt atomları 
Aded Taşıtın cinsi Nerede kullanılacağı 

5 Arazi Pick - Up 4 X 4 Bölgelerdeki eski eser ve bina onarımı 
yönetim hizmetlerinde 

Geliverilecek paralar : 

MaJhlûl ihbariyeleri, mazbut vakıflar arasına alman Vakıfların ilgillilerine bağlanacak intifa haklarının birik 
belediye ve köyler ihtiyar heyetlerine verilmek için ayrılan ve ayrılacak olan hisseler 36.600 ncü maddeden öde 
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(T) CETVELİ 

Vakıflar Genel Müdürlüğünde, 237 sayılı Kanuna göre kullanılmakta olan taşıtlara ait 

Sıra No. Modeli Markası Kullıanıldığı yer 

1 
2 
3 
4 
S 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
12 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 

1967 
1970 
1968 
1956 
1968 
1967 
1958 
1962 
1966 
1968 
1962 
1967 
1953 
1969 
1969 
1953 
1967 
1968 
1959 
1967 
1966 
1958 
1967 
1967 
1969 
1969 

Pıleymutb 
:» 

Dodge 
Ghevrolet 

» 
Jeep 

» 
Pileymuth 
Dodge 
Jeep 
Kamyon 
Dodge 
Jeep 
Arazi 'binek 
Jeep 

» 
» 
» 

Pick-Up 
Jeep 

» 
Ford kamyonet 
Dodge kamyonet 
Jeep 

» 
» 

Merkez 
» 
!» 
» 

İstanbul'da 
» 
» 
» 
» 
:> 
» 
» 
» 
» 

Kütahya 
Antalya 
Diyarbakır 
Edirne 
Aydın 

1» 

Balıkesir 
Gureba Hastanesi 

» » 
Samsun 
İzmir 
Gaziantep 
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(E) CETVELİ 

Vakıflar Getnıeî MiMiMüğıü 1970 yılı Büıbçe Kanıuauuınnuı 4 ncü maddesiyle êtnUetı yetkiye dayanılarak (E) cetv 
desindem yöneltdlen hizmetlilere ait kadro. 

Bölüm Madde Ödeneğin çeşidi 

12.000 12.230 Geçici hizmetliler ücreti 

Görevin adı 

Mütercim. (Arşiv) 
Tesbit Bürosu Şef i 
Teabit Memuru 

» 

Mahlûlât Tasfiye Memuru 
» :» > 

Takip, Tesbit ve Tasfiye Memuru 
» » » » 
» » » » 
» » » » 

İşçi 

Kurs öğretmeni 

Aded 

1 
1 
2 
2 
3 
4 
2 
2 
3 
1 
2 
2 
4 
2 
4 
9 
6 

Ücret 
Lira 

1 100 
1 100 
700 
600 
500 
450 
400 
500 
400 
600 
500 
450 
400 
400 
350 
300 
600 

Hizmet süresi 

(*) 

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 

% 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

35 
» 
» 
:» 
>> 
» 
> 
» 
;» 
» 
» 
.» 
» 
» 
» 
» 

zam 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
.>> 
» 
» 
» 

Zamsız 

dâh 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

150 

/*) Ek görev olarak 2/3 nisbetinde verilecektir. 

'Toplam 285 210 
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